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� I. o Tribunal Regional Eleitoral, con;luiu '�nte� a apuração 'das
. eleições em Santa Catarina, com o s�guinte resultado:
Dutra, 136.399; Gomes, 69.676;

.

Fiuza', 1802;· Teles� 38; . em
branco, 7.208 e anulados,· 739.

Washington - (S. I. H.) -

Um proeminente pedagogo e

quatro conhecidos industriais
estão atualmente em visita aos

Estados Unidos.
O dr. Abgar Renault, dire

tor geral do Departamento Na
cional de Educação cuja visita
aos EE. UU. como convidado
da Fundacão Educacional In
ter-Americana foi subitamente
interrompida por uma chama
da de Londres para que repre
sentasse o Brasil na Conferên
cia destinada a planejar a fu
tura Organização Educacional
e Cultural das Nacões Unidas .

está de volta aos 'EE. UU. A
Fundação providenciou um

itinerário de visita e inspeção
a muitas instituições pedagó
gicas.

Os srs. Oswaldo Santos Al
phons e Russel G. Walch, de
Rio de Janeiro, estão nos EE.
UU., tencionando demorar-se
cêrca de 60 dias, durante os

quais visitarão fábricas e ou
tras instalacões de motores
elétricos e "aeronáuticos em

Washington, Filadélfia, Pitts
burgh, Nova York, Chicago,
Cleveland, Boston, Milwaukee,
Detroit, São Francisco e Los
Angeles.

Outro visitante, o sr. Fran
cisco Corrêa da Silva Jr., 're
presentando várias indústrias
do Rio chegou aos EE. UU. pa
ra uma permanência de 90
dias, para poder estudar ma

quinária e equipamento textil
e manufatura de seda artifi
cial.

Também o sr. Francisco Cidade do Vaticano, 9

(U'I
"contra todas as coisas que

Franendorf, industrial, repre- P.) -- Falando perante um possa� �fender os sentímen

sentante de uma empresa de gr�po d�. universitári�s �a tos rellgI�s�s, .neste momento)

São Paulo, �nunciou que faria Açao Católica, o Pap� PIO �II I d� "t0rmIdaveIs transforma

uma excursao de negocias pe- aconselhou-os a se preCaVelel1l çoes .

�'��'-�eE�p���i��J���I�fe �e���1 Guerra en·tre a Ru's�l·a e Turqul·a?ses. Esta muito interessado em 'ti.

máquinas da indústria de bcr-. MOSCOU, 9 (R.) - A agência noticiosa soviética emitiu
racha mecânica e pneus de bí- c seguinte: "O jornal francês "París Matin", está espalhando
cicletas. 1 umores sôbre a alegada declaração de guerra da União So

viética à Turquia, e choques sangrentos entre guardas russos

e turcos na fronteira. A agência Tass (agência noticiosa so

viética) está autorizada a declarar que tais boatos são ínven
cíonices deshonestas e tendenciosas" .

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI N0CETI - Diretor: BARREIROS FILHO
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o general Outra e o sr. C. Lisboa Brasileiros
.

nos

Os jornais publicaram" �mana passada, uma notícia Estados Unidos
que lhes transmitiu uma agência telegráfica, de que o sr. Cle
mentina Lisboa, antigo deputado pelo Pará, havia rompido
com o P. S. D., abandonando o general Eurico Dutra.

Entretanto, o general Eurico Dutra recebeu agora do
mesmo sr. Clementina Lisboa o seguinte telegrama:

"Belém - Com respeitosos cumprimentos felicito V. Excia.

pela brilhante vitória no pleito de 2 de dezembro do ano expi
iante e envio os meus sinceros votos para que, no govêrno da
República realize uma administração fecunda e prospera con

digna do passado brilhante de uma vida 'cheia de serviços à
nossa pátria. (a.) Clementina Lisboa".

LEIAM A REVISTA

I ld di CASA MISCELANEA dístr.

qua a e I buidcra dos Rádios R. C. A,

Victor, Válvulas e Discos.

de raças I �ua Cl1ns�lhetro Mafra. Q

.

4) SECR}�'L\RH� d:o ('()1�él'-1 O plano de
CIO dos Estados Umdos sr. '" al-

\lace, em disc_?rso pro.nunciado ,Johnston
ua Convenção XaclOual (la i •

Fraternidade Omega-Fi, da / W!lshmgtol1, 1AO (U. P.) - O

Uuívershlade de Howard te-
. presidente da Camara de Co

�eu co�siderações oport':nissi- m�rcio dos Estados Uni?os, sr.

mas sobre o futuro do mundo. I Enc A. Johnston, anunciou um

Disse o SI'. yralIace que estamos novo plano de participação nos

travando nesta hora "a bata- lucros para os seus emprega
lha contra a intol�Yancia a dos. Este plano entrou em vi

opressão e a avareza". 'gOl' com o ano novo, nas várias

() seeretárfo (lo Comércio de- empresas de Johnston, e se

cJarou que essa batalha não se- gundo �,s�u, idealizad�r ?e�ti
r'á ganha enquanto os conflitos na-se. a criar a, �en:ocl acia m-

. raciais não sejam considerados dustnal Ada Amenca '.

4lespressÍYeis legendas {le um �e ac.ord.o c?m o novo plano,
passado remoto, sendo neces- serao ;hstnbUIdos entre o pes
sário que todo homem que qui- soaI Cer?8 �e 25 por cento dos
ser trabalhar possa encontrar lucros líquidos, antes de dedu
trabalho e oportunidade de g.ado rec�berá um "ponto" por
vencer no mundo". zídos os Impostos. Todo empre-

Adiantou ainda o sr. 1ralla- cada cem dólares de salários
ce: anuais: um ponto por cada

- "Nos Estados Unidos do ano de emprego ininterrupto
31)ÓS - guerra, oportunidades cinco pontos por cada período
foram negadas a alguns ho- de servico na "diretoria de em

mens e mulheres apenas pelo pregados" que acaba de ser

, fato de serem negros, ou 1)01'- criada, cinco pontos pelos ser

que pertenciam a igrejas, de viços de direção que exerce;
número reduxído de fiéi�. Há quinze pontos como sub-chefe

demagogos que procuram' con- de departamento. O valor mo

vencer ignorantes de que ha netário dos pontos será esta
uma raça pura na América e belecido dividindo-se a quantia
todas as outras raeas devem a ser distribuida pelo total de
ser muntirtas em sullsenif>lleia pontos atribuidos aos empre-
ii raça mistlcn superior"... gados num ,ano.

Dizem que "todos os ameri
canos sofreram os riscos da
guerra e (il�e; por isso!, t.od()s O VAIE DO ITAJAí Festa de Sãodevem lJartIcllilu' (la ntorIa". .

N !1 d
- · Sebasjião

.
OVO proce�so e produçao de gasolina Iniciam-se amanhã as tra-

dicionais novenas de S. Sebas
. , _NOVA YORK, (S. I. H.) - A "Guf OU Corp." anunciou o tião que, neste ano, terão ex-
1l1ICIO dos tr�balhos co:n novo processo chamado "Polyform", cepcíonal brilho, dadas as pre
para produçao de gasolma de alto teor em octana. supenor ao' ces pró-paz ao Glorioso Martir.
combustível obtido pelos processos termais comuns. A banda da Forca Policial,

Caracterizando o processo "Polyform" como "forma avan- que comumente abrilhantava
cada de produção de gasolina" por meio da dístilação pelo ca- as procissões, porque vai tocar
lar, a companhia disse que a gasolina produzida oferece novas em Tijucas, será substituída
P'')ssi1}!lidade<; 2.-C," atuais motores de automove". pela "Amor a Arte".

ft nova constituição
s. Paulo - Chegou a S. Paulo o professor Sampaio

Dóría, Ministro da Justiça. Aguardavam-no, na estação
Roosevelt, representantes do govêrno do Estado e desta
cados líderes do anttgo Partido Democrático, hoje absor
vida pela U. D. N. Queriam os jornalistas a palavra do
titular da pasta política sôbre a próxima outorga de uma

nova Constituinte. O professor Sampaio Dória confirmou'
o boato, declarando que a lei magna, já redigida, era ape
nas a atualização da carta de 1891, que, por sua vez, se

inspira na dos Estados Unidos. - "Há realmente, um

projeto em estudo, disse o títular da pasta da Justiça,
respondendo á pergunta formulada. Dêle não constarão
inovações que a experiência não tenha provado. O res

peito integral á tradição jurídica e política do país será
preservado. É o que sôbre o assunto lhe posso no momen

to adiantar".
Com a aprovação do professor 'Valdemar Ferreira

que o acompanhava, acrescentou o Ministro (la Justiça:
- "A Constituição norte-americana influiu decisi

vamente na elaboração da Constituição de 1891. Durante
quase quarenta anos a Constituição com que se consoli
dou a Repúbltca, entre nós, deu ótimos resultados. Os
êrros e males de que a acusam, são reais. Nada há per
feito como obra do homem. O essencial é que cada imper
feição que se verifique, providencie-se a emenda, a cor

reção,' a melhoria. A Constituição de 1891 é a mais per
feita de quantas houve no mundo. Porque deixá-la a

margem, como quem tendo a mão água cristalina e pura,
vai saciar-se em água chilra e barrenta? Foi o que fez o

Brasil em 1934. O que indica o bom-senso é atuálizá-la".
O professor Sampaio Dória veio precisamente para

submeter o projéto, pronto e preparado para decretação,
aos líderes democráticos e ao Embaixador Macêdo Soares.

