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Mais três cardeais lerá a Alemanha Católica:" o -'arcebi'spo José Frings, de Colônia;
o bispo Von Galeo,' de Münster; e· o bispo Von Preysing, de DerUm. Estes e o
cardeal Faulhaber, de. Muoíqu,e, empreenderão o trabalho de re�onstrução religiosa,

para levantar a fé e a esperança nos corações germâllicos..
-

Los Angeles, 11 (U. P,) - A
representante Helen Gahagan
Douglas (democrata da Calí-

RIO, 11 (Asapress) - Foi noticiado que estaria cogitando forma) anunciou haver esco
do adiamento da instalação da Constituinte, á vista da morosí- lhido um jovem negro de '18
dade que se está verificando na apuração do pleito em vários anos - David K. Carlisle
Estados, principalmente em Minas Gerais. Ouvindo a respeito, o para a Academia Militar de Rio, 11 (E.) - O presidente anos. Haverá 3 tipos de esta-
ministro da Justiça, prof. Sampaio Dória, declarou que não se West Point. da República assinou um de- belecimentos de ensino nor-

pretende estabelecer qualquer a�liamento. �ssim a instal�ção I "Escolhi-o porque teve as creta-lei dispondo sôbre a Lei mal: o Curso Regional, a Esco

do P�rlaI�lent� dar-se-a a !)l'lmel,rO de f�verelro, como a leí de- notas mais altas do país nos Orgânica do Ensino Normal. la Normal e o Instituto de

termina, Isto e, sessenta dias apos o pleito. exames de admissão a West De acôrdo com este' decreto-lei Educação.
Point" _ disse a sra. Douglas o ensino normal será ministra- O Curso Normal Regional

Du g P t AI g do em dois ciclos: o primeiro será um estabelecimento des-
as reves em or o e re - "Acredito na igualdade pa- d

'

d t d tinado exclusivamente a '""UI'-
ra todos. Ele foi um ótimo es-

ara o curso e regen es e en- .,

PORTO ALEGRE, 11 (Agência Nacional) - Duas greves tudante na escola secundária sino primário em 4 anos e o se- nistrar o 10 ciclo do ensino
se verificam, atualmente, nêste Estado, ambas por motivo de aqui em Los Angeles, estudou gundo o curso de formação de I normal. A Escola Normal des

reivindicação em torno de melhoria de salários. Uma delas foi durante dois anos no Institu- proftessores primários em 31 tinar-se-á a dar o curso do 2°
a dos Frigoríficos Nacionais, situados próximos da Capital e = de Tecnícología da Caiifor-

S lá' -lO m' I-o-Imo
ciclo. O Instituto de Educação,

que, atualmente, abastecem de carne verde Porto Alegre e ou- ma e tomou um curso espe- a r além da Escola Normal minis-
tras cidades vizinh.as. cial de literatura inglesa". d b á.

trará também ensino de espe-
Quinhentos operários daqueles estabelecimentos abando- Carlisle declarou que espera-lOS aDe rios cialízação e de habilitação pa-

t 1 Ih t t t ra administradores escolaresnaram os rana os, enquan o que seus represen a.n es esta- ya entrar para West Point em A comissão incumbida devam em entendimento com os respectivos patrões. ° abasteci- Julho. 'elaborar o projeto de salario
do gráu prímário.

mento à população prossegue. Outra greve que estalou, foi a
.

"Acredito que haja cerc� de mínimo para os bancário" já C
,.

dos mineiros gauchos que também pleiteiam vantagens de sa- Cll�CO cadetes negros em \Ve?� concluiu o seu 'trabalho, que asa proprlalários. Esta greve é mais séria, porquanto se perdurar. virá Poínt, agora, e penso que ja deve ser remetido ao titular
atingir importantes setores das atividades do Rio Grande do houve cinco ou seis rapazes ne- do Trabalho, imediatamente. para gráficosSul, principalmente o dos transportes, tanto que a Viação F'er- gros qu� se

.. gr��uaram ..
na O projeto divide o país em

rea já está tomando as providências relativas à economia de Academ�a Militar.
, quatro categorias de Iocalída-!' Rio, 11 (Agência Argus,

combustível de que dispõe ao longo das suas linhas. O Inter- Charlisle tem traballado des, para efeito de remunera- O "Diário da Noite" publica
ventor Federal expediu instruções a fim de ser garantida a �----� renorter da "Los Angeles cão mínima dos bancários. A que o sr. Milton Ferreira, con-

ordem em São Jerônimo. Tribune", jornal negro. primeira compreende o Rio e corrente á compra de "A Noi-
nn1'.\)[ AO 'I'RXIL\I,HO OS llfIXEIROS DE S. JERôNIlUO S. Paulo, onde a carreira à" te" e emprêsas anexas, cujo

PORTO ALEGRE, ] 1 (Agência Nacional) - ° represen- escriturário de banco terá a caso vem interessando a opí-
tante do Mintstér ío do Trabalho no Rio Grande do Sul, sr. Luiz O ESTADO encon-- remuneração mínima de :;1'$ ,.,;�" nública, declarou que
Assumpçâo, seguirá ainda esta semana para o Rio, a fim de Ira-se à venda na 1.500,00 indo até 2.350,00. As promete dar uma casa própria
apresentar ao titular daquela pasta as pretenções dos mineiros banca de jorna�s funções especializadas terão para cada -empregado daquele
de São Jerônimo, que entraram em greve na semana passada, uma remuneracão maior, com- órgão, com trinta por cento de

pleiteando aumento de salários, tendo voltado ao serviço de- «Beck» preendendo uma parte fixada abatimento sôbre o preço atual
'pois de realizadas várias negociações. e outra variavel. das construções.
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14 rodovia trans
nordestinaMINISTÉRIOo NOVO

