
.� Os unclDnano� pu licos. civis da
..

1ao-tD1IlãfD
-

sOlicitar.ao preso U
nhares a adoça0 de medidas estabilizadoras do custo de vida, para que
o recente aumento de vencimentos não seja burlado em sua finalidade.

De sua viagem ao Rio de Ja

neiro, regressou ôntem, o sr.

dr. Carlos Gomes de Oliveira,
secretário da Justiça, Educa

ção e Saúde. No aeroporto
apresentou-lhe cumprimentos II ssassinado umde boas-vindas, em nome do 11
sr. dr. Luiz Gallotti, Interven- chefe político egipciotor federal, o sr. capitão Duar-
te Pedra Pires. Cairo, 8 (U. P.) - Faleceu

Também alí se achavam hoje, num hospital desta capi
presentes os srs. dr. Osvaldo tal, poucas horas depois de

Bulcão Viana secretário da ter sido ferido a bala por um

Segurança Pública, Jáu
.

Gue- desconhecido, o .ex-ministro da

des secretário da Fazenda dr. Fazenda, sr. Amm Osman, ehe-
E

..

Ud� Deeke, secretário da Via- f� político egípcio de tendên- m viagem
ção, Obras Públicas e Agricul- f

era angloflla.
O R.·otura, Arí Mafra, diretor da para

D. 1. J.,. � dr. Pedr� Mira Go,-' O futuro interventor M�ceió, 8 (Via aérea)
mes, ofícíal de gabinete do dr. _ Seguí ram para o Rio, pelo
Carlos Gomes de Oliveira. na Paralba "Itaquic�> o teI�elnte-iCo.ronel

João Pessôa, 8 (Via aérea) Ismar GOlS Monteiro, ex-Inter-

O resultado do Comentando as demarches ventor federal e presidente da

M do ex-interventor Ruy Carnei- comissão executiva do PSD,

piei-to em ,-nas 1'0 para nomeação do futuro secção Alagoas, e o cônego Luiz
'. -

Medeiros Neto, deputado eleitoRl'O 8 (E) Ate' ontem interventor, cujo nome seria
, •

-

v"u.

por aquêle Partido. O tenentesão conhecidos os resultados escolhido dentre os seis apre- .

de 222 municípios mineiros, sentados ao general Dutra, o c?r?nel Ismar Góis Monteiro

apresentando a votação para jornal "A Tribuna", diz terem vl�J.a acompanhado de sua fa

senador os seguintes resulta- fracassado todos os esforços .mília.

do: Melo Viana 408.052; Le-
.

nesse sentido, acrescentando
vindo Coelho, 406.469, ambos I que o futuro presidente tem

do Partido Social Democráti- como. c�ndidaot ,p�ra o c�r�o
co; Artur Bernardes, 307.210

I
o ca�ltao .do exerc:to Antônio

do P. R. e Pedro Aleixo, .... Pereira LIra, paraibano des-
304.534 da U. D. N. .de há muito ausente do Estado.
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Prorrogado para o dia 17 o prazo para
a apuração das eleições

Rio, 8 (E) - Sob a presí- los, para prestar serviços, em eleitorais, certíricados ou ou

dência do desembargador Atra- comissão, no Estado do Rio tros documentos, que ficaram
nío Antônio da Gosta reuniu- Grande do Sul, sem prejuízo de retidos e que já foram recebi
se ontem, .no Palacio Tiraden- seus vencimentos e vantagens, dos pelo Tribunal Regional
tes, o Tribunal Regional Elei- até 31 deste mês. O Tribunal Eleitoral, estão sendo entre
.toral do Distrito Federal. i atendeu à solicitação, mandan- gues, na Secretária do mesmo

De início, na matéria do ex-' do oficiar ao presidente do Tribunal, ao .próprio eleitor no
pediente, o presidente comu- Tribunal de Apelação do Dis- primeiro pavimento do Palâ
nicou ao Tribunal, de acôrdo trtto Federal. cio Monroe, diàriamente das
com telegramas recebidos, te- A seguir, por proposta do 12 às 17 horas, exceto aos sá
rem entrado em gozo férias os presidente, resolveu o 'I'ríbu- bados.
srs. Teodoro Assunção, juiz, nal oficiar ao Superior Tribu- -------------
€leitoral da Comarca de Foz de nal Eleitoral solicitando, por Os restos mortaisIguaçú, e Cláudio de Rezende necessidade do serviço, a pror-
do Rego Monteiro, juiz eleito- rogação, até 17 deste mês, do de Es tigilrribiaral da Comarca de Miranda, prazo para apuração das elei-
Território Federal do Ouapo-

- Buenos Aires, 8 (U. P.)çoes. Amanhã, às 10 horas, a bordoré. Comunicou igualmente, o Passou depois, o Tribunal ao
d "C

.

t " serãopresidente, ter em mãos o ofi- julgamento dos processos 1'e-, t � d
orrren esp , O"

• re?a
cio enviado pelo presidente do Ilativos às urnas impugnadas,

rra os para o ar a�ual os I es-

tas mortais do major VitoriaSuperior Tribunal Eleitoral, tendo aprovado várias resolu-

I
no Teodqsio Estízarrtbta.iv.nnistro Waldemar Falcão, 80- ções.

licitando que seja posto à dis- O Tribunal Regional Eleito- Dr. ,tarlos, 6ome�posição daquele Tribunal, o ral do Distrito Federal, avisa U II
juiz da 10.a zona eleitoral des-I aos eleitores que votaram na d Ol�

·

ta Capital, sr. Milton Barce-; última eleição, que os títulos e Ivetra

de

Os advogados bahianos
e a futura Constituição
SALVADOR,8 (Via Aérea) - Os advogados bahianos apre

sentarão várias sugestões ao projeto da futura Constituição
Federal. Citam-se entre êles os seguintes: melhor discrimina
ção do regime tributário, de forma a favorecer mais os municí
píos; necessidade da criação de outro Tribunal, a que sejam
atribuídas funções fóra da competência do Supremo; enqua
dramento da Justiça do Trabalho entre os orgãos do poder
Judiciário; ínstituíção do divórcio; limitação de herança di
réta ou entre os conjuges.

Do general Cândido Caldas
general Dutra

ao

RIO, 8 (E.) - O general Eurico Dutra recebeu do gene
Tal Cândido Caldas, comandante da Região Militar, sediada na

Bahia, o seguinte telegrama:
Bahia - Com votos do mais feliz êxito, congratulo-me

com V. Excia. pela magnífica vitória que o levará a dirigir os
destinos de nossa pátria. (a.) Gen. Cândido Caldas.

Desligou-se da U. D. N.

*** Menos amaro do que
se pensa é o q ue escreve

Amaro Seixas Netto.
Lembra-me o ar - por

que incolor, inodóro, inei
pido.
Patológicamente: um ca

so de indigestão literária.
Aliás. mais do que a

assimilação de Vieira, faz
lhe falta um estalo daquele
que, por uma tarde de

outono, o bom do padre
sentiu na cabeça, a pegar
lhe iogo aos fosfatos pre

guiçosos.
Mas enquan to ha vida

ha esperança - dizern os

médicos.
Talvez um dia a histó

ria se repita e tenhamos
dêsse iôvem embrião um

novo Rui ou, na pior das

hipóteses, um Dr. Jaca
randá.
Tudo é passiveI ...
Entretanto, devia o Sei

xas ser bonzinho para si
mesmo.

Seria pruden te deixar de
lado os dicionários que
- aqui para nós - fazem
lhe o efeito de feiioada
em estomago dispéptico.
Leituras leves: almana

que Capivaro/, Cabeça de

Leão, Chácaras e Quintais,
etc ...

Seguir bem à risca os

conselhos homeopática
mente fornecidos pelo SN

ES, e deixar a pena "posta
em sossêgo- completariam
o programa.

E então era só ficar à

espera do estalo.

Sim, porque Amaro para

copiar Vieira precisa não
dum estalo, não dum es

toiro, mas duma Bomba
atômica I ...

Sem estalo, sem estoiro,
sem bomba atômica... é
uma luta.

J- Executados na
praça pública

\ Londres, 8 (U. P.) - A
emissora de Moscou anunciou
que as sentenças de morte

I contra os condenados pelo tri-
bunal de crimes de guerra de
Leningrado foram executadas
na manhã de hoje. AS' exe

cuções contra os oficiais ger
mânicos foram consumadas
numa praça situada nas pro
ximidades do cinema chamado
"Gigante", em virtude de sua

imponente construção em con

creto armado. Os oficiais ger
mânicos agora justiçados le
varam a efeito durante a

ocupação germânica terríveis
crimes e assassinatos em mas

sa contra a indefesa popula
ção russa.

(

A greve dos
tecelões
Rio, 8 (E.) - Os operários

da Companhia Fiação Rio de
Janeiro, em Madureira, conti
nuam em greve por não terem
sido satisfeitos nas reivindica
ções que pleiteiam. Ontem à
tarde os grevistas realizaram
uma reunião no respectivo
Sindicato de classe, ficando de
liberal do que só voltarão ao

trabalho amanhã, quarta-fei
ra, depois de uma grande as

sembléia, na qual os grevistas
vão revogar as reivindicações
pleiteadas a fim de formular
novas exigências aos patrões.

Adiada a viagem
Lausane, 8 (U. P.) - A Uni

ted Press acaba de apurar,
numa fonte realista digna de
crédito, que a partida de Don
Juan para Lisboa foi adiada
em consequência da atitude de
Franco que não qués fazer
promessas e continuando pro
curando ganhar tempo, temen
do aparentemente os efeitos da
chegada de Don Juan a Portu
gal. Não obstante, a mesma

fonte opina que a partida de
Don Juan não poderá ser adia
da indefinidamente.