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

RECORTE l!::STE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha Inscrícão como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mel{saJidade de Cr$ .

Florianópolis, de de 194 .....•

N0l11e por extenso , ,

Local onde deverá ser cobrada' a mensalidade .

Morrem dois pilotos
HAVANA,9 (U. P.) - Pereceram em um desastre de avia

ção os pilotos civis Cristobal Gonzalez e Victório deI Hierro ..

O acidente verificou-se ao chocar-se violentamente de encon

tro ao solo, ao aterrissar próximo do aeroporto da praia de San
ta Fé nos arredores de Havana, um pequeno avião de treina
mento pertencente à escola de aviação Arcon, em que voavam
os dois pilotos.

Sua Santidade pede atenção

Londres, centro de café
Londres, 9 (B. N. S.) - O I baixador de Brasil, senhor Mo

pôrto de Londres substituirá, niz de Aragão, falando recen
provavelmente. os de Hambur- temente nesta capital. Decla

go, e Bremen, como entreposto rou mais S. Excia. que essa

europeu do café, algodão e tu- questão está sendo estudada
mo brasileiros. Esta probabili- pelo Ministério do Comércio
dade foi anunciada pelo Em- do Reino Unido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o éSTADo-Quinta-felra, 10 a. Janeiro d. ,,..a6

........mg I�..-

I ���q���--

�
� RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

II
� . � (em frente ao Tesouro do Estado

Dr.Rn:T�O :RfO�::S FIO���'?!�M����S....
Farm. L. dÍl Costa Avila

Laboratório Clínico

o ESTADO
Diário Matutino

Redação G Of ici nas á rua Jo:i.p
Pinto 11. 5

.

DIHETOH. DE H.EDACAO �

I A.. Dumasccno du S/luCl

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS, 80,0(Jt
Semestre CrS 4.5,00
Trimestre , CrS 25,00
Mês .... , , , . ,. CrS 9,00
Número avulso CrS 0,4()'
Número avulso

d o m ingo ,.' Cr$
No interior

Ano , ... ".,. CrS
Semestre CrS
Trimestre CrS
Número avulso Cr8

0,5Oo

, '.'..9
:azil

COMPANHIA
INTERNA ClONA L

DE
CA.PlTALIZA CÃO

Amortizavão de Dezembro
No sorteio realizado em 31 de
Dezembro de 1945 toram surtea
das 'lll seguintes comnínaçõe-.

f
y
P
I
H
F
J
S

D
Q
R
C
L
C
J
X

Os portadores de títutos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber o reem
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gers 11_: '

. Sociedade Comercial
LIVONIUS LTOA,

BLUi\fENAU
Não interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
habilitem tmedlatamente M

seus título!', E' suficíente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evíter a
perda rlo direito sõbre o Ror-

<"llo e salvar 8S suas
economias.

I
****& 6 eM 4MIii&it�.

1\lolor a óleo
VENDE-SE um marca "Cli·

max" - 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 Marítimos, Tr'iltar com Sido
nei Noceti à rua João Pinto i

34, 're:efone 1134.

,

SI CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H, P.) - ,lá cheg-ou ao - Pl'igi(1ez, i1'l'eg'ulal'iflades ouva-

I Brasil o reputado (> ('sl'PJ'ado truta- tianus. idade ci-ltica. obr-xidude 0ll
meuto Ok.axa, - Okasa (, hoje uma ma_gl'('za ('\.('{'ssh·as, flaei(](\z da pr-Ir
medicar-ão dI' {'s('olha uníve i-snlmen- e da cút is, queda ou falta de tm-gêu-
te reconhecida pr-lo seu alto valei- da (los s .. ;o<.; tôdas ('ssas deHeiíln·
terapêutico (' Iwl<1 sna dicáeia ínrlts- das, de ol'igclIl glandular, na m u

cuttvcl. - Ol,asa ,í uasl' dr- Horlllô' Ih e r. Olwsa c ncontrn-se à "1'11(la nas

Inlos vivos, extl'atos de gliillllulas -.;('. boas nl'ogal'Ías f.' Fru-múcíus. Inror
xuais !' Vitaminas se lccíonndus, m:l(:ões!' I)(>didos ao Dtstr-íbutdor
combate vigorosa III cu tr- todos os ca., g'<'l'al: Prorlutos . As-nu, A v, Rio
sos ligados dit'etalllel1t(' a per-tuba- Brauco, lHO - Rio. Okasa

.í

m por-tn
cões das g-lâllulas geJlitais do apar-e- do dil'('taIlIPllt!' dt' Londres, 111'0'
lho sexual corno: Fi-auuez» sexual porcíona \'il'ili(hHle, FÔ1'<:a r- ,'igor
na idad« uvancada ou POI' ouno mo- com as (h'ág('ai-< "pi-ara" fiara ho
tívo, no moço, se Iín írlad« precoce, me ui, - P!'lllinilidadt" Saúde e

Ik'lperda de en!'l'gia, fadiga, fl'<HIUI'Za leza com as dl'ageas "ouro" para
mental etc., no homem.. , mulher.

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

ESCRITÓRIO JURíDH;O COJIERCIAL

I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

(Com um Departamento Imobiliário) S'OUSA CABRALVendas de pinhais, fazendas e emprêsas Dr. J. J. DE .

Diretor; dr. E����G��Ômargo Branco

II
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

.I.'.JEdifício Cruzeiro -- Florianópolis.Rua Frei Rogério, 54 - "one 54 - Caixa Postal 54
Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina :..:i. ....._l:a._"""""' •

J
U
M
I
C
N
I
J

,

cru

Exame de saogue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame pO'ra ·verificação da gravi
dez, Exal"L'le <;le escarro, Exame pal'Q verificação de
doenças do �eJ.e, bocn e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame qu$.mico de farinhas, bebidas, café. águas, etc,

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

..

,---------------,----------1 -�_::)

"�,�
4�;�1

.'/ ii
f.

90'0().1�'I,OO'

3o,0f}'10,50

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos))

I Visite, sem compromlssos

I LI!�,����:���A
Livr-os novos e usados,

em diversos idiomas,

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

Os candidatos deverão apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

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

entregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes. um dizendo só mente «pro
cura-se viajante)}, e o outro com o nosso

endereço,

Anúncios mediante contrato>

Os originais, mesmo não>
publicados, não serão

devolvidos.
A direcão não se resp on

sabiliz� pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Novidades todas
semanas

A tende encomenda- de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro,
Virilidade 1

Forca!
Vigir!

Com o tratamento pelo reputado pre
duto OK,o\SA. - A base de HormónlOll
(extrato. glandulares) e Vltamina� sele
cionadas, OKASA é uma medicaçãe
racional e de alta eficacia terapeutica,
em todos o. casos ligados diretamente'
a perturbações das glândulas sexuae..