Segundo publica o «Correio da Manhã'> do dia 11 do
corrente, o futuro Ministério ficaria assim constituído:

Exterior: joão Neves; justiça, Carlos Luz; Educação,
Nerê u Ramos; Trabalho, Otacílio Negrão de Lima; Viação,
ceI. Macedo Soares; Agricultura, Israel Pinheiro; Aeronáu
tica, Brigadeiro Armando Trornpowsk i; Fe zen de; Gastão
Vidigal; Guerra, General Góis Monteiro; Marinha, Almi
rante Sílvio Noronha; Chefe de PoJ1cia do Distrito Federal,
Pereira Lira; Prefeito do Distrito Federal, Hildebrando
Araúfo Góes; Diretor do Lloid Brasileiro, Comandante
Augusto Amaral Peixoto f ú

n io r,

Bahia, 11 (Agência Nacio
nal) - O engenheiro Silva Li

ma, chefe da comissão que su

perintende os serviços da "ns

petoria Federal de Obras p be
ca, neste Estado, falando á
imprensa, declarou que já se

acha concluido um trecho da
rodovia Transnordestina, ')

que quer dizer que já está ai"

segurada aligação Salvaocr
Fortaleza. O trecho ora con

cluido compreende quarenta €

quatro quilômetros, ligando
Mucururé á Barra do Ter

rachíu, á margem do São
Francisco.

Negros na

Academia

AFIRMATIVAS POUCO LISONGEIRAS
RIO, 11 (Asapress) - Um vespertino local insere a se

guinte notícia: "Um dos mais eminentes líderes da situação,
auspiciosa figura do cenário político-administrativo do país,
oonversando há dias com conhecido jornalista, diretor dum im

portante diário, teve a seguinte expressão: .,Posso a.ssegurar
a você que nesses próximos cem anos, ninguém no Brasil será
capaz de lembrar-se de entregar o govêrno da Nação á magis
tratura" . Homenagem ao

CeI. Lopes Vieira
Os amigos e correligioná

rios do sr. CeI. Lopes Vieira
homenagear-Ihe-ão, hoje à
noite, no Clube 12 de Agosto,
com um jantar.
Saudará o homenageado, D

o dr. Aderbal Ramos da
Silva.

A COXSTr'J'eIC,lO no SR. SAJIPAIO nóRIA
RIO, 1 J (Asapressj - Conforme inf�rmamos amplamen

te, um ante-projeto de Constituição havia sido preparado, pelo
ministro Sampaio Dória,"para servir de carta diretiva ao go
vêrrio do general Dutra, até a elaboração da Carta Magna. A

imprensa local frisou, repetidas vezes, a inoportunidade de tal
lei, que teria, assim, caráter provisório. Agora, um jornal que
se diz bem informado, declara ter sido afastada a iniciativa do
ministro da Justiça, quanto a oficialização do referido ante

projeto, que se destinava a servir de instrumento ao Presiden
te eleito da Nação, no desempenho de suas tunções e até que
se pronunciasse, sôbre o assunto, o Parlamento constituinte.
Diz o jornal que a idéia do prof. Sampaio Dóría foi désprezada
e poderá, quando muito, ser submetida á Constituinte, por ini
ciativa particular ele seu autor, cabendo ou, não ao Parlamento,
decidir aproveitá-o como base.

X.iO Sl;RÁ AIHAIU

\

MANIFESTAÇÃO AO DR. ADERSAt R. DA SILVA

Convidamos os companheiros, amigos e o povo em geral
para a manifestação de apreço e simpatia que se tará dia 18 do
corrente, ao nobre amigo d r, Aderbal R. Silva, assinalando a

passagem do seu aniversário natalício.
O local da reunião é a Praça 15, frente ao Café Nacional, às

19,30 horas (sete e meia).
Alexandre Berto da Silveira, pescador; Thiers Fleming, en

genheiro; Aristides Oliveira, bombeiro hidraulico; Petrarcha
Callado, jornalista; Calvi Tavares, engenheiro construtor; Au
gusto Santos, mestre de obras; Pedro Manoel de Deus, padeiro;
Licério Camargo, alfaiate ; Heitor Bittencourt, industrial; João
Zacarias Lisbôa, bombeiro hidraulrico; Jairo Callado, jornalista;
Gustavo Pamplona, estivador; Ilmar Corrêa, médico; Firmínio
Vieira, comerciante; Nilson Vasco Gondin, representante comer

cial; Osvaldo Goulart, barbeiro; Lourival Almeida, bancár io ;
João Ribeiro, mecanógrafo, pela Frente Negra; Dionísio Damia
n i, industrial; Salgado de Ol ivei ra, advogado; Donato Barbi, mero