NATAL, 8 (Via Aérea) - O sr. Eloi de Souza, antigo poli
co no Rio Grande do Norte e ex-parlamentar e que, embora
amigo do general Dutra, permaneceu fiel ao seu partido, acom
panhando o sr. José Augusto e apoiando o brigadeiro Eduardo
Gomes, publicou um artigo considerando-se desligado da
UND. Declara que deixa os círculos partidários para só consi
derar os interêsses da coletividade, acrescentando que prefere
paz com apóio ao govêrno do general Dutra, "a uma oposição
sistemática e por isso mesmo detrimentosa à prosperidade e ROMA, 8 (U. P.) - A agência Ansa informa a eclosão de
prestígio do Brasil". novas violências em tôda a Itália, sendo que em Catanzaro, na

Nos círculos políticos as palavras do sr. Eloi de Souza são Calabria, numerosos grupos de veteranos da guerra e desem-
interpretadas como uma completa adesão ao PSD. pregados investiram contra vários edifícios públicos. segundo

Em outros setores, fazem-se conjeturas em torno da in- a Ansa, a multidão penetrou na Prefeitura" na CoOpel'atlv.a
fluência que o sr. Eloi de Souza poderá exercer sôbre o sr. 1 Agrária, em vários armazéns, nos Correios, alem de outros edí
Aluizio Alves. introduzido na vida pública pelo ex-parlamentar f'icios, destruindo as mobilias e os objetos encontrados. A �ul
e um dos dois únicos deputados eleitos pela UDN. [lidão invadiu aqueles prédios aos gritos de: "Queremos pao!"

Não querem a

sujeicão russa
Istambul, 8 (U. P.) - O pre

sidente Ismet Inonu recebeu
hoje um telegrama acompa
nhado ele quatro mil assinatu
ras dos habitantes de Cildir,
aldeia situada a trinta quilô
metros da fronteira russa. No,
referido telegrama, os habi
tantes de Cildir manifestam
seu desejo ele se oporem a

quaisquer modificações territo
riais de caráter político, na-

Eclosão ItOvas víolências

quela região.
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Londres, (H. P.) - .Já chegou ao

Brasil o reputado e esperado truta
mento Okasa, - Okusa é hoje uma

medicação de escolha uníversalmen
te reconhecida pelo seu alto valor

terapêutico e pela sua eficácia indis
cutível. - Okasa á base de Hormô
nios vivos, extratos de glândulas se

xuais e \'itaminas selecionadas,
combate vígorosamente todos os ea

sos ligados diretamente a per-tuba
çôes das glânulas genitais do apare
lho sexual como: l<'raqueza sexual
lia idade avançada ou por outro mo

tívo, no moço, selinidade precoce,
per-da de energia, fadiga, fraqueza
mental etc., no homem.....

�:::,J�;ii�����:I�i�:�:��;:��::1�1::1��: .1 :ÁTOnO PRTOLDGIC:Iher, Okasa enconn-a-se Ü Y(,IHla nas

boas Drogm-ias (' Fm-nuir-ias. I'ntor- •
macões (' pcdído» ao Dtstrtbuídor Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alus oe Souza

geral: Produtos. Ai-na, Av, Rio Farm. L. da Costa Avila
Branco, loo - Rio. Okusa importa
do diretamente de Londres. pro
porciona Yirili<lade, Fôn:a e Yigol'
com a" drágeas "prata" para ho
mem, - Femtuíttdade, Saúde e Be
leza com as drageas "ouro" para
mulher.

1\1010r a óleo
V,ENDE-SE um marca "Cli

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sido
nei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134.

o SE U QQGANIS'V\O
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

o mELHOR DOS mELHORES
�'c l' .. 5 .... ,o�I

'CICI�O "'MA O�� ':0" , ... .eo.ccas OE GUlI?P,," OO"tilóOQATOC ')I�"

.,... o "lItCO or s-e OOOOUfQ jó""'''OU ::!O�'.. ..-

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
J'REZADO LEITOR: Se o que the

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

para que alguma falta não se repita; e

XAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarui
nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇO F.;�,
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.

DESPERTE I BlllS
" DO SEU FlGID8
I Sanlli .. c.. IIs1IIshI .........
Seu fígado deore produzirctia�

.m litro de bilis. Se a bilis não com: 5-

...rernente, os alimentos não são digerid.
e apodrecem. Os gases incham o�
go. Sobrevém a prisão de ...entte. Vod
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um mart:íri..
Uma simples evacuação não tocaria

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter .
extraordinariamente eficazes. Fazemc-.
rer esse litro de bílis e ...ocê seaee-se cID

posto para tudo. São suaves e, cODtudQ,
especialmente indicadas para fazer a biiD
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite oUU'O produto. Preço: Cr. $ 3,00..

I VIAJANTE
VOMEKCIAL

Com prática em todo
Estado, oferece .seus ser
viços, para qualquer

ramo.

Informações e condi

ções, nesta Redação.

,

cru flUC'SABIA ? ....

RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

Floria,nópolis

o ESTADO

· .. "Blithe Spirit " (Espíri-
-

to Jovial). a peça de Noel 80-1ward, que enorme sucesso estálalcançando em Londres, en-

trou agora no seu quinto ano

de apresentação'? I· .. Conselho de Shoreditch,
um burgo de Londres, está ofe-]
recendo aos resistentes locais
uma máquina de desinfetar a

vapor, para ajudá-los a prote
ger dos estragos das traças I
suas roupas e pertencentes, I
muito usados durante os anos

de racionamento de guerra '?
· .. o Govêrno 'Brítâníco vai

criar 202 escolas técnicas pelo
país inteiro, onde os interessa
dos poderão estudar para obter
certificado oficial de aptidão
em engenharia automobilísti
ca e mecânica? .'

as "Reritage Craft
Schools", onde cêrca de 350 ícrianças desvalidas recebem
cuidados especiaes e aprendem
comércio para se tornarem ci
dadãos úteis, receberam, de Sir
Rerny Price, uma doação de
cf·50.000 para ampliarem sua

humanitária tarefa?
· .. durante o ano de 1944,

12.700 veículos da "Lo:ndon
Passenger Transport Board "

transportaram 3.370.000 passa-
geiros?

· .. quatrocentos jovens de
todo o mundo tomaram parte
na Conferência Mundial da
Juventude, realizada recente
mente em Londres?

· .' durante os anos da guer-·
ra, 21.237 navios mercantes fo
ram construidos, convertidos
ou reparados nos famosos es

taleiros do Clyde, na Escócia?
· .. Hampton Court Rouse,

situada nas proximidades do
rio Tâmisa, no condado de
Middlesex, vai ser transforma
do num abrigo para anciãs?

Exame de sa=:tgue, Exame paro verifict.lção de concer,
Exame de ur irio , Exame pc r o verificação da gravi·
dez, Exahle <:le escorro, Exame paro verificaçã.o de
doenças do �ele, boca e cabelos, Exame de féz6S.

Exame de secreçõe3.
Jlutnvaccinas e transfusão de sungue

Exame qufm íco de farinhas, bebidas, café. óguas, etc.

-

Diário Matutino
Redação e Oficinas �'l rua Jo:t(�

Pinto n. 5
" DrRETOH DE HEDAÇÃ.O:

A. Dumasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS 80,0�
t Semestre CrS 45,0�
Trimestre CrS 25,00
Mês . . . . . . . . .. CrS 9,06'
Número avulso Cr$ 0,4&
Número avulso
domingo .. , Cr$

No interior
Ano CrS
Semestre Cr$
Trimestre Cr.'ii
Número avulso CrS

I

Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M"ntagem de rádios. Ampli

HcadoI�6-Transmis.ol'es
Mahrial importado direta

mente dos U, S. A.

Proprietário
Otomar Georges Biihm
Electre - Tecnico - Profissional

formado nQ Europa
Florianópolill

�ua Joio Pinto n. 29 -- Scb,

VIAJANTE -
PROPAGANDISTA

Grande Organização de Pro
dutos Farmacêuticos necessita
de grande conhecedor do Es
tado de Santa Catarina, bem
relacionado na classe Médica e

Farmacêutica. seno, ativo e i
ótimo produtor.
Base 3.500 cruzeiros
Dirigir-se com carta

prio punho ao Sr. L
Junior.
Hotel La Porta - Apart. 323

3 v. 2,

mensais.
do pró
Alterio

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devo lvidos,
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

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

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

«Para o ramo de bebidas
vinhos»

0,5@'

90,0@
;;�I,OO �30,01}
0,50

Anúncios mediante contrato>

e

\ Procura-se vlelente-Inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

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

transporte de que se utilizarão.
Cartas, por obséquio, ii Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
curo-se viajante», e a outro corn o nosso

endereço.

Mala e carrinho
Vende -se um, para criança"

com pouco uso e artigo fino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito uti! para
caixeiro viajante.
Preço: Carrinho Cr$ 300,Oa

Mal a Cr$ 500,00
Ver à rua Deodoro n". 18.

BREVEMENTE·

As balanças que trazem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

I
-,

'�EMORROIDIS'
EJt, e!pecifiru
AliViD e(J dtites
f evtt« 4$

i"fecçitS ,

f<i=.��
A ação benéfica da Po

mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, e imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as complí
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em I.das
as Farmacias em bisnagas ,.
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN'ZAN
PARA HEMORROID4$
Um produto De WluOutros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

FOGÕES _ AQUECEDORES - VAlVUlAS �UTO
MAT/CAS PARA DESCARGA -- METAIS PÁRA AGUA.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males pee
feitamente remediáveis. O curandeí-.
r ismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d�
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais díspõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes l'lervosos In-,
digentes, na Rua Deodoro 22, das !li
às 11 horas. diàriamentGl.

I ')'#.11 �c/.. ,.·_. #..1.-rAt...
.

rillarilll Fabricante e distribuidores das afamadas con- I'71 '11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um grcm- •
de sortimento de casemiras, riscados, brins

I bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai<:ltes. que recebe diretamentfl das

I .I melhore. fábricas. A Casa -A CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuorem suas compras, MATRIZ em Florian6polis, - FILIAIS em 'Blumenau e Lajee.
__BB ..__ I .. • • ·�_'..v _)

Representantes nesta Capital:
STOD 1ECK & CI ê. LTOA. -- P�. 15 DE NOV., 1 - 5.°

ESCRITÓRIO JURíDIt;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elísiâr!c de Camargo Branco

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

Endereço telearáf'ico : "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO--
21

Domingo, 13 do corrente,
horas. Aguardem publiee
Fevereiro e Março.