Reabertura do Laboratório OKASA combale vigorosameute: fra,

Radio- T'ecnico- Electron queza sexual em todas as idades, sob ..

fôrma ue V:duficiência glandular ou Vlta-
Fundado em 1935 minaI, senilidade precoce, fadiga e perd�

M d'd de memoria no homem; frígtdez e toda-
antagem e Ta ios , Ampli- as perturbações de origem ovariana,

I ficadores-Transmi8110�es

I
idade critica, obesidade e magreza, fia-

Matgrial importado direta- cidez da pele e rugosidade da eutís, DI>

I
d U S mulher.OKASA (hnnortado diNtamentemente os , ,A.

de Londres] proporeíona Juventud.�
Proprietário Saune, Força e V1ll«)r, Peça lórmnlll'

I Otomar Georges Bo"'"m I
"prata" para homens e 'l>rmuls "ourg"

U para mulheres, em todas ai lIoas Droga-
Electra - Tecnico - Profissional ria, e Farmaeías Informaçõ.. ·

•.pedldOll·

I �
,,"o Dístr. l'f odutos A&NA.' - Av.' lUaformado na Europa BTA". 101 �.

Florianópolill �� _

�ua Ioéio Pinto n, 29 -- Sob,
I Comprar na CA�A MISCE·

________________ LANEA é leb;", economizar ..

"I'
aa _____

BREVEMENTE

- ,

FILHA I MAE.I AVO I
TO(1as cíeve ro usa'r aI

(OU REGU LADOR
A MULHER

VIEIRA:
tVIT ARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Em pr ega-s e com vantaz- rn pe

ra combl1ter as irreguiaridadeti
das funçõetol periódict:A dlMl Fe

IJheras, É calmante e regulador
de8Ra� funções,

FLUXO-SEDATINA, pelb .. UH.

comprovada eficácia, é muito ft-

ceitada: Deve ser usada com

confiança,
FLUX O· SEDATIN A en Cf\ntrl1-se

em toda parte [,I----------------------------------_.------._--------- :

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

AIJVOG r�D()S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viajantes:
Relação dos passageiros que

embarcaram, na Capital, dia
8, 11, pela aeronave da Cru
zeiro do Sul.

Para Pôrto Alegre. - Eurico
Py Pacheco.

Campeonato E!t�dual de 1945 BRASIL x URUGUAI daiI�1���?�;;��
X Aveí Retiraram-se de campo os brasileiros ��íé��de �t�r:a�tu����l����

; ':'I;!;_ Quando o jogo de disputa da I dôno da embaix�da do B.r;u�l. nesta cidade, em gozo de fé-
Copa Rio Branco estallQ no 340 Gerou eSlla ab.t�de. o H\cld�nte rias, o brioso oficial do ExérConforme fôra amplamente pada pela ala direita, Ristow
minuto do segundo tempo. reti- hallido entre o JU1Z da partida, cito Nacional, Cap. Nilton.dívulgado, teve lugar domingo driblando Nunes centra peri- raram-se do gramado do estádio Armental. e um reserlla da seleção

Arantes, que por algum tempoúltimo, no Estádio "Augusto gosamente, dando ensejo a Hé- Centenário em Montevideu o. Joga- brasileira.
serviu no 140 B. C. onde tem1· 'd beceí dor�--bra.i!eiros, de acordo com o No momento da interrupção o _Bauer ", nesta cidade, o inicio 10, que na corri a ca eceia

Cid 1 1 grande número de amigos eseu técnico F'lcvic os to , e o an- p e cor acu.alla a ..do Compeonato Estadual de magistralmente, indo a pelota _.

admiradores.·4h, preliando os possantes e alcançar o ângulo direito da niciada a peleja. Domina com-I e. BRAULIO com� center atuou
Ao distinto militar, as boas-hornonêneos esquadrões do meta Avaiense, estando por- pletamente a situação os 10-1 discretamente, nao chegand_? vindas e feliz permanência·AVAÍ X BRUSQUENSE, res- tanto cais. Gonzaga investe até o I porém a comprometer a equi-
t id d

-

t d "Opectivamente Campeões I dê EMPATADA A PELEJA centro do gramado, estenden- pe. TIÃO é sem dúvida o me- Estado": a e, sao vo os o

Florianópolis e Levi. Del írio completo na torcida do ótírno passe a Hélio que tu- lhor. A t u o u com bastante Enferi .Grande era a expectativa local. Por todo Estádio podia- zila a méta contrária, dando maestria e foi ainda o elemen- ermo�. .

d f't d li a ão. SAULSINHO e5-1
No Hospital de Canda e, .01zeral em torno do prélio em. se ouvir os estrondos dos fo- ensejo a Adolfrnho para pra- o e g ç ..'. recentemente operada a dís-�prêço, porquanto: de um la- gos e o grito uno "Brusquen- ticar excelente inte�venção. teve regular, pOIS f0.1 quasi tinta senhora Mary Neves Ledo o Avaí vinha precedido de se" incentivando os mesmos

.. Logo após ouve-se o trtlhar do que anulado pelo halr contra-
mos, digna esposa do nossagrande fama, esperando sup�- Mais alguns laÍlc�s emocíonan- ap�t? dand� por termin�o _

o rio.
conterrâneo sr. Artur Romeur'ar nitidamente seu advers:-- tes e �ermma a 1 fase da luta. I prélio de gigantes. A multidão A arbitragem esteve a cargo Lemos.rio; e de outro: o esquadrão Após o descanço regulamen- invade o gramado carregando do sr. :vramoel �e�eira Júunior,

Falecimentos slocal esperava repetir a céle- tar voltam os contendores a em triunfo os heróis da tarde. S. excia. teve otIm� dese�p�- APOLÔNIO SILVAbre façanha frente ao Olímpico campo. Fazendo alarde de uma: Ficou pois mais uma vez

con-I
nho, atuando com ímparcíalí- Os meios artísticos da cida-de Blumenau. classe e técnica invejável os' firmada a atuação dos locais, dade e a contento geral.. . de foram abalados ante-on-Deveria arbitrar o referido comandados de Bráulio lan-I vencendo pela fibra e entusías- � rend� do encontro. atíngíu tem, com a notícia do faleci-encontro o consagrado juiz çam-se ao ataque, procurando I mo a técnica e a classe. a importancra aproximada a

mento do [óvem Apolônio"Leléco". - Precisamente às? esperado desempate. Neste

I' CONDUTA DOS PRELIANTES Cr$ 3.000,00.
Silva.16,05 horas, ouvia-se o trilar Imtenm, a defesa brusquense MO��MANN, no arco, atuou

Contando apenas 21 anos dedo apito do juiz da contenda I redobra-se, portando-se

comi magn lfícaments. Fez defesas Vampeonato à Vela idade, Apolônio deixou estee ... com surpresa geral entra
I galhardia. Mosim�nn pratí- impressionante� : .

foi um dos
Realizar-se-ão nos próximos mundo após prestar grandesem gramado s. excía., o sr. I cando defesas milagrosas

el"
baluartes da VItOrIa. Na zaga

dias 12 e 13, nas lindas baias serviços a conjuntos vocais da.Manoel Pereira Júnior, compe-: e�locio�lantes, Aristides um es- ARISTIDES. est�ve Impecável, Sul e Norte, as regatas do nossa cidade. Integrante, portente locutor da Rádio Blume- i teio fIrme nos rechassos e, salvando sítuaçóes perigosas
Campeonato Estadual de Vela, último, dos "Seresteiros donau. - Logo após os esqua- Gonza�a faze�ldo lembrar a I' para o. arco e r�chassando ?om patrocinadas pela Federação Luar" _ c falecido fez sempredrões pisavam o tapete verde Da Guia na Copa Roca, com uma firmeza digna de registo.
de Vela e Motor de Santa Ca- vibrar com maestria ás corda"{la Avenida Lauro Müller, uma calma impressionante. GONZAGA, apontado como o

do seu estimado violão .:
. assim constituidos:

I
Na linha intermediária Piléc'a N. 1 da pugna esteve maraví- �;���l:me programa elaborado É com pesar. pois, que regís-BRUSQUENSE e Egon são as grandes figuras, lhoso ; ótimo zagueiro de uma

pelo Conselho de Representan- tamos o falecimento desse ar-..L_ lVIosimann 1 atuando Kunitz a contento. calma Impressionante e classe
tes daquela Entidade, a aber- tista que foi Apolônio Silva.Aristides - Gonzaga I Decorridos 28 minutos da 2a invejável. Na intermediária
tura do campeonato se faráEgon - Kunitz - Píléca '\' fase, avança ao arco contrário EGON se portou como um ver-

êd d - VI' dr-I-na
' , . -

t t dos Jocal Sa
.

d dei h
' .