ceeiro; João Manára, pedreiro; Francisco Silveira, gráfico; Ro
berto M. Lacerda, estudante; Nestor V. da Costa, Presidente da
União dos Carroceiros; Eduardo Lisbôa, garçon; João Opuska,
boleeiro; Lauro Vieira, gráfico; Frederico Véras, chaufeur; João
Aureliano Stuart, presidente da Liga Operária; Carlos E. Moritz,
presidente em exercício da Associação Comercial; Deodósio Oro
tiga, presidente da União Operária; Jonas Oliveira, encanador;
Are Manebach, oficial da Mar inha Mercante; Maria Olímpia da
Silveira, professora; dr. Artur Pereira e Olíveíea, médico; Anes
Gualberto, engenheiro; João de Assis, telegraf'ista ; Nel
son Carneiro, marceneiro; Ernesto Vojcikiewicz, pintor; Jaime
Marques, operário; Manoel Antônio da Costa, cornerciár!o ; Libe
rato Carioni, comerciante; Lourival Schmidt, telegrafista; Antô
nio Apóstolo, comerciante; Nilo Laus, farmacêutico; Barreiros
Filho, jornalista; Eduardo Nicolich, funcionário público; Marnoel
Vicente Filho, pescador; Luis Freysleben, dentista; Bernardino
Rocha, chauffeur; Secundino Lemos, comerciante; Argeu Silva,
chauffeur; Solon Vieira', funcionário público; Wilson Pires, tjn
tureiro; Dagoberto Dornbusch, ourives; Dionisio Freitas, sapa
teiro; José Sebastião Brinhósa, presidente do Sindicato dos Em
pregados no Comércio, Hoteleiro e Similares; Pedro Paulo Ma
chado, cronista espo rtiv o ; Thomaz Domingos da Silva, cosinheiro.

.
a viagem dos novos cardiais
RIO, 11 (Agência Nacional) - Como se sabe, o Govêrno

Brasileiro ofereceu aos novos cardeais escolhidos pela Santa
Sé, em nossa Pátria - os Arcebispos do Rio de Janeiro e São
Paulo e o Nuncio Apostólico - o navio "Duque de Caxias",
que os transportará à Itália para a reunião do consistório, em

fevereiro próximo. Ao mesmo tempo, estendeu o Itamaratí o

convite aos outros novos príncipes da Igreja, na América do
Sul, que com tôda a probabilidade viajarão pelo mesmo vapor.

A partida do "Duque de Caxias" dar-se-á entre os dias
vinte e vinte e seis do corrente. Cada novo cardeal levará con

sigo um secretário e um ceremoniário.
Com Dom Jaime de Barros Câmara, seguirão monsenhor

Gastão Neves.Guimarães, cerimoniário, e o padre Ivo Cabliari,
secretário. O cêrimoniário que viajará em companhia de Dom
Carlos Carmelo será o cônego Pedésio, de S. Paulo. Acompa
nhará o Nuncio Apostólico, D. Bento Mazela, o mons. Nabuco
de Araújo. Pelo expediente da Nunciatura, até a nomeação do
novo representante do Vaticano junto ao Govêrno Brasileiro,
responderá o atual chanceler Monsante Portalupo.

Lei Orgânica
Normal

Reformada a

do Ensino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o 6StA",o-JàDado. 12 de JanêHô ôi 1,..6

\-

____________________________�� �������� _r----�

Avoluma-se a onda
grevista
Nova York, 10 (R:.) - As

atuais e as ianda prováveis pa
ralizações do trabalho oriun
das das disputas de salários
ameaçam cortar grande parte
das comunicações nacionais.
Considera-se provável uma

suspensão dos serviços telefô
nicos nacionais, em conse

quência da greve por questões
de salários de cêrca de 6.000
trabalhadores em instalações
telefônicas, a qual fôra marca-Ida para hoje. Pelo segundo dia,
Nova York ficou virtualmente

I

isolada em suas comunicações'
telegráficas com o resto do

país, com 7.000 empregados da
Western Union fóra dos seus

postos.
Parecem reduzidas as

chan-Ices de evitar a greve dos tra
balhadores em instalações con

tra a Western Electric Compa
ny, porquanto já caíram por
terra os últimos esforços feitos
pelos conciliadores federais no

sentido de solucionar a dispu
ta. Dezessete mil membros da

Associação dos Empregados
da Western Electríc já esta
vam em greve desde a semana

passada. Weaver, o presidente
da Associação dos Trabalhado
res em Equipamentos de Co

municações, declarou que a

greve marcada para hoje virá
causar a paralisação completa
nos serviços telefônicos. Os
funcionários do govêrno conti
nuam em seus esforços no sen

tido de sustar as greves do
âmbito nacional marcadas pa
ra a próxima semana pelos
trabalhadores nas indústrias
do aço e do empacotamento de
carnes.

NÁO HA' iGUAL
_4 "'" ... M' 1" a;Bt.....

COSTUREIRAS
Precisam-se de costureiras com

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

ou Tiradentes 58. I4 vs. alto 3

Pela manutenção
dos concursos
Rio, 10 (E.) - Curioso mo

vimento esboça-se, presente
mente, no sentido de dirigrr-se
ao presidente José Linhares
um telegrama visando a ma

nutenção do sistema de con

cursos para provimento dos I
cargos públicos. Á frente desse

Imovimento estão pessoas des
tacadas da administracão fe-
deral.

'

Nesse despacho telegráfico,
a se:' e�vIado ao presidente da
República, alegam os interes
sados que o preenchimento de
cargos sem concurso virá tra
zer verdadeiro desalento a mi
lhares d� brasileiros que pre
tendem. ingressar nos quadros
do runcíonaiísmo depois de se
submeterem a uma prova ele I
competência.

Levamos 00 conhecimento do público que, o

partir do dia 14 do corrente, estarão trofegando
nos horários abaixo, aviões dessa Empresa: Para

Curitiba às segundos e sextas-feir a!l.
Se ída às 13,30 horas.

Para Montevideu, escalando em Porto Alegre,
Pelotos e Joguarão -

à
s têrços e Fábad03.

Saída às 10 horas.
O escritório dessa Ernp rê so , funcionando no Edi
fício Laporta. Praça IS, teldone 1325. está à
disposição dos in te ee ss c do s para qualquer

esclarecimen.to a respeito.