,cgrande 50irée, com inicio ás

ção do programa de Janeiro,
-------

;[�a Social I Catolicismo
O saNTO De: DIA

�\.NIVERí'!ÁIUOS :

SRTA. MARTA MANSUR 5 de Janeiro
S. TELÉSFORO, PAPA E I \

MÁRTIR -�\

O pontificado dêste Papa '\.� ,caíu numa época difícil para � #a Igreja. Os Césares romanos �._--
perseguiam-na ímpiedósamen-Pazem anos hoje: te, e no seio dela mesma levan-a exma. sra. Iracem.a Neves
tavam-se os hereges, inimigosReis, viuva do saudoso conter-
piores uo que os perseguidoresrâneo, sr. Haroldo Reis; coroados. Em tais círcunstãn-a exma. sra. d. Argentina Li-
cias necessitava a Igreja de umnhares da Silva, viuva do dr.
P as t o r forte e prudente.João Cândido da Silva; Achou-o depois da morte de s.

a srta. Lucinda, filha do sr. Sixto I? na pessôa do sacerdó-.João Grumiché; te grego Telésforo. Durantea srta. Maria da Gloria, fi- mais ae 11 anos, governou sà-"lha do sr. René Matos; MESMO SEM DOCUMENTOS ENTROU NOS ESTADOS biamente a Igreja, deíenden-
o sr. Célio Macedo; UNIDOS _ O sr. G. C. Hoyt, de Chicago, apaixon�do cole�io- do-a contra os heresiarcas, en-a menino Manoel Ribas Ca- nador de pássaros canoros, adquiriu em Barranqu�lla, Colo�- víando missionários para tô-

margo, filho do sr. João Ca- bía, um belo exemplar de troupial, variedade multo a�recla- das as partes do mundo então 8 de Janeiro
margo; da pela melodia da voz e pela beleza da plumagem. O passara conhecido e afrontando o tu- STo. APOLINÁRlO, BISPO

o sr. Alvaro Camilo da Sil- foi embarcado para Miami num "clipper" da Pan Amel�lcan ror dos imperadores pagãos. Não sabemos onde nasceu s.
va; World Airways, sendo alí recebido pela srta. Ester Maztinez, Pelo rím da primeira metade Cláudio Apolinário - que tal

o sr. dr. Olavo Freire Jú- do serviço de passageiros da empresa e que aparece na f00- do segundo século alcançou é o nome completo dêste heróinior; grafia acima atendendo o "viajante". Entretanto, na ocasiao Telésforo a coroa dos mártires ..

· da fé. Encontramo-lo como
a meni�a. Terezinha, filha em que a ave ia deixar o aeroporto, _sur�iu um c?ntra�empo: Bispo de Híerápolis, na Frígia,do sr, Anisio Dutra; possuía o certificado de saúde, mas nao tmha a g.u�a.de impor- 6 de Janeiro onde brilhou no esplendor de
o sr. Osva}d� Husa�el, sar-] tação. Como, entretanto: �á se achava em terntono

.' n�r�e- OS SS. REIS MAGOS suas acrisoladas virtudes e de
gento do. Exército Nacíonal : I americano, foi-lhe permitida a entrega ao seu propll�taIlo, Temos o testemunho da sa- um vasto saoer. A posse dêstes

a meruna Edemira, filhülha'll1ediante uma fiança de 10,000 dólares, ou sejam 200 mil cru- grada Escritura que nos con- dons preciosos fêz dele não so-do sr. dr. Edson Swain; I:;;eiros, para a discussão do caso na Alfândega dos. Estados firma o mistério da festa de mente um bom pastor do seu
o sr. ten, Júlio Agostinho Unidos em face das leis fiscais que dispõem a respeito. hoje: lá, 110 Oriente, vêm três rebanho espiritual, mas ainda'Vieira, da Fôrça Policial do

'

reis sábios para Belém, afim um lutador destemido. TinhaEstado; , Cínes Coroados de apresentar suas homena- combatido as heresias, quandoo sr. Artur Teodoro da Luz Na-O Bode ganbar gens a uma criança recém- irrompeu uma tremenda per-funcionário aduaneiro;
,

I . CINE ODEON às 7 1Iz horas nascida. Como sempre, a ver- seguição, sob o imperador 1'0-
_

a srta
.. Na�ii� Cunha Carrel- menos que o ... e o sucesso continúa ! dadeira ciência também para mano Marco Aurélio, O santo

rao, fUI1ClOnana do L A. P. 1. Pela primeira vez, Holly- estes homens de manifesta ca- recolheu-se para rezar, pedín-Viajantes: salàrio mínimo wood produziu um filme total- minho seguro para chegar a do o auxílio do Altíssimo. De-
Lourival Schmidt mente passado em nosso país! Deus. Acostumados_ a pensar pois saiu para a luta. EscreveuSeque hoje, em excurlilão. para

L'l'O, 8 (E.) _ A sra. Estelita B R cAomS I L lógicamente e a nao serem a célebre Apologia que enviouo interior e norte do Estoado. o fi
A • , .,

d A'no..o di.tinto conterrâneo ar. Lou- dos Santos Cnceição apresen- TI'tO GUIZAR _ Aurora MI-
desviados p e 1 as aptodarencias.

ao proPlr:o rmperta ar.. .1 ct�n-Tival Schmidt. funcionário da We.- to J t d Co cílíação e venceram estes reis os

os, surava.
rvremen e a injus Içau, na un a e n

RANDA _

...."irgtnía BRUCE etd'" Ih-tern Teleq"of
to I

- Y obstáculos que barravam a es- como 1 a corara os me oresOSNI RAMOS Julgamen ,rec amaçao con-
_ Edward Everett - HOR- . -

rdít d
. ,.

dtra o Hospit8;l Port?guês, de
TON-VELOZ & YOLANDA.

trada que levava a Jesus. Nao su 1 OS o imperio,
. emoIl_!3-Está em F'lorfanópohs, hos-

Salvador, pedindo diferença de , .

'RRO
ficaram decepcionados por en- trando esta ousada afirmaçãopedado no hotel La Porta o lá f'

.

d ôb O 11 mUSICas de AR! BA -

contrarem uma criancinha por meio de exemplos tirados
sr-, Osní Ramos do alto comér- s.a anos e erias em o 1'0.

_ ZOo d 'lt· 1 té dcio de Itajaí de
é

D' t d
i reclamado contestou a queixa, AI

. 1 -C média' igual a tôdas as outras e uma os � Imos re a onos
_

os g�-
.

1, .on e e :r� ar a
alegando que a reclamante egrra . o . mãe que, exteriormente, em nerais romanos que nao dUyl-xmportante firma AntOnIO Ra- t b Ih

.

t h por
Samba! - Romance! nada se distinguia das outras davam em louvar em especialmos S. A. - Comércio e In_! �a a aV3: qua ro oras
No programa: mães. Humildes, aceitaram a a coragem dos soldados crís-.dústria. I

dia, das 8 as 12 horas, rec<:>nI;te- 1 VOLOVELISMO -

luz enviada pelo Pai das Luzes, tãos. Disse ainda que também
BARRETO PRIMO �en�o� entretanto, o seu direito

DFB. .

.

e dobraram os joelhos diante os outros cristãos eram osProcedente de Tijucas, onde
as ferIas.. 2 - NO EGÍTO. , . Desenho. do Filho de Deus, ofertando os mais úteis ao Estado pelas ora--com rara habilidade exerce a

I

Apreciando o feito, a Pri- 3 - FOX AIRPLAN NEWS dons simbólicos, expressão de ções com que imploravam alongos amos a abnegada pro-I meira Junta de Conciliação e - 27x100 - Jornal, sua fé. benção de Deus. Marco Auréliofissão de farma,ceuNco, encon- Julgamento daquela cidade I Preços: Cr$ 5,00 - 3,00 - 7 de Janeiro ficou tão profundamente lm-
ira-se nesta Capital o sr. Bar-

I

julgou procedente, em parte, a 2,00. S. LUCIANO, lVíArlTIR pressionado que deu ordem
reto Primo.

.
a, I reclamação, apenas -para. o Censura "Imp. a_:té 14 anos"'1 Natural de Samosata, na sí- para fazer cessar a perseguiDAl!I_tO EUCLID�S DA SILVA efeito de condenar o Hospital CINE �MPERlAL 8S 7 Yz horas ria, teve êste santo a boa fortl:l- ção. Pouco tempo depois. Apo-Vítima de pertinaz enrermí-: a pagar a reclamante um pe- Sessao das Moças. na de ser educado por pais linário foi chamado para a

..dade, faleceu no dia 7, na Ca-·I ríodo de férias em dôbro e as Uma sublime história, da que eram cristãos exemplares. glória eterna .

. sa de Saúde São Sebastião, o custas, absolvendo a reclama- qual você jamais esquecerá! Obediente aos desejos deles, ESPIRITISMO
joven Dauro Euclídes da Sil- da do restante do pedido. NÃO BASTA SER :MÃE entregou-se Luciano de corpo DO ALÉM
va, filho mais velho do sr. Nor- Não se conformando com a com e alma aos estudos. Ficando COLETÂNEA
berto Euclídes da Silva, estí- decisão, recorreu a empregada Sara GARCIA notável órfão, distribuiu todos os bens O homem que se une à Deus,mado comerciante em Caia- para o Conselho Regional que, atriz SuI4mericana ú herdados, guardando para si pode contar com o auxílio Di-
canga. reformando a sentença da pri- Emocionante! apenas o suficiente para conti- vino.
O sepultamento teve lugar no meira instância, condenou o Enternecedor! nuar seus estudos. Fêz-se orde- L. B.

cemitério de Caiacanga, tendal reclamado a pagar à recta- No programa: nar sacerdote e foi chamado a As grandes dificuldades são
e.
o sr. Francisco Carlos Regis, mante, além das férias, o com- 1 - NOTíCIAS DA SEMA- servir a igreja de Antióquia. sempre resolvidas por Deus
proferido algumas palavras de plemento do salário mínimo, a NA - DFB. Foi encarregado da revisão dos com admiracão mesmo dos
-despedida. partir de primeiro de abril de 2 TRÊS URSINHOS textos da Sagrada Escritura, crentes no seu poder e na sua

Aos pais do pranteado mor- 1942. NUMA CANÔA - Short. obra esta que deveria ser de misericórdia.
.to, "O ESTADO" apresenta Desta decisão, recorreu ex- Senhoras e srtas - 1,20. grande auxílio para os famosos

..