1 d na se e o;:, e eIrOS a ,Risto - Sarara - HelIo

10 tqUldn e °D' os =v-. ratr.a aI erro eroi, a11U an Os cOl�- com o hasteamento do pavi-IDirceu e Mário es en e a irceu que incon 1- p etamente o estrema au si-
lhã N' 1

'

9 horas te'
. aD aClOna e as -AVAí nente lhe devolva e este por nho e aldrnentando por vezes o - .,.

d canoAdolfinho : sua vez serve a Mário na pon- quinteto atacante. KUNITZ, I rao m_lc�o as provast �o 'ct"':.

rd I . O'ual'nlCOeS repre.sen anvas o",Fatéco - Tavinho 'ta esque a que avança ve oz- atuou regularmente, firmando- b

to-,. ·entl'.o 3t d bi d de á ,

f' 1 d Ie t peona por equipe, . ._,Ch?colate - B�ck - A. N:?n�s men e e o ,lCO a gran e.area se porem 110 ma a pe eja, V.!. e do S. A. C. Pela tarde, se-F'Ilípínho - Nizeta - Bráulio fuznla a meta de Adolrínho. quando demonstrou classe e ,

1 d f it primeíra
-

- I. -

. ra eva a a e e1 o a L.L"Tião e Saulslnho Este bem colocado nao conse- entusíasmo, PILECA, o menmo
d. nato l'ndl'Vl'-' , '.

.

t rd
I

d' b d . prova o campeo
. Dada. a salda pelo Aval, po- gue, porem, segUI ar o pe a o I en la ra o e estreante em. JO- dual, da qual participarão 17dIa faCIlmente o b s e rv a r ,o recha�ndo�:a?o, do que �e :-, gos ?e lcam?eonato'dfez 0d lm-

guarnições, de associados dosgl'a'nde nervosismo dos locais, proveI arI? que Vlll aI posslve '. pOIS at"?a_n o a oen-
trets clubes filiados a F. V.d_? que se a�roveit�ram os ;i- observamdo. o fmal do lan�e, I tado fOI sem dUVlda um �os M. S. C.sItantes para assedIar a meta para a queIma-roupa conslg- melhores em campo. No qum- _guarnecida por Mosimann. - nar o

I teto atacante RISTOW atuou C· C dNum ataque em conjunto, Ni- 2° GOAL DO BRUSQUENSE dentro de suas posstbilidades, Ines oroa ) OSzeta avança pela ala direita, Por tôda parte ouve-se o I centraij.do bem. DIRCEU,' o
HOJEestendendo ótimo passe a Fili- rebo�r dos fogos e. os g.r�t�s I �labarista, foi ,uI?- espetáculo, Cine Odeonpinho que, a queima-roupa, fu- aluclllantes da torCIda. DII�no deIxa��o em. panIco a defes� ÁS 7 1/2 horas

I
sila o arco brusquense, conse- completo. Dada nova salda, I contrarIa. HELIO, superou nt- � Sessão Chic _gllitndo l\f.osimann sua la inter- c?�tinua O assédio ao arco �os tidamente a Bráulio e apesar Abram alas ... que ahi veem ....venção magistral, defendendo V'lSIt:antes e numa d:�tas lll- de. ter sido o goleador da tarde

os marinheiros da fuzarca, lIt. rrf· S
,com firmeza o petardo. Ani- vestidas,. re.cebend� _?tlmo c�n- fOI um center excelente, le-

num filme aIgere e no qual VEI� I rLADOREt .

roam os locais. - Calma e se- tro da dIreIta, Helio pratI�a vando seus comandados ao ter- não faltam acão movimento e Vendem-_ doi. ventiladores .lec-gura, a defesa brusquense re- uma AUTENTICA BICICLE- reno contrário. SARARÁ por cenas elet�izantes! tricoa, grandes. para cima de me-chassava as investidas contrá- TA, salvando de bO'oal certo o sua vez foi sem dúvida o que VAL _ ou parede. sendo um a.cUan,ta,ESPíRITO NA
proprio. para ellCritório. barbea-rias. Pouco a pouco vão se fir- travessão esquerdo da méta de mais impressionou. Atuou com

com ria•• cafes, etc. 'Fra.tClr nG rua Al-mando os comandados de Hé- Adolfinho. Quasi ao final do bastante desembaraço e produ- Robert Lowery, Jean Parker lnirante LamagQ 15.lio. Numa investida contrária, prélio, de.pois de fintas sensa- ziu momentos de terror na de-
e uma turma super-abafante!o extrema Filipinho choca-se cionais, avança o quinteto fesa contrária, sendo ainda o Alegria! Música! Riso!.casualme'1lte com o guardião brusquense. Dirceu recebendo elemento de ligação. MÁRIO, o
_ Um filme como ha mUltolocal, contundindo-o sériamen- a pelota de Sarará centra a "capitain" do time, atuou tempo não temos a satisfaçãote. Ainda não se achava refei- méta, rechassando AdolflÍnho. bem, pois centrava magnifica- de assistir!to do choque o arqueiro Mosi- Carrega todo o ataque, fOl'man- mente, sendo o mais oportu- No Programa: 1) _ Filmemann, quando a defesa, em re- do-,se verdadeira confusão na llista do quinteto. Jornal _ DFB.curso, concede escanteio. Bem área contrária. Hélio escorre- Dos visitantes, ADOLFINHO 2 _ Três ursinhos numa canôa Sábadobatido por Saulsinho e em ga e cái, vindo a bola a seus atuou a contento, fazendo de-

_ Short.· ODEONgrande esforço o guardião COll- pés e ... mesmo deitado na pe-I fesas impressionantes, falham- 3 _ A Voz do Mundo _
_ Início do mais gigantescocede novo escanteio. Encar- quena área, envia o balão as do quando da conquista do 1° Atualidades I seriado d-e todos 03 tempos!regado de cobrá-lo, o center- redes de Adolfinho, conquis-I goal. Foi sem dúvida um dos Preços: _ Cr$ 3,60, 2.40, 1,50 Superior a "Homerr, de �co'"half Beck, o faz esplendida- tando assim o pontos altos da equi,pe. Na za- Censura: _ "Imp. 14 anos". ! O TERROR I?OS ESPIoES... mente e impulsionada pelo 3° GOAL DO BRUSQUENSE ga FATÉJCO bom e TAVINHO HOJE com�feito a pelota vai aninhar-se A torcida novamente movi- esforçado. Da intermediária Cine Imperial Kane Richmondnas redes contrárias, estando menta-se rejubilando-se com BECK foi o melhor, secunda- Ás 7 1/2 horasco.nsignado o I a consolidação da vitória. Re- do por CHOCOLATE. ALDO _ Última Exibição _

�o GOAL DA TARDE I('�amam os v�isitantes a

anula-INUNES esforçado não chegou I _ Uma sublime história. daNao desanimam os locais, çao do tento. No entanto s. a comprometer. No quinteto I qual você jamais esquecerá!.que passam a investir sôbre a exda. aponta para o centro do atacante é que reside o ponto NÃO BASTA SER NIÃE

lt
11 e f E' S a contrária, forçando gramado, confirmando-se, com I alto. FILIPINHO, ótimo na com

� �dolfinho a [praticar defesas I justiç.a, a legitimi�ade do goa1.! sua posição, pecando quando Sara Garcia, 1mpressionantes. Decorridos 10 I Depols de alguns Instantes de! do arremesso em goal. NIZE- l�otável atriz Sul-l'il.'1e:-ica�1aminutos, quando numa esca-! interrupção e protestos, é rei- TA, malabarista, esteve bom) Emocionante!

Brusquense

I Vida Social J

11UU!!

••�l""Q vtlltliFIIGO
M �o:eTO KOI<tIO
E ,tlo.-=E .Stvl) AS

ClatMÇ"S IÍ

Enternecedor!
No Programa: 1) - Notícias

da Semana - DFB.

Preços: - Cr$ 1,20, 2,00, 2,40.
Censura - "Imp. 14 a.,TlOS".

Domingo
Odeon Irnperial

- O melhor romance levado
á téla!

"De Amor Também se Morre"
com

1

Cllarlê:3 I.JC�-E:·, <Jcarl FC::'-i:.ta.��'le,
l Alexis smith, Brenda MarshalL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

I
\

o eSTAOC- Quinta.felrp" 10 de 'aneiro oe 1946

Cereats em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e saigados

MACIEL, FONSEC & C�
Comissões - Uonsignacóes .. Conta Própll!a

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

Rio de Janeiro

..