VIAJANTE - I ! O ESTADO; \
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Farmaceu IIC �. seflu, a tivo e Ano. . . . . . . .. Cr$ 80,00-

I
ótimo produtor t

Semestre .... c-s 45,00

I Base 3.500 cruzei O" mensais. Trimestre.... e-s 25,00

D'
. .

d' Mês.......... Cr$ 9,00
ir igrrvs e com car t a o pro- Número avulso Cr$ 0,40

prio punho ao Sr. L Alterio Número avulso I

J
.

dorní C" 0,50 ,,!
unlOr. . ommgo ... r.JO

Hotel La Porta Apc.;rt. 323 No Interior

3 v 2 Ano. . . . . . . .. Cr$ 90,00
Semestre Cr$ f;�),00
Trimestre CrS 30,00 t' I·Número avulso c-s 0,50 �

- II
Anúncios mediante contrate]

1
I

-

EDITAL
SINDICA.TO XACIOXAL DAS E1UPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARÍTIMA
IMPOSTO SINDICAL

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE
GAÇÃO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei 'n. 1.492, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
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.

DOENÇAS NERVOSAS
Com 05 progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
cratadas em tempo, são males per
feitamenre remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in

digentes, na Rua Deodoro 22, das li
às 11 horas. diàrtamentc,

,...------------------------------......I�--

Laboratório Clínico

Os originais, mesmo não f

publicados. não serão
.

devolvidos.
A direcão não se respon-i
sabiliz'a pelos con ceitos '

emitidos nus artigos
assinados

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

floria,nõpolis
Dr. H. G. S Medina Parm. Narbal Alus de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sa�gue, Exame para veriticação de cancer,
Exame de urina, Exame pOTa verioficação da gravi
dez, Exame �e escarro, Exame pal"Q verificação de
doenças do �eJ.e I boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
J'u tnvaccinas e transfusão de sangue.

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

---I--------------------------------�

Anita Mira Moreira
Missa de 70 dia

João Eugênio Moreira. filhos e netos; Hermínio Cel-
80 Moreira, elpôsa e filhos; Nadir Moreira Ferro,
e.pôso e filhos; Antônio Romeu Moreira. eapôsa e

filhos; Alpaidell Mira Gome<, espôsó e filho.; Ar

gentina Mira Soboia, espôso e Hlhos : Vva. Teodó
sio Mira Guilhon e filhos; Rosa Mira Co�rêa e esposo; convidam 011

parente. e e pesaôos de suas ralo çôes , paro assistirem à miesa de
sétimo dia, por olmo do sua querida e • xtremecida espôsa, mãe. 110-

gra e irmã que será rezada dia 14, segunda-feira. à, 7 horc,s. no altar
São Joeé da Catedral Mehopolitana,

Antecipadamente agradecem aos que compareceram a eete ato

de religião. 3 vs,-2

DE TÊMPESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPUe

LAR DEPURATIVo

MARCA HEGISTHAD
DO SANGUE

O Fíglido, O Ba , Ú, O cora çào
Puimõss H. Péle Prll(iuz Dôrvs de
nos O"'IiOS. Reumattsmo, Ceguetra,
belo. Anemta, t" Ahortofõ
Inofensivo tio organi8mn. f\gradávt:'1 como lícôr.
° ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar DO tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da meSIDH origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIX1H «91ft», dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
ca) é a única possível.

Cal Dr. Benedito Talosa.

o Estômago. ()�

Cabeça, DÕrePl
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR «91ft» obtende
sempre os melhores resultados
no trrtamenta da Sífilis.

Cal Dr. Rafael Bartoletll

ESCRITÓRIO JURíDIf)O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 5"4 - Caixa Postal 54

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

1 mais preterida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

I PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

.........I ma ..
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t 9, Domingo, «Noite Tropical». Grande «soirée»

Americano", em benefício do Hospital de Caridade, Shows.
Venda de mesas na �rOALHERIA MORITZ_

.Lira Tênis Clube
organizada pelo "Grêmio

Surpresas_

Dia

Heliqrôo
Catoliei imo

O SAN ro oc lllA
12 DE JANEIRO

8tO Alfredo, Abade

'( A vida dêste santo terá sido
para seus coevos menos bem
fundados na fé um enigma in
solúvel. Êste inglês tinha tudo
quanto um coração humano
pode desejar: além de uma

educação esmerada, recebera INICIAR.SE-ÃO, HOJE, OS oferecida pelo Comodoro dai - ás 13,55 horas - Tiro de x Brasil; 2 (fevereiro) Chile:x:
de seus .pais uma enorme for- CA�IP.EONATOS ESTADUAL Federação. I ateçção, Paraguay e Argentina x Uru-
tuna; Davi, rei da Escócia, ou- DE VELA DE 194íj I Grato pelo con,:ite, para a�-I :- ás 14,00 horas - Tiro de guay: 2 Bolivia x Paraguay e

vindo das aptidões do jovem I sístrrmos as refendas cornpe- salda., Brasil x Argentina.
Alfredo, chamou-o para sua Sob o patrocínio da Federa-: tições. 13-1-46 - as 8,00.ho!·as -