Lucipaz
sinceros pêsames. traordinariamente o Hospital Estudantes - 2,00. trabalhos de S. Jerônimo. Não Tende fé, confIaI no amor

Falecime'ntos: Português para a Câmara da Cavalheiros - 2,40. f.altaram os caluniadores que I
de Deus, uni-vos ao. SenhorD. Anita Mira Moreira Justiça do Trabalho, com fun- Censura "Imp. até 14 a;nos". quiseram acusar a Luciano de obedecendo ��s preceltos de

Faleceu ontem. no Hospital dei dament'J no artigo 896 da Con-' QUINTA-FEIRA. fazer causa comum com os

he-, a�or e sentireIS {) al!1:pa�o do
Carid.ade. a senhoro Amta Mira solidação das Leis do Traba- ODEON reges. A melhor defesa contra c�u nos momentos dlflcels daMorelra. caBada com o ar João ih F' d' d 1 t R b rt LOWERY st

..

t· f' -.+,. VidaEU"'e'nl'o Mo' h f d C 'do ,o. OI eSIgna o para re a ar o e .

.

- e·m e as In1us Iças 01 o mar "lrlO. .� relra, c e e a re lto -

A tMutuo Predial. deixando 011 se-
,) proces?o O sr. Joao Duarte ESPÍRITO NAVAL Tendo Luciano ido para Nico-

.

n ero
.gu�ntes filhes: Erminio Moreira, Filho que opinou pelo conheci- com Jean PARKER. média, foi prêso pelos perse- Fazel o �m sem yos fat�-:!'�aldenh em Joinville. Dr. Antô- menta do recurso e não pelo DOMINGO guidores enviados pelo ünpe- g:3-r; trab�lhal, estuda;, adqm-n�o Ro,;,eu Moreir�. Of:c!,al de Ga- provimento do mesmo. A Câ- ODEON _ IMPERIAL rador Diocleciano. Com liber- 1"1 conheCimentos em torno dQb,nete ao Secretarlf.l da .I; azenda e ""' .

d De
.Nadir Moreira Farra. mara deCldm, nnalmente, co- Charles BOYER - Joan dade apostólica, censurou ao remo e us; um-vos num

o sepultamento da inditoRa se-, nhecer do recurso, negando- FONTA�l\TE - Alexis SMITH juiz por causa das crueldades au:plexo de. amor �� �ossosh:��: efetuor-s�',á. hoje, àli 103.0 Ilhe p.r�vjmento,. confirmando e Bre_nda l\B.RSHAI.:L em p.r_aticadas �ontra os católic?s. gUl� e aml�os �pmtuaIS, e
. no, Cemlterlo do Itacorobl, J. decIsao recornda e acentu- DE AMOR TAMBEM SE Nao capaz oe auebrar a reS1S- haveIS, asslm, oe vencer asaQlndo o feretro da rua Saldanha

I
. -

I tMarinho nO 38 !l,ndO que o empregado mensa- MORRE tênc:a do santo sacerdote, vossas u as.
A família enlutada. apresenh- lista n2.0 .p.ode p.nhar m.enos .

O :nelhor romance já levado :ma�ld()'1.0 i1J.;� r":,:aC'-lbe 2. ca� II T_ 1!cipaz
Inlilll nouas sincera. condolênciall. que o saláno mimmD regiOnal. á tela! beça. FOI em 312. (D'O Clarim)

Ocorre, hoje, o aniversário
natalício da gentil senhorita
Marta Mansur, fino ornarnen

to da sociedade local.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SINDICATO NACIONAL DAS EIUPRESAS DE
MARÍTIMA

IMPOSTO SINDICAL
.

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE
GAÇÃO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 3°
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.4e2, 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
o 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 dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da referVa Consolidação.

I

I NotíGla� resUmidas
I Seguindo a-trilha iniciada 1
1

durante a guerra e que condu
NAVEGAÇ.10 zia ao menor desenvolvimento

I
de suas atividades agrícolas, a

Grã-Bretanha está decidida a

conservar a sua posição de

país onde a cultura meca-I
nizada já ocupa um lugar de
liderança em todo o mundo.

,t,

EDITAL

Crédito Mútuo Predial

MISS A
Major José Rodrigues Lopes

(�i A.

r econnne: Jda-se
\VETZEL INDU�l"I{]AL-J()INVII.ÁLE (Merce regls

para roupa fina € roupa

'S 8 ng uenol
CONTEM

Proorretartos - J. Moreira & Cia.

Julia Herik escreve 110 "Sun
day Times", de Londres, que
os desenhistas britânicos es-I
tão criando vestidos-modelos I
para serem exibidos no próxí-]
mo mês de janeiro a clientes I
americanos. Não há matertaís
"Ubility" ou veludos luxuosos,
B o r d a d o s, "draperies", etc.
poderão ser abundantemente
utilizados caso os modelos se

destinem à venda no estran

geiro. Estes desenhistas se es

tão especializando em linha

simples com as quais atingem
uma notável elegância. As co

res são comuns e extraordina
riamente belas.

t
JOBé Lupercio Lopes, fi
Ihos e netos; José Boaner-
ges Lopes. espôsa, filhos
e netos; Maria da Glória
Lopes da Cunha e espôla;
Maria Magdalena Lopes
Sant'Ana, espôso. filhol

e netos; Maria Clementina Lo'

pes Fernandes, filhos e netos e

Maria do Carmo Lopes convi
dam 011 parentes e demais peso
Boas de suas relações de ami
zade para assistirem à missa

que fazem celebrar na elegante
capela de Ncsso Senhora da
Conceição. ereto à praça G.

Vargas, nesta capital. na pró
xima quinta-feit·o, dez de janei
ro, à. 7 horas, arri comemoração
, o primeiro centenário do nas

timento do seu saudoso pai,
sogro. avô e bíeuvô

JOSE' RODRIGUES LOPES

ocorrido no dia dez de janeiro
de 1846. nesta ex-província de
:':anto Co tc r+no , agradecendo
antecipadamente às pessoas que

1comparecerem a esta homena-

gem religio8a, IFlorianópolis, 2-1-946.

I

I a OITO ELEMENTOS rONICOS:

\ ARSENIATO, VANADA·
J

TO, FOSFOROS,CAlClO
ETC

TONICO DO CEREB·BO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pá!ido.. OePluPlr.do ••
E'lJot.dol, AnêmiCOI, Mã ••
que cri.m Mogro.. Crilnçl'
"quíticI'. receb.rão I tonl·
ficlção g.ral do organiamo

co", o

Sa nguI n 01
LIa O.N.S.P. rr 199, da 1921

FI OEINEI

---------"------.-------------

Saídas - Z hvra. damadrugada

Joinvile -- fpolis. I

::�:::ç:,:O�:,t:O,::::: I
A mais preferida, é inegável.
2 sorteios menSais 4 e 18

As fábricas de tecidos de lã
da Escócia são muitos nume

rosas, mas uma coisa' notável é
que nem toda a lã usada é es

cocesa. As fabricas utilizam
tambem lãs da América do Sul
e da Austrália, crina de came

lo, proveniente da China. e até
mesmo de Kashimir. Durante
os anos de guerra, visitantes
do mundo inteiro: voluntarros
da América Latina, soldados
americanos, franceses, russos,
poloneses e noruegueses que
riam levar consigo para casa

um produto escocês que práti
camente todos os vísítantes co

nheciam: um corte de 'I'toeâ ou

uma peça de tartan.
*,

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral. mas se usardes

FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O

fígado volta a sua função normal, o estomago , os intes

tinos todos os orgãos ganhar ão em equrlibrio salutar.
Em sua faemâcia ou com o depositário S·. M. BANDEIRA,
Rua Paisanàú, 219 Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est- do Rio Orande do Sul.

NA-O IÉ INOCiVO AOS

ESCRITÓRIO JURÍDICO CO]'IERCIAL
AlJlluntos: Juríc!icos.- Comerciais -- Rurais e Informutiv?s

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização ontas de .e decidir pela com

pra ou venda de imove�s, pinhais cu qualquer
empresa ne.te e.tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogér-io. 54 - CaiX2 Postal 54 - Fone 54

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

....... ; �

Sindicato da Indústria de Fósforos
do. Rio de Janeiro

IMP.OSTO SINDICAL DO EXERCíCIO DE 1946
Ficam 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 Uníão, de
9-8-1943) .

Êste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registra
do, as guias próprias para êsse recolhimento, e pede áqueles
que, por qualquer motivo, não receberem ditas guias em pra
zo razoável, dirigirem-se à Secretaria do Sindicato, à rua Mé
xico n. 168-80 andar, no Dístríto Federal, solicitando 00 im
pressos próprios.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1945.
João Dale, Díretor-presideate,

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas' Cr$ 1.00

A firma inglesa Pye Ltda.
acaba de anunciar um novo

sistema de televisão por ela

aperfeiçoado e que virá permi
tir a fácil recepção em casa

tanto da visão como do som.
*

Segundo fontes bem infor
madas os estoques de lã acu

mulados pelo Império Britâni
co, calculados nutn total de ..

3.315.000.000 de libras esterli
nas, juntamente com a produ
ção atual, serão no futuro con

trolados e postos a venda por
uma organização conjunta re

presentando os governos britâ
nicas, autralianos, neozelande
s€s e sul-africanos.

Rua

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

Banco do Distrito Federal S. 4. � VENTILADORESI
Vendem-.e dois ventiladores elec-CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 tríaos. grandea, para cima de me-

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 sa ou parede, sendo um oscilante,
-

• • - p ropz-ios pa.ra ellcritório. barbea-TraJano, 23 - Flortanopolls I riall, cafes, etc. Tratar na rua Al-
mirante Lamego 15.

o Sabão. ,,�\)�O VJRG�.J ....ç., DA .-:,...5A,O� lVfTZEL INOUSTRIALJO/NV1LlE

comrnum

c:,�SÃ� 'f/RetA,
, ii

.. •

L ESPr;::C1ALlOADE
1:�_.:::::,::::::::::,:", -..:... __
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I

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE.