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598

Telegramas: lEICAM

Recebemos à consignação: manteiga queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todas os produtos de lavoura ligados ao ramo de cer e ri s, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos f'inan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

�IO DE JANEIRO-�BRASIL
.------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

VIAJANTE -

PROPAGANDISTA

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe seMPRe

o mElHOR DOS mE�HORES
• WI.,LCOH.St\I"Ltl.lo

'I QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que 'he

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

:1 para que alguma falta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamaçãc
ati queixa poderá vir a causar, encami
nhe-a á SECÇÃO RECLAMAçOe�.
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 recta
mação nem a providência tomada.

QUU VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEúANClA ? �.PROCURE A

IIAlfai�U�aJ��oapir�l��i!�an�OI�ello I
Prezado leitor

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

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

Farmacêutica, sério, ativo e -------,------_

ótimo produtor.
Base 3.500 cruzeiros mensais.
Dirigir-se com carta do pró

prio punho ao Sr. L. Alterio
Junior.

Hotel La Porta - Apart. 323.
3 v.2

I DOENÇAS NERVOSAS
Com 08 progressos da medíeins

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per-
feitamente remediáveis. O curandei
rismo. fruto da ígnorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d�
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais disp õe
de um Ambulatório. que atende gra

tuitamente os doentes nervosos ín
dígentes, na Rua Deodoro 22, das S
às 11 horas, diàrismentG.

Mala e carrinho

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

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 utíl para
caixeiro viajante,

Preço: Carrinho Cr$ 300,00
Mal� c-s 500,00

Ver à rua Deodoro n-. 18.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

1 mais preferida. é Íneg'ável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

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

melhorei

I
I

fraqueza

Distribuidor�s !l depositá.rios:
,OSNV GAMA & elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL 239

1�1.n'l\CA RE61STRAO

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 s�a função normal, o estomago, os intes·,
tinos todos os orgãos ganharão em equüibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisancú, 219 Caixa Postal, 572 - Porto. Alegre

Est. do Río Orande do Sul.

DE PESSOAS TÊM

USA.DO COM BOM HE

SULTADO O POPU-

LAR DEPURA TlVU

i

[
VIAGENS
fpolls. -- Jolnvile

I Said<UI - 2 h.:lra. da. madrugada

I JOinvile _. Fpolis. I
SaídQ. -- 9 hora. da manba IInformações nesta redação

Camisas, Gravatas. Píjames
Meiasda. melhores, pelos me

D.o�el preços ,6 na CASA MIS
CILANEA -RuaC. Mafra. 6
------------ ----

RETIRARAM SUAS CANDI· .

DA_TURAS
Tôdas as bebidas, Inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas.
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

FIOEINEI

DO SANGUE

1ª,IIJlU:ltl[,!
" ilt'ILli ATA·CA TODO O ORGANISMO

O Fíg!ido. LI BI1, O, O coração o Estômago. {I�

PUlmões li P�'f' Pr,'ílUZ Dôr"'fo< de Cabel,;8. Dôrf'1Õ!
DOS Ovsos. ReulUliti!'mn, Cegupirn. QU,eoa d o Ca-
belo. Anemta ,

t" ,-\hortO!<l
.

lnolensívo 811 orl!finiAffin. f\�r8tiÁvf'1 corno lídh.
O ELIXIR 914 t>"tá ,6p'·"VH.·1'o (,el" [) '\. S. P.
como auxtltar no tfstlimer.lo (1!i Sífiiiló t' Ht'u·
mattsm» da mflRnl<i origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR c91lt». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis nríncínalmen- semore os meíheres resultados
te DOS casos em que a via be- DO trrtamenta da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. Ia) Dr. Rafael BartoletU

Fabricante e distribuidores. das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos s u e um gran
de sortimento de casemiras, riscado8. brins
bons e barotos, algodões, rnoz-ms e aviamentos
para alfai-:J.tes, que recebe d

í

retoman t« dos
Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolilll, - FILIAIS em Blurnenoll � Loi»<t

I
I

ElMISltttW e

fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama o atenção dos
visita antes de efetuarem .ua. com pec s , MATRIZ em

ESCRITÕlUO JURíDICO COIUERCIAL
Assuntoli: Lur-íd iccs v- Comerciois -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Organização c n tus de s e decidir pel.n com

pra ou venda de imoveis. pinhais cu qualquer
empresa ne.te estado

Diretor: .' DR. ELISIARIO DE CJi.MARGO BRANCO
ADVOGADO

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

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL
I

':SlNDICATO NACIONAL DAS E:ilIPRESAS DE NAVEGAÇÃO
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

. Instituído pelo decreto-lei n. 1.402, 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 referi'_�a Consolidação.

Sindicato da Indústria de Fósforos
do Rio de Janeiro

IMPOSTO 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 exercícío 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
587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n.

...j).452, de 1-5-1943, publicado no "Diário Oficial", da União, de
�-8-1943).

IÊste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registna
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- I.xíco n. 168-8° andar, no Distrito Federal, solicitando 06 ím-}l
:pressos próprios.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1945 .

•João Dale, Díretor-presidente.
�-_._-_._---------------------

r:ARMACIA ESPERANÇA
'.9 F.rJll�.tjeo NILO LÃ VS

&0" lO lIJalAJlU ...n .. ... �...-t<b
,_- ....."..._... • _.......1."" - HOJIMO!'attti - ,.__ _

t.n1!11o. '8 borr..,t.a.
-""t:II ......fl..\,,� lo 111t.... .�(>.•eta •• ��1rW�� 'Cl'lt�f_
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Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma

fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes,
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si for desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam corno irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse

resultado do que tornar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

• II CONTA CORRENTE POPULAR IDrs• Aldo Avila \ I

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

da �DZ 11 Banco do Distrito federal S. A. J
Leoberto Leal

I

CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00 IRESERVAS: CR$ 12.500.000,00
ADVOGADOS Rua Trajano, 23 • Florliltnópo!is I

Rua Felipe Schmidt , 21

1'--------------------------(Sobrado)
--------------------------------------�---

Florionópolis �OME� t. T�AEl\LnfJl F.ü.TE FAPrA SE� MOl�

flprendendo Jladio
lU. CURSO PESfEITO E BOIEST.

PARA Os ---

BEXIGA RINS E A1

Pilulas DE-WITT
o vidro Ilrande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e Itneia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporciorJalmeRN muito aulnoa.

Sapataria Jurity i

.Ruit: Tiradentes 19!

Ápresentà seus últl'mo$ mo
.. deles em calcados finos

para senhoras

Pel;2J informações SEM COMPROMISSO ao

1·18111010 rfCNICO DI RáDIO 810 lUll
�"éL\I!Y..A

Avenida Celso Garcia, 2598 - SÃo PAULO· BRASIL .

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

--,emitieste-iaiIPõn-
...

•••••••••••••,�AI'''''
��e •••• e._ a- ••

PR?a!I�g��i?�A ICorrespondência Comercial
Rua Alvaro de Carvalho, 65 I

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

�ua oe •• ��....
l'��t i • • • ••• • ••• 1'ai: e •• e •• e ••••• ",e

AUTOMOBILISTAS
Atenção

CASAS
-Peasoa

comprar 5
30.000,00
cada urna,
carta, aos

redação.

interessada em

casas de Cr$
a 150.000,00
pede cfer ta por
cuidados desta

30 v.17

I
I

o seu dínamo ou motor

de arranco a

OFICINA ENALDA �Conselheiro Mafra ne. 135 I

Para

Rua

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA. \VETZEL INDUS'rRJAL-JOINVII.JLE (Marce regls

rpconlmPT .da-se para roupa fina € roupa comrnnrn.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CInemas

cui E DOZE DE AGOSTO--
21

I'

s·o.ree, com mnlCIO as

ção do programa de Janeiro,
Sove"r"o do Estado I

tor .ie r Pazenda, do Quadro Cnico do Estado,

fJISS"" f"O"U de um ano, com vencim-nto integral, a contar
.de 20 de dezembro último.