* '" *

côrte e nomeou-o para o cargo cão de Vela e Môtor de Santa PROGRAJIA Hasteamento do Pavilhão Na-J C. N. MARCiLIO DIAS
cubiçado de governador do pa- Catarina, ínícíar-se-ão hoje os DIA 12 - 1 - 46 'cíonaí na séde do Iate �lube. Em assembléia geral realí-
Iáeío real. Mas Alfredo viu os campeonatos estadual de vela Percurso oficial do Veleiros - as 8,30 horas - TIfO de zada a 30 do mês p. passado, o
perigos que ameaçavam sua do corrente ano, entre os re- da Ilha. preparação a la. prova da fi- Clube Náutico "Marcílio Dias"
alma, e resolveu abandonar tu- presentantes do Iate Clube, Equipes - Eliminatória naI., . ele�eu o .seu novo Consel�odo para cuidar unicamente do Veleiros da Ilha e Siderunrta VELEIROS DA ILHA x SI- - as 8,35 horas - TIro de Deliberativo e Conselho FIS-
que era de Deus. Entrou para Atlético Clube de Tubarão.

b

DERÚRGIA A. C. atenção. cal, cuja escolha recaiu em ele-
Í\. .:3, Ordem de Cister, no conven- E, segundo fomos informa- 1a. prova - ás 8,30 horas. :- ás 8,40 horas - Tiro de meIl:tos que, est�o Aest:eitamen.-

to de Rietval, onde edificou a dos, tôdas as provas serão fil- 2p. prova - 30 minutos após sruda.. ,.

te Iigados a existência daque-
todos com o seu exemplo de madas pelo Departamento Es- a T", prova.

- 30 mm.utos apo� o final la associação.
virtudes acabadas. Isto levou tadual de Estatística. Individual d.a prova acima

_

sera dado o Empossados os dois Conse-
os monges de Revesby a recla- Domingo, ás 9,00 horas, na P. prova - ás 14,00 horas. tiro de preparaçao para a 2a. lhos na última sexta-feira á
má-lo para a dignidade de raia do Iate Clube, o vencedor DIA 13 - 1 - 46 prova; .

noite, foi, então, de acôrdo
.abade daquela comunidade re- da 1 e 2 corrida contra o Iate I Percurso oficial do Iate Clu- - as 1_3,50 horas - TIr.o d.e com os Estatutos, procedida a

Iígíosa. Pouco mais tarde, seus Clube, e, ás 14,00 horas, o fi- i be. p�eparaçao para a prova índí- eleição do presidente e vice-
irmãos de hábito do claustro nal entre os concorrentes do' Equipes - Final vIdua�. .

presidente da Diretoria Cen-
de Rietval fizeram valer seus campeonato individual. Iate Clube x vencedor da - �s 13,55 horas - TIro de tral, que recaiu, respectiva-
direitos, elegendo-o, por seu Ao Clube vencedor, caberá eliminatória. atenç�o. .

mente, nos srs. dr. Aldo Mário
turno, abade do convento em a linda taça oferecida pelo Co- P. prova - ás 8,30 horas. :- as 14,00 horas - Tiro de de Almeida e Júlio Teixeira.
que tinha feito os votos reli- queiras Praia Clube além do 2a. prova - 30 minutos após Salda. Dentro da primeira quinze-
giosos. O antigo governador diploma e medalh� á equipe a F. prova. CAllIPEONATO SUL AlIE-

na do mês em �urso,. haverá a

do palácio real sabia gover- vencedora. A guarnição cam- Individual
RICANO posse da nova Díretoría Central

nar: mais de trezentos religio- peã individual. receberá um 2a. prova - ás 14,00 horas. do rubro-azul, devendo os de-
. .

p tici te Relativamente ao Campeo-SOB VIVIam na mais perfeita belíssimo jogo de medalhas, ar icrpan s
nato Sul A " d .F'

mais cargos serem preenchi-
harmonia, sentindo-se como SIDERÚRGIA ATLÉTICO

. m.ellcano e u�e- dos por pessoas da livre esco-

uma grande família, em que .

CLUBE - Tubarão. bol, fICOU designada a seguiu- lha e de confiança do novo

um trabalhava pelos outros. c..,e aquele que se, �n�nta pelo Iate Clube - Florianópolis. te tabela dos Jogos a serem presidente inclusive os díre-
Que a um tal superior fossem, Cam.mho que Jesus tIaÇOU �a- Veleiros da Ilha - Florianó- efeDt�adols� A

.

P I
tores seccionais.

oferecidos bispados não admi-!
ra VIvermos da Verd!1d�: Nas polis. la � rgentína x ara-

ra. Mas a humildade do gran-
trevas nada pode eXlstu; Prêmios guay; 16 Brasil x Bolívia e

rle superior resistia a tôdas as' .

Caãxio. Equipes: Diploma ao Clube Uruguay x Chile; 19 Brasil x

tentativas de ser arrastado pa- �a .e�teIra de, luz q.u.e tapera vencedor. Chile e Argentina x Bolivia;
·

Ta o esplendor de uma fé epís- os Jard�s_ do ceu, bnlh!1 a, be� Medalhas á equipe vencedo- 23 Uruguay x Bolívía e Brasil

copal, A morte encontrou-o la mscriçao - Imortalidade ,e ra. x Paraguay; 26 Uruguay x Pa-

pobre, como tinha vivido desde Progresso. Indiv. Medalhas ás guarni- raguay e Argentina x Chile; >

que renunciara às riquezas Diamira ções campeã e vice-campeã. 30 Chile x Bolivia e Uruguay
deixadas por seus pais. Foi Sêde dóceis às injunções su- Comissão de honra

Cem 1166, que entrou na glória períores. Nunca vos revolteis Dr. Luiz Galotti - Interven- inemas
eterna. contra os embaraços aparen- tal" Federal.

tes, mas lutai com calma e in- Cmte. Plínio F. de]).1. Ca- "De amor também se mor-

· Horário das missas de domingo telígêncía para vencê-los. bral _ Capitão dos Portos. re" ...
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas. L. B. CeI. Anterior T. de Mesqui- Os Cines Coroados lançarão
Novena: às 19 horas. AB lutas que surgem, os es- ta _ Prefeito Municipal. a m a n h ã, simultâneamente,
Em dias da semana: Missa tórvos que aparecem, têm o Sr. Solou Vieira _ Presi- mais um ruidoso sucesso, fil-

ás 7 horas. fim providencial de vos abrir dente do Conselho Rezional me que nos apresenta Charles

Igreja de S. Francisco: 7 e a inteligência .e ensinar a arte de Desportos. .