SULTAOO O POPU4

LAR DEPURATIVO

00 SANGUEl'tIARCA REGISTRAD

o ELIXIR «914»,dada d sua
base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos CãSOS em que a via bo
cal é a única passiveI.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Tiro de Guerra 40
eon'locação de Assembléia

Geral
Em sessão realizada a 2 do cor

rente, a Diretorb. do Tiro de Guer
ra 40, ccnvoco todos o; sócios ati
!'odores e contribuinte•. quites com

!1 sociedade, para a reunião de
As.embléia Geral o realizar-se em I10 do corrente, às 20 horas, na

>Ca.erna deste T. G, s ito à ave

nida Mauro Ramos. a-fim-de se-I:rem tratados os.untos de interêsse
da mesma scciedade

CONSTANTINO SYRIACO
ATHERINO, Secretário

Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

o Estômago, PR

Cabeça, Dõrvs
Queda do Ca-

(aI Dr. Rafael Bartoletll

, 1i*j au.

. i

I
I
f
Y
p
I
H
f
J
S

AUMt#m!l44

D
Q
R
C
L
f,
J
X

economias.

E ELEGAHelA ?

PARASITINA, eliminando as coceiras, e,,�i
ta situações desagradáveis. As coceiras sao

causadas por germens que são facilmente
eliminados com PARASITINA, que, ao

mesmo tempo, impede que estes se repro ..

duzarn. Indicada também para frieiras e sar

nas, PARASITINA deixa um cheiro agra
dável e não mancha a pele nem a roupa.

wa•

OSSEUS�
as
e II nGS5U

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

I� PRECISAM VER
nossas prl!�a5

qUIUdade

OCUlOS COM GRlÍll • OS MlliS 1l0lmos MODELOS
os !tilllS MODERNOS, OS MIIIS [CC'.i!]MICOS; Df
ACOlHi o COM II FlfCElTII MÉD�t:Il OU SUII

INDlcnçiio OmLHllDít.

OCULOS ESCUROS DE VIDROS ESf'EClIlIS

OCUlOS PROTETORES CONTRlIlICCIO. DE TRaBALHO

MlHERllIl FOTOGRáFICO - LENTES E lUPIIS

DEVIDO ii IMPORTlIÇão DlREIII ollS MIIIORES
FlIBRICIIS NORTE-llMfRIClINIIS OS NOSSOS IIRU
GOS Sfio OS MELHORES E OS NOSSOS PRlÇOS

OS MlIlS IICCESSIVElS.

Peçam o nosso catalogo e utilizem-se
do nosso )ervÍço de reembolso Postal.

OPTICA AMERICANA

AUTOMOBILISTAS 1
Atencão

,

Para o seu dínamo cu motor

de arranco a

OfiCINA ENALDA '

Rua Conselheiro Mafra rre , 13�

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata .. D�ga
nos, por obséquio:
- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo, diària
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30_000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta, aos cuidados dest s

redação. 30 v.IO

I PR�!I�g�a�i?�A
Corre.pondência Comercia!

I Rua A:varo de Carvalho, 65

'Vil'ilidade !
Forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de Hormónl�
(extratos glandulares) e Vitaminas sele

eíonades, OKASA é uma medicaçãe
racional e de alta eficacia terapeutica_
em todo. o, easoe ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaee

OKASA combate vigorosameBte: fra

queza sexual em todas as idade., sob a

fôrma tle ir.:&uliciência glandu!ar ou Vita
minai. seaíltdade precoce. r!l�lga e perd�
de memoria no homem;. frigidez e toda
a. perturbações de ongem avarIaDa.
Idade critica obesidade e magreza. n.
eídez da pel� e rugosidade da cutl.. lIII
mulher. OUSA (bll{lO.nado dlroatament.
de Londres) propol"lona Juventud••
Sande, Força e VI,<>r. Peça ró�
""rata" para homens • fArmula '.'ouro

para mulheres, em todas u ioDas D"?p'
ria, e Farmaciu. lnformaçõ_lI.pedIdOll
IM Dilu. J(; odUtOII ARN''\'' - Av. Ri.
BrAM. 1111 JU'e.

o Ftgudo. O Ba, (I, O coração
PUlmões li Péle PrtJl!UZ Dôres de
DOS O�SOS, Reumatísmo, Ceguetru,
belo, Anemia, � r1.hortOA
lnotensívo 80 organismo. Agradável corno l+côr.
O ELIXIR 914 e�(á Aprovado peln D N. S. P.
como auxf lla r no tratamento Óli SHili!; t' Hf'u-
mattsm.. dl1 rnesmu origem. _

VALIOSAS OPINIOES
Atesto que apliquei muitas

vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhoras resultados
DO k'ttamento da Sífilis.

Ursa

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldl",mo.

portu-

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

4mortizacão de Dezembro
No sorteio realiza-to em 31 de
Dezembro de 1945 foram scrtea
das 't� seguintes comblnsçõe-:

Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber o reemo
bôlso garontido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gel'$ls:

Sociedade Comercial
LIVONIUR LTDA.

BLUMENAU
Não Interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
habilitem ímedtatamente o�
seus título". E' suítelente pa
gar UMA MP-N8AI IDA.DE para
revigorar o me-mo P, evitar a

perua do direito sôbre o 1'101'-
'eio e ealvsr as suas

ri
....

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa �rên
da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
ao". inte-ressados na aquisição de
bons funcionáríos (as).

J
U
M
I
C
N
I
J

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

guê., e.

ponhol,
trancêe,
inglêa,

e te.

QUER VESTIR-SE COM eOHFORTO

ISI'I��

&L.

A"êDcia. II Repr..enta.çõ•• em
Guw .

M<1triz; Flol'ia.n6poU.
R'�a Jodo Pi.to, n. S
Ca.iza POJcal, 31
Filial: Cre.ciúrno

Ruo !:'!oriano Peaoto, ./n
(l:.:hl. Pr6p,-"jol

Telegrama.: ·PRIMOS·
AQ'IIt'. t.. '1011 principaít
municipio. do E.tn,b

�""G\IMI""_l ... IIr:I ... ...r��

APENAS c-s �.G3
Com essa ínfima quantia Vo�.

está auxiliando o seu próximo,
Contribua para a Caixa de Esmola.

Móveis de Aço, Arquivos e aos Tndilr"nte3 de FloriBnópolilil.

Cofres "SYHTHESlh Camisas, Gravatas, Pijamea
Distribuidores: . Me:as das melhores, pelos me-

I ALMEIDA, BASTOS & elA.! ncr es preços só na CASA MIS
iFelipe Schm

í

d t ,
2 - l� ando {'TL<\N'FA -PvcC. �.nli'fre. 6

JI Cor��!! a��og�anO
AGÊNCIA PROGRESSO

TOS6E.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

'

RETIRARA,'lJ SUAS CANDT- .

DATURA.S
Tôdas as bebidas, inclusivo ao;

fabricadas em outros Estados, \

retira rarn suas candidaturas,
para reinar nos lares catar i
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória cio aperitivo KNOT.

•..Que podem ser evitados!

Romance, Poesia. Religiâo, A
viaçâo, Matemática, Física,
Química, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civil. mili
tar e naval, Carpintaria. De
senho Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade. Rádio, Má

quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria" Agricultura. Vete-

I inária, Contabilidade.
Dicionários. etc. etc.

PROCURE A

MATA OS PARISITOS QUE PROVOCBM CüCEUUiS

fOMe SEOMPRe

p

o rlc�-;OQ c cs (':-'��},'::;-��5
t.Ra'lir..9lt'alIIlI: _"'" ., "" ".��
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6ovêrno do Estado
o sr. Interventor federal no Es

tado assinou, entre outros, os se
guintes atos:

Decreto di' 4 de [aneiro de 194tí
O J'ITP'RVEi\TOl{ FEOt:RAI, lU�SOI.\'E

RC»107-'cr:
De acordo C0111 o art. 14, alínea a, do de
creto-lei n, 1.196, de 23 de novembro de
1944 :

Ler-i Heis Mendonça, ocupante do cargo da
classe F da carreii-à de Professor Xormalista. I
do Quadro único do Estado, do Grupo Escolar
"Dom Joaquim", da vila do Braço do Xorte.
110. munic ipio de Tubarão, pat-a o Grupo Es
colar "Hercilio Luz", de Tubarão.

Decretos de 7 de [ancíro de 19·16
O IXTERVEKTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder e.ro11Ci"ação:
De acôrdo corri o art. 91, § 1°, alínea o, do

decreto-lei ll. 572, de 28 de outubro de

1941:

A Amélia Maria de Oliveira, do cargo da

classe F da carreira de Professor Xormalista,
do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Professor José Brasilício ", de Biguaçu).

Transferir:
De acôrdo com o art. 31, alínea b, do decre

to-lei n. 1,299, de 20 de março de 1945:

João Luciano Nunes, sub-tenente da Eór

ca Policial, para a reserva remunera

da, Com o vencimento integral, por contar

mais de 30 anos de serviços.
Portarias de 5 de janeiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAl, RESOLVe
Conceder licença:

De acôrdo com o art. 156, alínea a, combi

nado com o art. lS8, do decrelO·lei n...

572, de 28 rle outubro de 1941:

A Políbio Xapoleão Venera, ocupante do

cargo da classe J da carreira de Oficia! Admi

nistrativo. do Quadro único do Estado, de ses

senta (60) dias, com vencimento integral.
De acõrdo com o art. 168, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

A Nelson Coimbra, ocupante do cargo da

classe I da carreira de Oficial Adm.inistí-ati

"O, do Quadro Único do Estado, de seis meses.

Admitir:

Virgínia Soares Roslindo na ,função de Ser

viçal, referência II, correndo a despesa por

conta da dotação 1-023. do orçamento vigente
(Grupo Escolar "Cruz e Sousa", de T'ii ucas)

Desianor:
Curt Wilde para exercer a função de sub

delegado de policia do distrito de Ituporanga,
(to município de Eom Retiro.

Argemiro Melo Guimarães para exercer a

função de 10 suplente do sub-delegado de po

lícia do distrito de Ltuporanga, do município
de Bom Retiro,

Rodolfo Seemann para exercer a função de

2· suplente do sub-delegado de polícia do dis
trito de Ituporanga, do município de Bom Re

tiro).
Dispensar:

Geneval Rodrigues da função de sub-delega
do de Policia do distrito de I tuporanga, do

município de Bom Retiro,
Kurt Willi da função de 1· suplente do

sub-delegado de polícia do distrito de Iruporan
.ga, do município de Bom Retiro.

Manoel José de Sousa da função de 20 su

plente do sub-delegado de polícia do distrito
de Ituporanga, do município de Bom Retiro.