�.
P E I f E I T O I

O s r. Interventor federal no Es Decretos de 8 de ianeiro de 1946

tado assinou, entre outros, os se.
O I:\TER\'E:\TOR FEI{ERAI. RESOLVE

� �guintcs atos: Nomear:
• ,�'�!I.A...f'

De acôrdo com O decreto-lei 11. 551, de 19 �V�
Portarias de 22 de dezembro de 1915 de junho de 1941; ,

O I�TERVE)iTOR FEDERAL RESOLVE; Antonio Silva, ocupante do cargo de Secre- Produto científico paro embelezar os leios
Dísocnsar: tário da Prefeitunl Municipal de Tubar-ão, Hormo VlvOll n,"1 para 011 !!eios pequeDos ou flacld08

A professora Alda Araci Moel ler de Auxi- para responder pelo expediente da referida Hcm:o.o Vi..-oe D," li pala os seios 1Jl'Wl(i.., volumosoa
Jiar de Inspeção da vila do Rio Negr-inho. do Prefeitura. Inofensivo ã saúde - F6rmula de absoluta confiança.
município de Serra Alta. De acordo com o art. 169, do decreto-lei n.

, , _... _" d III �..... ".......... -..r_.
O professor Xestor Margarida de Auxiliar 431, de 19 de março de 1941: ............ .,. ". - Em Blumeaau: ,,_____

-de Inspeção do distrito de Tangará, no muni. Leopoldo Pellin para exercer, vitallciarneu- �,... • o... - .. ltaiai: ,......... ..,.

cipio de Videira. te. o cargo de Escrivão do Crime, Cível, Co- r.....mlla.

O professor ArrnÍ Faisca de Auxiliar de mérc io, Feitos da Fazenda, Provedoria. Reai-

Inspeção do município de Timbó. duos, Órfãos e Ausentes da comarca de

Ibi-IO professor Pedro Scharf de Auxiliar de rama.

Inspeção do município de Curitibanos. De acôrd.o com O art. 169, do decreto-lei n,

O professor José Lázaro de Sousa Coelho n. 431, de 19 de março de 1940, comhi-

de Auxiliar de Inspeção do munic ipio de In- nado com O art. 15, item II, do decreto- ;

«laial. lei n. 5i2, de 28 de outubro de 1941:' I
O professor Nestor Margarida do Curso João Gualberto da Silva Neto para exercer I

Complementar anexo ao Grupo Escolar "Pro- o cargo de Promotor Público, padrão J (cc-IFessor João Jorge de Campos", da vila de marca de Curitibanos), do Quadro Único do
1

Tangará, no município de Videira. Estado, vago em virtude da

c.xoneraçüo,
a

pe'l'O professor Mário Ribas Maciel do Curso dido, de João Batista Brandão de Proença.
Complementar anexo ao Grupo Escolar "Pro- De acórdo com o art. ] 5, Item III, do de-

fessor João Jorge de Campos". da vila de ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: !
Tangará, no município de Videira. Walmor Otávio de Oliveira para exer cer o

IO professor Pedro' Scharf do Curso Com- cargo de Topógrafo padrão K. do Quadro úni

plementar anexo ao Grupo Escolar "Arciprcs- co do Estado, para ter exercício na Diretoria

Ite Paiva ", de Curitibanos. de Terras.
O professor Ar-mi Faisca do Curso Cornple= Conceder exonerarão:

Imentar anexo ao Grupo Escolar "Polidoro De acôrdo com o art. 91. � I". alínea a, do

Santiago", de Timbó. decreto-lei n, 5i2, de 28 de outubro de

"1A professora Alda Arací Moeller do Curso 1941:

Complementar anexo ao Grupo Escolar "Pro- A Pedro Athos Cunha do cargo da classe K, I
fessora Marta 'I'ava í-es ", da vila do Rio :\·e· da carreira de Agrônomo, do Quadro único do

I'g r inho, no município de Serra Alta. Estado.
O professor José Lázaro de Sousa Coelho A Alexandre Coelho de Sá do cargo ele Pte-

do Curso Complementar anexo ao Grupo Esco- I feito Municipal de Tubarão.

grande
• •

lar "Raulino Horn ", de lndaial. A João Batista Brandão de Proença do car

go de Promotor Público, padrão J (comarca
de Curitibanos), do Quadro único do Estado.

A Celso Moura do cargo de Escrivão do

Crime, Cível. Comércio, Feitos da Fazenda,
Provedoria, Res iduos, Órfão!'! e Ausentes, vi-

Desianar:
Com a gratificação anual de Cr$ 600,00

(seiscentos cruzeiros). correndo a despesa
por conta da dotação 1-027, do orçamento
vigente:

O professor Pedro Scharf para Auxiliar-de

inspeção do distrito de Tangará. no municipio
de Videira.

o professor Mário Ribas Maciel para Auxi

liar-de-inspeção do município de Curitibanos.

O professor Artur Sichmann para Auxiliar

de-inspeção do distrito de Rio Negrinho, no

município de Serra Alta.
O professor Nestor Margarida para Auxi

ínspeção, do município de Indaial.
O professor Armí Faisca para Auxiliar-de

inspeção, do município de Indaial.
Com a gratificação mensal de Cr$ 200.00

talicio, da comarca de Ibirama.

Desiçnar :

Nery Waltr-ick, ocupante do cargo dç Topó
grafo, padrão K, do Quadro Único do Esta
do, para responder pelo expediente da Resi
ciência da Diretoria de Estradas de Rodagem, I
com sede em Joaçaba.

De acordo com o decreto-lei n , 551, de 19

de junho de 1941:

Már-io Luiz Scbuster para responder pelo
expediente da Prefeitura Municipal de Tim

há. enquanto durar o impedimento do respecti
vo titular.

(duzentos cruzeiros), correndo a despesa Dispensar:
por conta da dotação 1-032, do orcamen- Pedro Athos Cunha (1:, fuucáo gratificada de
to vigente: Professor da Escola Pr-ática de Agricultura

A professora Letícia Cavalcanti para, na
I. Caetano Costa", de Lajes.

'Escola mista de Pedras Grandes, no muni- Portarias de 19 de tlrccrnbro de 1945

cípio de Tubarão, substituir, por trinta dias, O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVF,
a contar de 4 de maio de 1945, a professora

I
Con.siderar : ,

Célia Ambrósia Soares, que requereu licenca. Professor Complementarista. referência IV,
Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00 Lindomac de Oliveira. que exerce a íuncão

(trezentos cruzeiros), correndo a despesa

I
na Escola mista de Cabeçuda. no município

por conta da dotação 1�026, do orçamento da Laguna, correndo a despesa por conta da

vigente: dotação 1-031, do orçamento vigente.
O professor Mário Ribas Maciel para o Cur- I Designar:

50 Complementar anexo ao Grupo Escolar Ruth Farias Cabral para, na Escola mista.

"Arcipreste Paiva", de Curitibanos. de Zimbros, distrito e município de Pôrto Belo

O professor Nestor Margarida para o Cur- lo, substituir, por trinta dias, a contar de 9

50 Complementar anexo "O Grupo .Escolar "Po- de julho de 1945. a professora Otília Faria

Iidoro Santiago", de Timbó. Costa, que requereu licença, com a gratifica
O professor Armi Faisca para o Grupo Es- ção diária de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), cor-

colar "Raulino Horn", de Indaial rendo a despesa por conta da dotação 1-032,
O professor Pedro Scharf para o Curso do orçamento vigente.

'Complementar anexo ao Grupo Escolar "Prof. O professor Arno Beck para o Curso No

João Jorge de Campos ", da vila de Tangará no turno da' cidade de Itajaí (IH/ZO· R_ I.),
município de Videira. com a gratificação mensal de Cr$ 350,00 (tre-

A professora Alda Araci Moeller, para O zentos e cinqüenta cruzeiros), correndo a des

Curso Complementar anexo ao Grupo Escolar pesa por conta da dotação 1-031, do orçamen-

"Prof. Orestes Guimarães", de Serra Alta. to vigente.
O professor José Lázaro de Sousa Coelho O professor Djalma Bento para o Curso No-

para o Curso Complementar anexo ao Grupo turno da cidad, de Itajaí (III/ZO· R, L),
Escolar "Teresa Ramos"', da vila de Corupá. com a gratificação mensal de trezentos e ciu-

'Ita município de Jaraguá do Sul. qüellta cruzeiros (Cr$ 35(),oo), correndo a des-

Conced� li.cen.ç<t: pesa por conta da dotação 1-031, do orçamen-

De acôrda com O art. 156, alinea. <t, combi- to vigente,
nado com o art. 164, do decreto-lei n. ..