Co

Boyer e Joan Fontaine envol-
.9 horas. de vencer a VIda. I Dr. Gastão A. F. Pereira de vidas num [grande e eterno ro-

Hospital de Caridade: 5,30 SMe meditativos, pensai e Sousa - Presidente da Con- mance de amor .

. 'e 8 horas. agi para serdes felizes. I federação Brasileira e de Vela "De amor também se mor-

Puríssimo Coração de :'"ía,ria Lucipaz e Môtor. re" (The Constant Vymph)- � _

(Parto): 8 horas. rrro Clar�m) Comissão Diretora I é, r:alment:, uma grande pro-
Igreja de Sto. Antônio: 7 e 9 de Janeiro Presidente: Dr. João Eduar- duçao do cinema americano!

· '8 horas. • • • do Moritz - Cornada da F. V. Desempenhando desassombra-
Igreja de S. Sebastião: 6,��'.) Hoje, sábado, às 2() horas, M. S. C. da e naturalmente, um mara-

horas. . realiza-se no C. E. Amor e Hu- Secretário: Sr. Waldir Faus- vilhoso e centimental drama
Igreja de Sta. Terezinha : mildade do Apóstolo, sito à rua to Gil - Vice-Presidente da F. de amor, Joan Fontaine deixa-

S horas. Marechal Guilherme 29, nesta V. M. S. C. nos completamente convenci-
Igreja de N. Sra. da Concei- capital, a sua habitual sessão} Juízes: I. C. - Jóão Pinto dos de que é, sem dúvida ne-

ção: 7 horas. doutrinária. de Oliveira. nhuma, perfeita e encantado-
Capela da Base Aérea: 81 Amanhã, domingo, às 15 ho- S. A. C. - Humberto D'Alas- ra atriz cínematográfíca.

horas.
. I tas, I:a.verá aulas. de Moral cio. Loucamente apaixonada, aos

Asilo Irmão Joaquim: 61
Evangélica para crianças, no

I
V. I. - Aldo Linhares So- 14 anos, .por Charles Boyer,

·

horas. C. E. Bezerra de Menezes, à brínho. Joan Fontaine enfrenta a ri-
Ginásio: 5, 6, 7,30 e 8,30 rua Chapecó, s/n., e às :tO ho- PROGRAMA GERAL validade de Alexis Smith, sur-

horas. ras, nos seguintes Centros: C. 12-1-46 - ás 8,00 horas gindo daí á mais intensa e en-

Capela de S. Luiz: 6,30 e E. Amor e Humildade do Após- Hasteamento do Pavilhão Na- ternecedora história de amor.
8 horas. .. tolo, rua Mal. Guilherme 29, C. cional pelo exmo. sr. Interven- O Cine Odeon exibirá ama-

Capela do Abrigo de Meno- E. Fé, Esperança e Caridade de tor federal na séde do Veleiro nhã.
res: 7 horas (todos os dias). Jesús, avo Mauro Ramos s/n., da Ilha. "De amor também se mof-

Trindade: Matriz: 8 horas. C. E. Juvêncio de Araújo Fi- - ás 8,30 horas .- Tiro de re" ás 16,30 - 18,30 e 20,30
Trindade: Chácara dos Pa- gueredo, rua Pedro Soares 16, preparação para ala. prova horas, e, o Imperial, ás 19,30

dres: 8 horas. A. E. Fé e Caridade, rua Fer- da eliminatória. horas.
João Pessoa (Estreito) : 7 nando Machado 51, C. E. José - ás 8.30 horas - Tiro de Não deixem de vêr êste fil-

horas (igreja) 9 horas de Nazaré, rua José Boíteux atencão.
.

me gigantesco, feito por gigan-[
(capela). s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua _oás 8,40 horas - Tiro de tes da Sétima arte.
Barreiros: 9,30 horas: dia Castro Alves 21, do Estreito e saída. O grandioso •. cast", a ga-

seguinte: 7 horas. C. E. Seára de Amor, rua Da - 30 minutos após a final rantia da ,fábrica, a direção de
São José: 7,30 e 9.30 horas. Tereza Cristina 141 no Estrei- da prova acima serã dado o ti- Edmundo Gouldi11g. a música

to.... ' .

ro de preparac:ão para a 2a. de Korngold e o argumento
A nOhe. tambem de domm- prova. admirável fazem dessa urodu-

go, às 19.30 horas, no C. E.

JO-I
L

- ás 13,50 horas - Tiro de cão à mais O'Tandiosa e� maO'

�é. d� .Nazaré, terá sessão dou- preparação para a prova incli- I nética dos lÜtimos tempos.
b

Na senda ce existência ve:2- .l"mar:a. ,-i ch:,a 1. II "�o C. T.à I &08 Indicentes de Florianópolis.