Compra-se
Mobí'ia de sala, grupo esto

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

Nesta.

o PRECEITO DO DIA
FALTA OÁGUA NO ORGANISMO
A água é ab.olutamente indi.

pen.ável ao organismo. A .ide.
·.inal d. que o organismo sente
falta da..e liquido. deve ser sa

ciada. excatamente como aoontece
com o sono e a foma.
B.ba água sempre que ti"e!' side.

Evitará. _.im. as conseqüências
duagradáveis da aua falta no or

ganismo. - SNES.

__________� .r-_�

Ors,
Aderba. Ramos

da Silva
e

T R 8 tebol está .assim constltuída: ma será efetuada ainda na cor-I namericano também de 4 em

«aça io ranco» Guardiães - Herman Fernan- rente quinzena. 4 anos,

Rio, 8 ("ESTADO") dez e Mário Ibanez; zaguei-
,:;, 'x' >K'

Publicamos há dias, o regu- TOS: Santiago Salf'ate, Domin- RODRIGUES AINDA EM EN- EM OUTUBRO A "COPA

F TENDIMENTOS COM O MITRE"lamento da "Taça Rio Bran- go Pino e Guilherme uensa-

co", atualmente em disputajlida; médios: José Lopez, Jo- VASCO Rio,8 (E.) - A Federação
em Montevidéu. Tal

re.gula-I
sé Sepúlveda, Hernan Carva- Rio, 8 (E.) - O guardião de Lawn Tenis do Chile comu-

mento, entretanto, foi elabora- lho, Rodolfo Claver ia. Glicerio Rodrigues, a quem se tem atri- nicou à C. B. D., por oficio ae
do para as competições reali- Zambrado, José Pastene e buido o desejo de regressar a reo, ontem recebido, que terá

zadas em nosso país, em 1940, I Francisco Las Heras: diantei- S. Paulo, declarou, ontem, à início no dia 4 de outubro, em
tendo sido, posteriormente, a1-, ros: Mário Castro, Atilio Cre- nossa reportagem, não ter to- Santiago do Chile, a disputa
terado em alguns pontos. I maschi, Jorge Araya, Erasmo mado nenhuma resolução na- da Copa Mitre, sendo o sorteio

Estabelece o atual regula- Vera, Desiderio Medina, Fran- quele sentido. Disse e s t ar dos jogos efetuado no dia 16

mento as competições de dois cisco Ruiz, Jorge Penaloza e aguardando o desfecho dos en- de agôsto próximo.
jogos, cabendo a "Taça RiOI Juan Alcântara. tendimentos que vem manten- * * ..

Branco" à entidade que obtí- :« * .., do com o seu atual clube, o

Vasco da Gama e, sómente ca-
MARCADO O INÍCIO DO

ver, incluindo-se as duas vitó-' PREPARA-SE A I�STALA- CAMPEONATO DE BAS-
rias obtidas pelos brasileiros CAO DO SUBERIOR TRIBU- 80 mão cheguem a bom termo

QUETEBOL
em 1931 e 1932 e a dos uru-

-

NAL DE JUSTICA ES- esses entendimentos, retorna- -, .

.

1940, cinco vitórias PORTIVA- rá a S. Paulo, ingressando".
A Federação Atlética �a.t�-guares, em

provavelmente, no Corithíans

I
rmense, ao ,q1:le, f.omos 1I��0�'-alternadas ou três, consecuti- Rio, 8 (E.) - Já está orga-

Paulista. mado,s, dara .IlllClO, no PIOXl-
vas, nizado o Superior Tribunal de mo sabado, dia 12 do corrente,

'" * ." Justiça Esportiva, que, de x x x
ao ansiosamente e s p e r a d o

PRORROGAÇAO NO SEGUN- acôrdo com os dispositivos do A COMUNI_CAÇAO DA CON- Campeonato Estadual de Bas-
DO JOGO recente Código Brasileiro de FEDERAÇA\) SULAMERICA- quetebol e Voleibol, que pro-

Caso o resultado do segundo Futebol, funcionará na Confe- NA A C. B. D, mete revestir-se do máximo
jogo de cada competição colo- deração Brasileira de Despor-] Rio, 8 (E.) - A Confedera- brilhantismo.
que as duas entídades em igual- tos. I ção Sulamericana de Futebol Os jogos terão início naque
dade de situação, na contagem O referido órgão tem a sua acaba de remeter à Confedera- le dia, às 17 horas, na quadra
de pontos; esse segundo jogo organização já bastante adían- ção Brasileira de Desportos o do Lira Tenis Clube, devendo
será prorrogado por 30 minu- tada, sabendo-se terem sido projeto de Estatuto da futura prosseguir domingo, ás 9 ho
tos, em dois tempos de 15 mi- convidados para o mesmo os Confederação Panamericana de ras, obedecendo-se o mesmo
nutos, com mudança de cam- srs. Sussekimd de Mendonça, Futebol. Essa Confederação, horário e dias para os subse
po. Persistindo o empate, será Luiz Gallotti e João Coelho de acôrdo com o estabelecido qüentes.
realizado um terceiro jogo Branco. por ocasião do último Congres- As inscricões serão encerra
dentro de 72 horas, com uma A Confederação Brasileira SO, realizado em Santiago do das na secretaria da referida.
prorrogação de 30 minutos, se de Desportos não fixou, ainda. Chile, terá sede rotativa, com entidade no dia anterior ao
necessário. Se continuar o em- a data da instalação do S. T. J.! mudança de 4 em 4 anos, rea- marcado para ° início, ás 18
pate, ambas as entidades serão mas, ao que apuramos, ames.- lizando-se o Campeonato Pa- horas.
proclamadas vencedoras, não
prevalecendo essa decisão pa- Cínemos Ira efeito da contagem de vitó-

I 1����é��ra a posse definitiva do
TODOS OS GRANDES INTER- Dr. SAV,AS LACERDA

* * * PRETES DE HOLLYWOOD!

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

TRÊS SUBSTITUIÇÕES Em "Gracas a minha bôa ll Lacerda, oro-rino-Ler irigologiete, I"Permite o regulamento três estrela" veremos a grande Bet-

substituições em cada equipe, te Davis cantando e

sorrindo.\-----------------------.-----..::mss não poderá haver me- com. bondade, Errol Flynn. .ra- B R I T O EI,ElTO POR UNANIMID>lDE

nhuma substituição durante as zendo um pouco de comédia. Afim de estar sempre a pos-

prorrogações. John Gariield querendo fa-I O alfaiate in-'icado tos em seu Iar, foi eleito, por
zer de mocinho valente. Ann· Tírad6ntes 7 aclamação, Q afamado aperitivo

x X X
. Sheridan dando licões de amor I

•

A ESCOLHA DOS ARBITROS
a tantas outras pequenas. Pu-i EVIT� ABORRECIMENTOS.O juiz da primeira partida
dera! Si ela é mestra na arte' com pedro.os que podem. ser evtt..

será indicado pela entidade vi-
.. " ." I dos. Contribua para a Caixa de Es-

sitante ; O da segunda, pela de Iludir os marmanjos: , molas aos IlI.digeIttes de Floría ..ó.

entidade local e, em caso de Humphey Bogart banca�do .01
terceira partida, o árbitro se- medroso, para fazer pílheria ..------•• �

rá escolhido de comum acôrdo. com seu todo de h?mem de co-

* '" '" ragem. Joan Leslíe 'llamora'll-

SEM LEVINGlSTONE A SE- do Dennis Morgan. Jack Car-

LECAO CHILENA son dançando a Hula-Hula
Buenos

-

Aires, 8 (E.) - A co-n;t o er:gra�oAlan Hale. E I
equipe representativa. do Chile aSSIm V�I o- tílme. Como

cen-l
_

Ino certame continental de fu- tr� COmI?O e coorden_ad<:>r da- '0ao Batista
queles numeros mUSIcaIS de BoftllaSsis

- ;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;;;;:.;;;;;;;:;;;;;:;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;_ magnífica beleza cênica, em

I... , deslumbrantes marcações co- ADVOGADOS

FILHA I M E I AV I
reográficas, veremos E d d i e Rua Felipe Schmidt 34.

. A. O. Cantor, o creador de uma série Sala 3. T.I.f. 16-31

sensacional de grandes comé-
dias musicais, entre elas "Es- ���������������
candalos Romanos", "O meu CONTRIBUA

Boi Morreu" e "Whoonn.<:>.e", para a Caixa de Esmolas a08 Indio
yy� "entes de FlorianóDolia.

que jamais esquec.erêmos! -.- -_ -..-.- _••'

Eddie é um homenzinho "charme", "gutmpe", "sex

francamente comico, que e'm appeal", "glamour", - "it" e

seus filmes se derrama todo outras coisas fantásticas em

entre as mais lindas mulheres matéria de belez'a.
do mundo, como acontece nes- O espoctador fica em "Sus-

te ! pense" vendo e ouvindo aqui
I.

Graças a minha bÓIa estre-Ilo tud?: , " .

la" - que veremos amanhã nol A sene e abafante: Me[a

Cine Ritz - é um passatempo[Luz", '"Você já foi a Bahia�",
de 'grandiosa montagem! "Graças a minha bôa estrela",
BaIlets cintilantes te.ndo co- "Cruz de Lorena", "Madame

mo "maitres de danses'\ téc- Curie" e por aí além ...

nicos famosos! O "Screen- Amanhã no Cine Ritz, E�lie
pIay" ou cenário do filme é gi- ('antor e suas "coristas". Ima-

I gantesco! Miíote eu scene nota- ginem quem são as coristas:

I bilÍ&sima, ,perfeita, Sem o mais Bette Da:vis, ��n Sherida.n,
I leve deslise. Joan LeslIe, OlIna de HaVll-1t As mulheres que aparecem land ...

I neste espetáculo digno de Zie- \ É de "matar". t
__________________.__________ field são possuidoras de todo, A. S.