572, de Z8 de outubro de 1941:

A Albe,·tina Orzechowski, que exerce a fun·

ção de Professor, referência III (Escola mista

de Treze de Maio Alto, distrito de Itoupava,
no município de E1umenau), de 'noventa dias,
com vencimento integral, a contar de 20 de de

zembro de 1945.
PO'rlaria de 7 de j<tnet:ro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
COl1.ceder ltcen.ça, em prorrogação:

De acôrdo com os arts. 156, alínea bJ e 158,
do decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de

1941:
A Ondina Catarina Medeiros Vieira, Esta�

-tístico-Auxilíar F. do Quadro único do Estado,
de trinta (30) dias, em prorrogação, a partir
·de 29 de dezembro de 1945, com o desconto de
11m terço dos vencimentos.

Porta,-icts de 8 de jan.eiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

C01u:ede,' lice11-{a:
A Leo�oldo Klug. ocupante do cargo de

Frefeito :r,f unicipal 'de Timbó, por vint� dias,
e a contar de 10 do corrente.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITA})!

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi
ções, nesta Redação. I

......_--

VASA -- CRS 400,00
De acordo com o art. 156. alínea a, combi- Precisa-se de uma até CR$

nado com o art. 161, do decreto-lei n. Si.?,

140000
AI ,.

adeantadosde 28 de outubro de 1941: ,. uguels
A Hélio Bom da Silva, ocupante do cargo Informações fon�s 1022 e 1360

do I'.drüo I da carreira de Auxiliar ele Inspe- UO Caixas Postais 240 e 270.

Domingo, 13· do corrente,
Aguardem publica

Fevereiro e Março.

•

heras •

"GRACAS A MINHA BOA ES-
J

TRELA".
Todo esplendor do panora

ma luminoso da Broadway,
com "glamour" de Holliwood ..

-

Estreas tragícas, fazendo riL.
Atores dramaticos, dizendo pi
lherias ... Comicos, coristas, bai
larinos e dansarinos .. , Todos

cantam, todos dansam, todos
riem e fazem rir. .. Neste Deli
cioso "musical", imensos coros

são vistos e ouvidos, com as pe
quenas mais esculturais, mais
lindas e sorridentes que ador
nam o panorama de Holli
wood ... Verdadeiramente, uma

página de ouro do cinema, com

garantia da marca "WARNER"

Humphrei Bogart, E d d i e

Cantor, Betti Davis, Olivia de
Havilland, Errol Flyn, John
Grafied, Joan Leslie, Ida Lupí
no, Denis Morgan, Ann Sherí
dan, Dinar; S1101'e, AlexisSmith
e ainda George Tobias, Jack
Carson, Alan Hale, Ed. Everett
Ho1'ton, S. Z. Sakall, ea artista
Hatt ie McDanieL.. O írresístí
vel feitiço das estreas, combi
nado com encanto das coristas

I mais belas ... Quarenta e oitoar
tista famosos, centenas de co

ristas encantadoras, milhões de
luzes, dezenas de músicas es

estonteantes, esplendor sem

par.; Eis o filme. Um milhão
de gargalhadas e um mundo de
excitantes emoções" eis "GRA
ÇAS A MINHA BO� ESTRE
LA", ..

I Supreendentes casos e coisas
ocorre nesse delicioso musicaL.
Todos os artistas fazendo as

[.
coisas mais inesperadas e tríun
fando em cenas bem diversas
daquelas em que sempre se

I apresentaram a seus fans .. _

Vejam os seus artistas favo
ritos em "GRAÇAS A MINHA
BOA ESTRELA" - digam-nos
si essa formidavel apresentação
da Warner é ou não é verdadei
ramente piramidal!

Hoje no CINE RITZ, este en

tretimento sensacíona e só de
pois de 90 dias - é preciso 85-

clarecer este ponto capital pa
os fans - ele será exibido ne

Cine Roxy ...

E não percam hoje no CINE
RITZ - ás 4,30 e 7,30 - "GRA
ÇAS A MINHA BOA ES�RE
LA", com Eddie Cantor e sua.

!;ente, .. Quem viu o "trailler"
não pode perder este filme e

quem perder terá certame co
metido o tremendo dos peca
dos ..

.. A CRUZ DE LORENA... ..

Domeigo os amplos salões do
ClNE RITZ se abrirão para
apresentação sensacional da
A CRUZ DE LORENA, com o'

grande JEAN PIERRE AU
MONT. .. Este filme recebia
palmas delirantes em todas as
sessões quando era exibido em
Rio e São Paulo, , .

COSTUREIRAS
Precisam se de costureiras com

prática em eamisas de homem.
Tratar na Camisária' Júlio.
Rua Conselheiro Mafra - 3

ou Tiradentes 58.
4 vs. alt 1

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYHTHHls)
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & CrA.
Felipe Schmidt, 2 - lo and,

Centenário do nascimento do prOfessor
José ROdrigues Lopes

Assinala a efeménide de hoje, o nascimento do pro
fessor José Rodrigues Lopes. Nascido nesta Capital, fo
ram seus pais o comerciante José Rodrigues Lopes e D.
Rita Luiza do Livramento, Aos 12 anos de idade, ficou
órfão de pai e mãe, e, nessa tenra idade, foi para casa

de seu padrinho e tutor o coronel Manoel Pinto de Le
mos, abastado comerciante e influente chefe do partido
Liberal, na cidade de S. José. No colégio do velho huma
nista João Clímaco Zuzarte Firmo, formou o seu caráter
e sob a égide do seu tutor ingressou no comércio como

seu caixeiro. Mais tarde, estabeleceu-se com loja de fa
zendas e armarinho, naquela Cidade,

Contraiu nupcias com a sra. D, Maria Clementina de
Sousa, filha do advogado João Francisco de Sousa e de
D. Maria Clementina Vieira de Sousa. A carreira comer

ciaI, porém, não o fascinou e sim a das letras. Prestan
do exame perante a diretoria da Instrução Pública, obte
ve aprovação plena. Foi, então, nomeado professor pú
blico do sexo masculino do arraial de Palhoça, em maio
de 1870,

Foi a primeira escola que abriu as clareiras das le
tras naquela hoje prospera cidade.

Fundou com outros elementos a S, D, "Recreio Pa

lhocense", meio mais facil de congregar elementos da
nascente Sociedade e tratarem do progresso local.

Fundou com alguns companheiros a B. M. "Espe
rança e Caridade". - Amador da arte de Niepce e Da
guerre, obteve pequena máquina fotográfica., e, com os

poucos elementos de que dispunha, muito produziu rela
tivamente o seu profícuo labor, existindo ainda hoje não
pequeno remanescente de fotos daqueles tempos idos.
Foi um tenaz batalhador para a ereção da atual matriz,
e, com os seus amigos acompanhou a construção do ve

lho templo, assistfndo a celebração da primeira missa re

zada, quando da sua inauguração. Foi um destacado pio
neiro do progresso palhocense, Fêz parte do diretório po
lítico local, que obedecia a chefia suprema do Dr, Lauro
Müller. Exerceu, ainda, como substituto de Superinten
dente, a chefia do município. Eleito primeiro Juiz de

Paz, exerceu o seu mandato, além do de substituto do
Juiz de Direito de S . .José, do Procurador da República e

do substituto do Juiz FederaL Mais de três gerações de

Palhoça, receberam do velho professor as luzes do saber
e os seus patriarcais conselhos foram sempre acatados
pelos seus estimados discipulos. Camçado do magistério,
aposentou-se após 30 anos de Ininterrupto labor. Mais
tarde estabeleceu-se com tarmacía, após concurso na re

partição de Higiene, pois O velho professor Lopes, des
de moço que se dedicára a arte de curar, abeherando""e
nos princípios fundamentais da ciência de Galena e de

Hypocrates.

Eis em ráJpidos traços a vida da personalidade do
professor major José Rodrigues Lopes, caráter sem jaça,
conselheiro e protetor de seus concidadãos. O seu lar,
foi uma escola de virtudes e sob esse apanágio educou a

·numerosa próle com a sua crença voltada para Deus,
próle que tem sabido honrar o nome daquele que lhe foi

guia e llImigo i'nvejável.