ESPIRITISMO
DO ALÉM

COLETÂNEA

.r. , -rI�JC'U� ••••

�(
'�M� �CUTIS

�pI- 'iJci t46'
pr CREME

I � :111;1011 I� I
LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Camisa., Gravatal, PIiame.
Meia.da. melhores, peloa me

Dore, p!'eçel IÓ Da CASA MIS
CILAN'EA - Ruae. Mafra, 6

Compra-se
Mobília de sala, grupo esta'

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta.

APENAS Cr$ 8,60
Com essa Ínfima quantia Voei

está auxiliando o seu pró:s:imo.
r,'r..... -:-:-·.<]I ........... ., o ,' .... :..,..... �...., v:!o ...... " ...1511.
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4 o ISTAOO-Sàbado, 12 ... Janeiro de 19"6

.CLUBE DOZE DE AGOSTO .... Domingo,' 13 do
grande soirée, com inicio as 21 horas" Aguardem

ção do programa de Janeiro, Fevereiro e

Produto cientifico paro embelezar os seios
Honno Vlyo. Lo 1 paro oa ...,Ios pequenos ou flacido8
Hormo Vi-ro. LO 2 paro 011 sei08 onmdea. volumeeos
Inofensivo à saúde - F6nnula de absoluta confiança.
_. _...- ......."1._ ,, ........
......... • .,. ". - Il_ BlUJDeJll:lll: ,,____
"'i�....... - ... Itaiai: ,_..... .._
r_iaM.

� ----..------..-- -- -

A 1)VOG1:\._DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. lo I· DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sála 5

Edifício Cruzeiro - Florian6polis. I,. .

.

�..

Siqa a VQZ da erpert- tia contra certas sofrimen
encia, Faça o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- alliqem a mulher em
ras.Que devem sua saude todas as fases da vida

_

normalizada e livre de na puberdade, 0.0 idade
contratempos ao grande adulta. aa idade critica.
remédio A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tôní- é o remédio que traa 0.0

co. anti-doloroso, A Sallde nome o resumo de suas

da Mulher é uma garan· virtudee.

Á SÁUDE DA �fULIfER

QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ELE(iAHCIA 1
PROCURE A

alfai�u�a�oa���I��i��!I�ello I
-�

I
I-

�UM MODELO PARAiCADA NECESSIDADE _ TÉCNICA.
l'ERFEiÇÃO DE LINHAS· EFICIÊNCIA I

As balanças que tr.z.e,:!: a garantia
na próprio marca, trodicõo do parque

industrial brasileiro.

Oilfros af:JmCldos produtos COSMOPOl.ITA:

",PARflH:;S SANITÁRiO, EM, FERRO ESN\ALTADO
FOGÕES - AQUECEDORES - V.ü'IULA5 AUTO
MAT/CAS PARA DESCARGA -METAIS PARA ÁGUA.

Repres en t.mtes nesta Capital :
ETOD l'EC'';: &; CI'. LTDA. - PR IS DE NDV., 1 - 05.°

\ ,

corrente,
I �3

pUDIRCa-

CAMPEÕES IIDIALOP" NO PARANÁ
"Dialop cumpre sempre o que promete", declara o sr, Max Knopfholtz, comerciante
em Curitiba, vencedor do 1.° prêmio, de 8.000 cruzeiros - Classificado em 2.° lugar,
com 3.000 cruzeiros, o sr. José Borsato, negociante estabelecido em Ponta Grossa.

À esquerda. flagrante apenhado no auauorto da Rádio Clube Paramaense, durante o proçrama
especiai dedicado aos premiados, no momento em que o enviado DIALOP fazia entrega do cheque
de 8.()(}() crueeiros ao 81', José Knoptlioltz, que representou no ato o 81'. Maz Knopfholtz. À direita
o sr. Max Knoptholtz, vencedor do 1.. prêmio DIALOP. ao lado de seu tilho José Knopthottz,
posa pa ra a nossa objetiva. em seu estabelecimento comercial, logo após receber a auspiciosa notícia.

esteve em Curitiba um repre
sentante especial da firma
Díanda, Lopez & Cía, Ltda.,
de São Paulo, patrocinadora
do Concurso DIALOP.

Afim de colher impressões
do comerciante paranaense
que, pela primeira vez, mar

cou um recorde de vendas,
acompanhamos o enviado
DIALOP. Após a entrega do O 2.° colocado no Concurso
prêmio, abordamos o sr. Knopí
holtz. Homem Simples, o nos

so entrevistado não escondeu
a sua emoção pelo feliz acon

tecimento, que nunha em des

taque a sua tírma.

Realizado quatro vêzes Interpelado sôbre o que

p-. ano, o Concurso DIALOP fizera para ganhar o prêmio
encerrou, agora. a prova re- de Cr$ 8.000,00, respondeu-nos:
ferente ao período Julho-Se-

- Não pense que há algum
te Ill' C

.

t d
' segrêdo profissional no meu

m.,o. omercian es e va-
êxito. Absolutamente! Fiz ape-ri� Estados tomaram parte

na sensacional competição, em nas o que todo o comerciante

disputa dos 20.000 cruzeiros faria no caso: vender bastau-

de prêmios em dinheiro. te, cada vez mais, os produtos O Concurso "Final. com
Feita a apuração, consta- DIALOP. E, felizmente, não 40 mil cruzeiros

teu-se que 08 dois primeiros
roi preciso muito esfôrço, pois em prêmios

prêmios, de 8.000 e 3.000 cru-
êsses artigos são realmente

zeíros, couberam, respectiva-
bons e. por isso. adquiridos Já estão abertas as ms

mente, aos srs, Max Knopt-
em grande escala pela fregue- críções para a prova final do

holtz, comerciante estabeleci- sía, que quer gastar bem o Concurso DIALOP de 1945.