I Todas devem usar a

,U1'i1·PSi ii,a i IâtZt
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
CólicN UterinasAlivia 85

Emprega-se com vautagempa
ra combater 68 irregularidade"
das funções periódicas das se

[lbGras. É calmante e regulador·
de�saR funções.
FLUXO-!-iEDATlNA. pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. D�ve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

em toda parte

·1ÃtTAHe>
bfA'IIA..-

A sua vida ativa niío deve

sofrer interrupção em consequên··
cia das perturbações de seu or

ganismo. Aos primeiros sintomas
ele perda de memólia, de energia,
depressão nervosa ou esgotamen
to fisico por exoesso de trabalho

OU de diversões, lembre-se do

CÉREBRO CANSADO e comece

a tomar osFOSFATOS DE HORS

FORD, que contêm em sua fór
mula os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. A insônia.
as dores de cabeça, o mãu humol',
desaparecerão com o prr�neil'o
vldro de FOSFATOS DE l:hJRS

FORD que são facilment·', assi

miláveis pelo organismo e t.,:�[n

por base: sAis de MagnésiSl, Cil
cio, Sódio, Ferro, etc_ O uso dos

FOSFATOS DE HORSFORD se

impõe a tôdas as pessôas que
têm responsabilidade de serviço.

, • \. • t..... '"
• \

\-' .,,"'.� o" ,." FOSFA'TOS '-f',"ii:J"C
;

H';<.'"O.'-
:,:

R·:S: -,:�,g �R::'';:i'{",
'

'_[:
/ I,

." -. '!�;�·.k'i.: ��1�;N!'� ;:�f:��\ �ç!1 � :�'l {::�
ST�NOARD
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DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de othos
_ Ouvidos. '\ariz - Garganta.
Diploma de habiliLaç'ão do Conse-

lho Nacional de OftalmologIa ..
C01\SUVJ'óRlO -::. FelIpe ..�chn1J

dt. 8. Das 14 as 18 horas.
_

ROSIDf:NnA - Conselhen'o Ma

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAlS
DE Ai\JBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos in testinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra ver-melho,
Consulta: Vitor �Ieireles, 28.

Atende diariamente às U,3() ns.

e, à tarde, das lo hs, em diante
Resid: Vidal Ramos, GG.

Fone 1007

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci

l'ul'gia do rorax. Partos e doenças
de senhoias

CONSUT!l'óIUO: 1:. João Pinto 7

DiárianH'ntp, das 15 às 17 horas,

RJ<]SIDf:NCIA: Almtruute Alvim,
;16. Fone :II. 251

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA i\I:iWICA EM GERAl,
Doenças do corarão, pulmões, n
gado, estômago, mtestinos, rins e

demais orgãos internos· de adultos
e cr-ianças

CONSULTóRIO: Rua Fernando
Machado, Iii

CONSUVI'AS DEA.RIAlUIENT:E:
das 15 ás 18 horas

RESIDÊNCL<\: Av. 'l'rompowski,
62 - Fone ::\Ianual 7GI:iDR. ARMANDO VALÉRIO

DE ASSIS,
Dos Sen'iços ele Clínica Infantil da

Assistência Mun ic.ipa l e ele
.

Caridade
CI,íN](',\ ;\H:llH'.<\ DE CRBN(,'A8

.o\m':I.1'OS
('.():\SI'J/!'óRIO: Rua Xunes Jla
ehado 7 (Edifício H. Fl'ancisco)Q

Con�sult as elas 2 às o horas
RESlJ)f.::'\CfA: Rua :Ilare('hal Gui

lherme, ::5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de .l ancit'o
CONHUVI.'AS - Pela amanná:
diarinrnente das 10,30 às 12 115. à
tarde excepto aos sábados. das 1-1
ás 1G horas -- COCOlSUI,Tú)U():
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Restdêncía: Rua
Presidente Coutinho, ;58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade "a

cionai ele :\Iedicina da Urnver-sidu
de do Bl·asi1). i\lédico por concur

so do Sel'"iço ::'\acional de Doen

oas :\lentai�. Ex interno da Santa

Casa de :\fisel'Ícórdia, e Hospital
PsiquáLrko do Rio na Capital 1> e-

deral
CJ,íXIC\ )f(.;DIC.\ - DOEXÇ.<\S

NERYOSM;
_ Consultóü'io: Edifício Amélia

::'\ETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas;

Das L, ás 18 horas -

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

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:\fédico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Net'êu Ham05"
CLI"ICA :\IÉDICA ele adultos e

oríancas .

CO::'\SULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COXSULTAS; das 4 às G horas

RESJDr,::'\CIA: R. Felipe Scbm idt ,
.

38 - Fone: manual 812

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

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. 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. -

Ga.binete de Raio X - Electrocaz
díografia clinica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GERAI, - ALTA 0-
nI'UGL\ - UOI,ÉSTJAS DE SB

. . .. NHORAS - PARTOS ..

Formado pela F'ar-u ldade de 'Ifedl-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cir'úr-g ico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias 11,
Iiarcs, intestinos delgado e grosso,
tiróide. r ins, próstata, bexiga,

útero. ovários e trompas. Varn:o
cele, h idrocele. varizes e 1101'113

• CONISULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpa
Schmidt, 21 (altos ela Casa Pa

raíso) . Te1. 1.598.
RESID1i;XCIA: Rua Esteves JÍ1-

nior. 179; 'Tel. 'II 764
-

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, San sou, do

Rio de Janeiro
ESl'EC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OU"IDOS, XARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO. (lo LÁBIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos ue

nascenca)
Esõfagoscopia, m-oncoscopia para
retirada ele corpos est.ranha s, etc.
CO:o\SlJJ,1'.\S: das 10 às 12 e das

1;3 :):-; 1 R horas
RUA NU:\I�i" :\fACJTADO N. �O -

Fone 1447

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

�nhl �Isltai
"SILVEIRA"

COMPANHIA i4ALIANÇA
F••elada e. 1S7. - Séde: 8 A I A
INCENDlOS E TRANSPORTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401,755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

"

Sinistros pagos nos últimos 11) anos

Responsabilidades «

980687.816,30
76.736,401.306,20

�
Diretores:

l�Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr- Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.
"""",.-..".._ ...- .... """ .".....-_.. ........ "'"_ .. _,.'. ., ...... " ,.,.. _

... """ "lMI'

M.ACIEL, FONSECA & elA ..

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

Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: mante igr , queijos, salgados em geral, mamona,
-alhos e todos os produtos de lavoura ltgado s ao ramo de cer e ai s, Fecula,
caçãc, camarão. Contas rapidas, preços reai s do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre' o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

Comissões - Consignavóes Conta Própria
CaiXà Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

RIO DE JANEIRO:--BRASIL

IlHa .. Circunscrição de Recrutamento
CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1925

EDITAL

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA S••-rA .(OSA
ORLANDO 801\ RPI4JLL]

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

fraqueza

Disrribuidol"lls rt deposllé rtos:
OSNV GAMA & elA

fLORIANÓPOLlS
CAIXA POSTAL 2.39

Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos
de idade durante o ano de 1946 que estão convocados para o

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

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

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. 1\1. Porto União;
2° B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A, C.; 13° B: C: Joinvile; 320
B. C. Blumenau; III/20° R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12c C:,
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuírem certificado de alístamen
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.

Flortanópolts, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio llIourão Filho, Chefe da 16a. C. 11.

Rua Deodoro, 33

Elor ianópo lis

Livros novos e usados;
em diversos idiomas.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas ·'1

Aos sofredore s
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu consultó
rio para a Rua do Senado,
317 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro. onde passa a ofe'recer
011 seulI prélltimolil. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de. endereço e enve lope se

lado para a respo'tta.

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

ADVOG r�·]JOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

.Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florian6polis. I________________________________________________... m.�

F'ARMACIA ESPERANÇA
•• F.rm.�.tleo NILO LAUS
Boje. amaJlJIA _... • na ....,.....

___ • eRraqelr.. - H_!'IItiU - ...........
� Ce 1IIomeU.

......_ .. .,..a. .�"'eIa .............. ...aJoa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dá velhos e crianças sofrendo, ao desamparo. - Contribuindo com as sobras de sua bolsa para ('�
Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis, você 'Ihes diminuirá as misérias.

Assine, hoje mesmo, seu talão de inscrição e remeta-o por intermétlio de O ESTADO•.

SPRUlLlE ORADEM VOLTA ft CRITICAR
O REGI E BRGENTlNO

Florianópolis, 9 Gle Janeiro de 1946

Severa crítica à ditadura Morínigo
comunistas e Iebre-liberais,

ristas".
Salienta ainda o sr. Alcorta

que, no Paraguai, surgiram
grupos armados que apoiam o

govêrno e que se dedicam a

conquistar simpatias entre os

trabalhadores com a apresen
tação de um programa dema

gógico de aumento de salários.
Depois de fornecer nomes de

estudantes, operários e ínte
lectuais que têm sofrido deten
sões e vexames, o sr. Alcorta
conclue suas declarações a "La
Razon" expressando que a di
tadura Morinigo "continua
apelando para o recurso da re

pressão do tipo terrorista afim
de se sustentar no poder con

tra a vontade dos paraguaios".

Buenos Aires, 8 (D. P.) - O

vespertino "La Razon" publica
hoje declarações formuladas
pelo cidadão paraguaio Alfre
do Alcorta, que fez severas crí
ticas à ditadura Morinigo.

O sr. Alcorta, que tem des
tacada atuacão nos círculos
trabalhistas 'e estudantís de
Assuncão. declarou a "La Ra
zon" 'qué, diante da pressão
das fôrças populares que re

clamam anistia geral e uma

assembléia constituinte, "o ge
neral Morinigo procurou in
ventar um "complot" afim de
poder desatar nova onda de

perseguição, compressões, e

vexames contra numerosos pa
triótas pertencentes aos três
setores políticos da oposição --

W.\SHD"GTOX, R (ne 1rmiam H. Lan
der, currespondente da U. P.) - O assistente
do secretúrío de Estado. SI'. Sprulle Braden,
reiterou II apmvação da proposta de ínterven
ção conjunta do chanceler Larreta, do Uru
guaí, e no mesmo tempo declarou que a polí
tíea de não íntervencão <los Estados Unidos
seguírta como tem seguido até agora, sem a

Intenção de adotar qualquer aeão unilateral.
A declaracão foi feita durante meia hora

de transmíssão tio programa h-radiado do De
partameuto de Estado, no qual êle e Ellis
Hrig'g's, chefe do escrítórío d'as Repúblicas
Amertcanus, foram os prfnr-ipais partíeípantes
no debate sõbre a polrtíea norte-americana na

Améri('a Latina.
Braden crítlcou também Il atual regíme

argenttno, dizendo que as fôrças do Eixo, que
al í restam, eonstítuem um perígn parn o He
misfério Ocidental • Ambas as alocuções foram
transmitidas por locutoras, em espanhol, pe
Ia XBC.