Do seu consórcio com a exma. sra. D. Maria Clemen
tina de Sousa Lopes, houve o sr. J. Rodrigues Lopes, os

seguintes filhos: José Rodrigues Lopes Júnior, Maria

Rita, Maria Cecilia, José Lupercio, José Miguel, José Oli

bio, Maria do Carmo, José de Arimathéa, Maria da Gló-
ria, José Nicodemos, José Tolentino, Maria da Conceição,
Maria Madalena, José Boanerges, e Maria Clementitna.
Grande é o número de netos e bisnetos. Os seus filhos
mandaram cele.brar na Capela de N. S. da Conceição, no

Mato Grosso, missa votiva que esteve muito concorrida .

Dr.
Reassumiu

Lacerda, o to-rino-laringologis ta,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
DR. SAVAS LACERDA

Clínica 111édico·<:irúl'gica de Olhos
_ Ouvicios. .\"31'ií!; - Gar�anta.
Diploma de haiJilitaÇ'ão do Conse-

lho );acional de ortalmolog ía.

CÔ.\"Sl. L'l'ú1UO --: 1<'eilpe
.

Schm i

dt S. Das H a, IS horas.

ROSlj);:;�(,IA - Conselheiro Ma
n-a, í7.

TELEFO);ES 1418 e 1204

DR. NEWTON D'AViLA
Operaçõ es - Vias Lrinária» -

Doem-as dos intest in os, réto e
anu s - Hemorr-oídas. Trat�llnen

"o da colite amobtunu.
F:siolL·dJ,pia -- Infra vorme lho,

Consulta: vnor _\leireJes, 2.t:i.
Atende diar íamonto às 11,::W ns.

e, à tarde, das lU 11s. e111 uiant.e
Hesid: Vidal Ramos, 6G.

Fone 10li7

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GE0JIT'AIS
DE A:\<mOS OS SEXOS - RAIOS
INFHA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 ás 6 hs, - R.

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

DR. ANTôNIO MONiZ DE
ARAGÃO

DR. POLYDORO S. THIAGO
CIA.:\IC,\ 1\H;OICA E:\l GBHAI,

Doenças do coi-acão, pulmões, fi
gado, estômago, intest mos, rins e

demais orgãos internos ele adultos
e c-r iancas

COXSUVl'óRIO: H'ua F'er'ria ndo
Machado, 16

cOXSrJ/l'AS ntARU)IilDX'.rE:
elas 15 ás 18 horas

RBSIDEXCIA: Ay. Trompo\Vski,
62 - Fone :.\lanuul 7GU

Cirvl'giu (' OJ'toperlia cl ín ica e cí

rurgia elo rorax. Partos e doenças
de seu hoi-as

COXSrT,TóIUO: H. .Ioão I:'into 7

Diárünuellte das 15 às 17 hor-as,
RESIDf;XCL\: .1Jlllil'ante ,\I\'im,

:l(i.. Fone �I. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS DR. MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS

Curso ele Aperfe icoarnen to e Lon
ga Prática no Rio ele .taneiro

COXSUI,T.4.S - Pela amanná:
diariamente das 10.30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, elas 14
ás 10 horas -- CO,XSUVl'óHIO:
Rua JOHO Pinto n. 7, sobra elo -

Fone: i.sei - Residência: Hua
Presidente Coutinho. 38

Dos Sel'\'i�os de Clínica Infantil ela
�--\ssbtên('in Xl unicipal e de

(":u'ülade
CJ,íXIL\ ::\1(.;1)11'.-\ mi] ClU.-\SÇ.·\8

.\ DUJ/l'OS
(<:JXSLJ,'l'óIUO: Hua SUll€'S )Ia

chado, 7 (l�difido H. li'l'ancisco}.
COl1snltas das 2 às ü horas

RESID1�:'\CTA: nua Mar-echal GUl
Iherrne. J Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Xa

cional rle :\[edieina da Universida
de do Brasil). Méd íco por concur

so do Serviço xacronal de Doen
cas )'fentais. Ex interno da Santa
Casa de :\lisericórdia, e Hosp.ral
Ps iq-uát rico do Rio na Capital Fe-

deral
CI,íSICA �H�])H'A - DOEXÇAS

-""RIH'ORAR
_ Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das J 5 ás 18 horas -

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

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

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 mulfier
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clinica 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
diografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CmFRGI.-\ GRRAJ, - AW',-\ n·
ltURGIA - :lIOJ,f;STJAS DE SR·
.... XHORAS - PARTOS ..

F'orrnado pela F'aculdade ele :\lerlJ'
cínna da Universidade de São

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

Prof. Alipio Correia Neto
Cirurgia do estômago e v las b,+
Iíares, íntestmos delgado e grosso,

tiróide. rins, próstata, bexiga,
útero, ovários e trompas. Va rn-o

cele, hidrocele, var-izes e herua
COXSVLTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Sr-hrnidt. 21 (altos ela Casa Pa

raf so ) .. Te!. ]'�!}8.
RESrD'b:XCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179: Te!. :vI '764
-

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Uio de .Ianeíro
ESl'}�C !;\J"ISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS, XARIZ e GARGANTA
Cirurgia modor-na da GUELA DE
LOBO, elo LABIO LEPORI:-:O (lá

• bio e céu da bôca fendielos oe

nascenca)
Esôfagoscopia, broncoscop ía para
retirada de coruos estranhas. etc.

. COXSLUl'.-\S: das 1(1 às 12 e das
, 15 �tS lN horas

RL\ XrXES :\r.\ClJ,-\DO X. 20 -

Fone 1447

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

�nho �ISltadl
"SILVElllA"

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAlA· i
F.adada fl!1D 1871 - 3écle: I A I A

INCENDJOS E TRANSPORTES
Cifras do .Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

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

.......... -- ..... -.,..,..'-.--- ..... M"IfIII"'-"'-"' •• """"l1"li' """------

. Sedas, Casimiras e Lãs

C,ASA SA.�,A. a(OSA
ORLANDO- 801-\ RPB�LL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone Hit4 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg .. : «Scarpelli»· --- Florianópolis

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Id10ma.

por tu-

quê". e.

pc nhol ,

lroncê.,
inglê••

a\.e.

SL\_�GTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc-

Romance, Poesia, Religião, A

viação, 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-

1 inária. Contabilidade.
Dicionários, etc. etc.

lH E RECOMENDIi .!

Aos sofredores
Dro. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Cen t eo E9píril:a Luz
Caridade e Amor. comunica
a rnudcmço do seu co nsuLt.é ..

.. io para a Rua 900 Senado
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde passa a oferecer
os seus préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de. endereço e envelope se

lado para a respcjta.

OtS Paudos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magrue, Mães Que Criam.
Criunçus Raquítícas rece

berão a tonificação geral
do orgamsuro com

UM CORTE DE CASEMIRA,
PRÓPRIA PARA O VERIO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr, $ 25,00'
o metro.

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos ·e pa
drões de c a s e m i r a s •

Enviamos amos

tras p"lr "ia aérea
e a m e r c a d o r Ia

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

o DAS CAS I MIRASR E I

AgiDcial e Repr..entaçõ.. em

G.POI
Matriz: Florian6po'i.
R'.lQ João Piato. n. S

Caixa POltai. 37
Filial: Ora.ciúme

.Rua f"loriano Peixoto, "In
(t;d.1i. P.r6p,-tol.

Telegrama.: ·PRIMOS·
Aa.... t•• 'QO. principata

• rnunicipiOlJ do E.to.,i,

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGIDO

FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - s. PAULO

* *

16a. CircunscrIção de Recru.lamento
CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1925

EDITAL

E SaHm1I ... ea. D!spDst. lItII'II ....

Seu fígado deve produzir diariameIID
.. um litro de bilis. Se a bil� não corre li

nemente, os alimentos não são digel'Ídll!
e apodrecem, Os gases incham o esc&

go. Sobrevém a prisão de ...entre. Vod
sente-se abatido c como que en...cnenade.
Tudo é amargo c a ...ida é um martíria..

Uma simples evacuação �ão tocaria
causa. Neste caso, as Pílulas Cartel- .

c�traordinariamente eficazes. Fazem C4a'o

rer esse litro de bílis e ...ocê sente-se diI
posto para tudo. São suaves e, con�
especialmente indicadas para fazer a biliI
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,0IL

Faço 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 1& de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;
20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. L A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32°
B. C. Blumenau; III/20° R. L Itajaí ; 2° B. Rdv. Lajes e 12e C:,
M. A. C. Laguna".

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

Flori'anópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio JUourão Filho, Chefe da 16a. C. R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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