O sr. Spruíle Braden expresou que "nossa
potítíca de não Intervenção nos assuntos das
demais naeões amerícanas, é fundamental e

eontínuará, Xão temos a intenção de adotar

qualquer ação unilateral. Tampouco temos o

lTollósito de permanecer ociosos enquanto a

iílc·olo:da uaaí-Iasclsta, contra a qual lutamos
1!H uuerra, procura entrtncheírar-se neste he-:
misf{-rio. lUas nossa norma é de ação conjunta
('OUl ns demais Repúhlícas ou seja a ação cole
tívu para nosxa segurança mútua."

.,
Interrogado pelo locutor súhn' qual era a

"it ua<:i"ill atua I na Argentina. Brarten respon
(]ell: .óExiste um aspecto báslco, o qual é de
«(lH) II maioria do POyO argeutlno foi sempre
pró-dernocracta e oposto à dítadurn tntalítâ
i ia, f' hoje tal cnísa acontece mais do que no

IHISS�Hlo. O 110 mexemplo da. oposição ao Iasels
uro foi magnffíeo na. Jfare1l1l (la Constttuleão e'
tia Liberdade, em setembro passado, ('aJ(mla-'(q
i'P flue meio milhão de arg'entinos destilaram
pelas ruas de Buenos Aires. Senhoras <IH so.

cledade e homens eom 1'0UIHIS de trnbaiho,
marcharam juntos. Foi uma impressionante
manifestação (la democracia, apesar de todos
os ohstáeulos opostos. Essas quinhentas mil
IJeSWIIS não estavam dlvídldas em grupos de
homens de negõcío, operários e estudantesj
todos desfilaram juntos. AIternavam-se cano
tando o hino nacíonal argentíno, e o hino ame..-
rtcano.

I Vão proteger
Juan Cooke

o ESTADO encon-·
Ira-se à venda na
banca de jorna�s

eBeck» Buenos Aires, 8 (U. P.)
Informações de fontes fidedig
nas dizem que três ônibus re

pletos de dectetives partiram
hoje à noite para o balneário
de Mar del Plata, com a missão
de proteger o chanceler Juan
Cooke, que não pode ir à praia
sem ser vaiado por elementos
democráticos.
Há alguns dias, vários anti

peronistas simularam que uma

pessoa se afogava em frente
ao local da praia em que se en

contrava o sr. Cooke, com um

grupo de amigos, visando com

isso formar uma aglomeração,
e, depois de por meio desse ex

pediente conseguirem reunir
um elevado número de pessoas
fizeram uma manifestação de
desagrado ao sr. Cooke, que se

viu obrigado a se retirar da
praia precipitadamente.

Pedida a volta do
general Morgan

FÂNIA-MARA

Londres, 8 (D. P.) Dm
porta-voz da UNRRA anun
ciou que foi enviado esta ma

nhã um telegrama ao general
sir Frederick E. Morgan, chefe
das operações dessa organiza
cão aliada na Alemanha. O te
legrama e n d e r e ç a d o para
Frankfort, pede a volta a Lon
dres do general Morgan e soli
cita formalmente a sua renún
cia. Antecipa-se, de acôrdo com

o porta-voz, que Morgan ace
derá ao pedido sôbre o seu re

gresso a Londres, mas na even

tualidade de recusa ser-lhe-á
retirada a autoridade como di
retor da DNRRA na Alemanha.
O telegrama foi enviado pelo

tenente general Humfreny Ga
le, a cargo das operações euro

péias sob a direção do coman
dante R. G. A. Jackson, vice
diretor geral da DNRRA, em

Washington.
O porta-voz disse que Mor

gan a esta altura "já recebeu"
o telegrama e se espera que
inicie viagem para Londres lo
go que as condições atmosféri
tas o permitam.

LUIZ FERNANDO DE FARIA
E SILVA

participa o na' cimento de
sua irmãzinha

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

Quer o pronuncia
mento do Congresso
Washington, 8 (De Lyle C.

W i I san, correspondente da
United Press) - O presidente
Truman solicitou ao Congres
so que se pronuncie, em forma
definitiva, sôbre diversos pro
blemas pendentes e, segundo
se acredita, de tal resolução
dependerá, em grande parte, a
sorte da coalisão entre elemen
tos democráticos de tenden
cias conservadora e esquerdis
ta nas eleições presidenciais,
que serão realizadas em no
vembro próximo.

RITZ - amanhã às 16,30 e 19,30 h•.
Todo o panorama e.plendoroso e

feiticeiro de Hollywood. com o

glamour irresistivel e mágico da
Broadway ...

GRAÇAS À MINHA BOA
ESTRELA

ErroI Flynn. Bette Davis, Olivia de
Havilland, Humphrey Bogart. Ann
Sheridan e outras célebres estrelas.

Três personalidades britânicas, residentes,
no Brasil, agraCiadas pelo

Rei da Inglaterra

a

agravar-se
:Nova York, 8 (D. P.) - Con-'

tinua a agravar-se a situação,
criada pelas greves, em diver
sas partes do país, com as

disputas em torno de salários
mantendo 400.000 operários
fóra do trabalho.
Nesta cidade, um funcioná

rio da "Dnion" disse que a gre
ve dos trabalhadores da "Wes
tem Electric", de três dias já
de duração, está na iminência
de "explodir" numa .greve ge-

'

ral de todos os funcionários
das companhias telefÔnicas do
país. Todos os três jornais diá
rios de Cleveland estão em vias
de paralisar a sua circulação
em virtude da determinacão
dos impressores em verem
atendidas as suas exigências.
de salários.

I; IJJIII111;[IIttlJ; II'!I

Centro Jcadêmico
XI de Fevereiro
Promovida pelo Centro Aca

dêmico XI de Fevereiro, será
prestada, às quinze (15) horas!. .

do dia doze (12) de janeiro \ R�o de Jan�Iro. (B. N. S.)
r.

- �:and��te. da Ordem do Impe-·
corrente, no salão nobre da

I
Entre as pessoas que, acabam II') bntamco.

. .

i"Faculdade de Direito, uma 110- �e receb�r elevados tI.tulo� .de As �onrar:as acima \e�e�.Ir�
menagem de despedida dos :::3ua Magestade, o, ReI Jorg.e, das f�zcm parte de um� icnga
alunos daquêle instituto de en- JV, cont�m-se três pers?nall- relaçao de .vultos emme�tes �sino superior ao seu ilustre Idades residentes no Br�s�l, on- recetmd-agracRIa?oJs por Vsula .lla- �i
méstre, Dr. Ivo d'Aquino Fon- d� gozam .de re�l'prestIgIo _u'?S g�s a e, o ei orge , re�
seca. Para essa homenagem, círculos diplomáticos e SOCiaIS, ça? esta encab�çada pel? pro
estão sendo convidados todos tendo grangeado um grande pno Ex-M 1 n 1 s t r o Wmston
os acadêmicos de Direito desta número de amizades. Chu:'chill, que recebeu, � ex-

Capital. O Coronel W. F. Rhodes, cepclOnal Ordem do Menta. \\Adido Militar junto à Embai- -(t
xada Britânica no Rio de Ja
neiro, foi distinguido com o

título de Oficial da Ordem do
Império Britânico. Coube idên
tica honraria ao Sr. R. G. Sto-I
'ne, Secretário da Embaixada. IO Sr. R. G. Stone, desde que
foi nomeado para suas impor-Itantes funções junto à Embai
xada inglesa na Capital Brasi
leira, soube fazer numerosas

relações no seio da Sociedade
Contlnuecarioca. u

O terceiro súdito brita nico
residente no Brasil, é o Sr.
Ralph Olsburgh, destacada fi·
gura da Colônia Britânica e

vice-presidente da Sociedane
Brasileira de Cultura Inglesa,
agraciado com o título de Co-

Estando a acentuar-se
dia a dia a falta de gasoli
na" no Estado, o sr. dr.
Luiz Gallotti, Interventor
Federal, dirigiu-se cabo-
gràficamente ao sr. Presi
dente do Conselho Nacio
nal do Petróleo, a respeito;
e acaba de receber, em res

posta, a comunicação de
que foram tomadas as pro
vidências solicitadas e as

Oompanhias impQJrtado-
Fpoli•. , 3/1 946 ras do combustível já têm

_ .__ _

embarcados estoques des-

RITZ - Hoje - ROXY �

tinados à s:nta Catarina. Sôbre inativos e
,

-

, ReconheCIda a pensionistasAs 19.30 horas. As 19.45 horas.

I d d"'· d Rio, 8 (E.) - O Comitê PróÚltimas exibições n epen eRcta aWalt Di.ney apreeenta a sua ma- Reivindicacões dos Funcioná,..
ravil!,a �m côr�s e sons Mongólt·a rios Públicos Civís e Militares,
VOUE JA FOI A BAHIA? com séde na travessa do Ouvi-

co� Pato Donald. Zé Carioca,Pan- Chungking, 8 (U. P.) - O dor nU 25,1°, já está recebendochlto, Au�ora Miranda. Carmen ministério do Exterior da Chi- !iS títulos de aposentadoria dosMohna e Dora Luz. . .

Musico. de Ary Barroso, Dorival na anuncIOU que a Chllna re- funcionários inativos e dos
Caymi e outros compo.itores conheceu a independência da pensionistas, afi:rp. de promo-

mexicanos. Mongolia Exterior depois do

I
ver no Ministério da FazendaUm espetáculo que não lerá .u- plebiscito favorável realizado a necessária apostila, como deparado! Urna féerie num mara-

l1ilhoso e moderno tecnicolor! segundo os têl'll1oS do recente

I
termina o decreto-lei n" 8512,

Livre de censura r tratado sino.,soviétíco. de 31 de dezembro último.
No programa: 1----------------------------------------------------------------------------------

Notícia. da .emaRa 45x48 - DFB
Notícias do Dia - Jornal

Preçoa: - RITZ Cr$ 5,00 • 3,00
ROXY Cr$ 3.60 e 2.40

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Gasolina
* lUIS Q� 11)(

NOl1X, 11: U1I
II.BOLO'
-

PODEROSO AUD-
LI.A.R NO TRATÁ

lIENTO DÁ
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