do em Curitiba, e José Bor, seu dinheiro,' Nesta sensacional competição.
sato, negociante em Ponta

- Diga-nos; sr.Max.que vai' que incluirá o movimento

Grossa. Assim, por uma feliz fazer com os 8.000 cruzeiros? anual de, vendas dos
.
concor

coincidência, o Paraná torne-
- Servirão para aumentar o rentes inscritos, serão dístrí

ceu 08 dois Campeões DIA- meu estoque de produtos buídos prêmios no valor total

LOP da última prova. DIALOP, para que assim, eu de 40.000 cruzeiros em dinhei-
possa me candidatar ao prê- roo E como nas competições

EIltrega do prêmio ao mio de 16.000 cruzeiros do anteriores, 08 campeões de

1.0 colocado Concurso Final. vendas, além dos valiosos
_ Quer dizer que o sr. pre- prêmios em dinheiro, serão

Afim de fazer o pagamen- tende "abafa!'" novamente? contemplados com interessan-
to do cheque de 8.000 cruzei- - Natural! Jamais havia te propaganda para o seu es-

ros ao sr. Max Knopfholtz, ganho algum' prêmio nêsse tabelecimento comerciai.

Iniciados há quase dois
anos, os Concursos DIALOP
continuam interessando a to
dos os comerciantes do Brasil.
A sua realização, em moldes
completamente inéditos em

nosso país, é feita exclusiva
mente com a participação de

negociantes, atacadistas e va

rejistas, revendedores dos

produtos "Letizia" e "Guana
bara", Cêrca de duzentos mil
cruzeiros já foram distribuídos
aos seus vencedores.

Concurso. Agora, com esta
vitória, fiquei muito animado.
certo das minhas possibilida
des. Vou concorrer outra vez.

pois, como tenho verificado,
a freguesia não dá tréguas:
está sempre aumentando as

suas compras de produtos
"Letizia" e "Guanabara".

Desta vez o Paraná
"abafou" " , .

Conforme fomos informa
dos, o SI' José Borsato. co

merciante estabelecido em

Ponta Grossa, já recebeu o

cheque de R.OOO cruzeiros. que
lhe coube como segundo pre
miado no último Concurso
OlALOP. O sr. Borsato, que
há muito. tempo vinha con

correndo à competição, sem

pre elevando o seu nível de
vendas, teve, assim', recom

pensados os seus estorcos.

Mala e carrinboI

OrganizaCão Brando cUnica,.

IDeV'idamente registrado 80b n , 548 em 1918
Para aprender praticamente: Escrituração

mercantil. calculos. cartas e português comer

ciais, dactilografia em lIua cosa com 4 livros
que enSlnam como se eu eatiV'esse ao lodo do
aluno Nã.o duvíde, é seu porV'ir. Moçoll. moças,

1.1/. aproveitem esta oportunidade. Peçam prospe-
CtOIl hoje para e.te cuzso, que farão em 6 me

Hab i 1 i tada ses: Ficarão especialistas muito considerados no

comérQio. bencos, acharão emprego logo. Escre
V'Q ao a utor: Prof Brando, caixa 1376. São Paulo. O mais conhe
cido que ensina bem ha mais de 30 anos: ha.bilitou geraçõeil de

I alunos; operários, sertanejoli aos milhares da instrução rudimen
tar. Junte envelope .alado,

ABREM
CAMINHO

�f;�,
REGULAM 'j(FUNCÃO INTESTINAL

'/,

.,..OYÃO,,-,a .aLO 0·.. ·•••• ao. N" se. DIi 'taa.

Vende-se um. para criança.
com pouco uso e artigo fino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conserv eção, de soli
dez invulgar e muito util para

I caixeiro viajante.
Preço: Carrinho Cr$ 300,OQ

Mals Cr$ 500.00
Ver à rua Deodoro rr-. 18.

Prezadu leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sóbre que assunto

Idesejaria lêr algo. diària-
.

menteQ,nesjtediornal ?
'.- ua as nossas

secções mais aprecia ?

--------------....---------------�
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I ! viagem do
cardeal argentino

I
Buenos Aires, 10 (R.) - O

novo cardeal argentino, mon

senhor Antônio Caggiano, par-ICAPITAL: rR$ 60.000,000,00

I tirá
no próximo dia 18, em

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 hidra-avião, da Argentina pa-IRua TraJano, 23 - Florianópolis I
ra o Rio de Janeiro, de onde,

,_______________________ especialmente convidado pelo I
govêrno do Brasil, prosseguirá I
viagem para Roma. a bordo de Ium navia da Esquadra Bra-
sileira. IO dignitário será acompa-
nhado do secretário geral do I

bispado de Rosário, monse-]
nhor José J. Corti, e do secre-I
tário particular, presbítero dr.
José de Anzizu. Integrará a co

mitiva o bispo de Tucuman,
monsenhor Agustin Barrera.

O hidra-avião foi posto à
disposição de monsenhor Cag
giano por intermédio do govêr
no argentino, que estendeu o

convite aos cardeais do Chile
e Perú, monsenhores José Ma
ria Caro Rodriguez e Juan
Gualberto Guevara, respecti
vamente.

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

Movirnenteção com cheques

Banco do Distrito Federai S. A.

ESCRITóRIO JURíDICO CO]){ERCU_L
A••unto.: 'l'.uídic"s.� C"'J'T'erciai. -- Rurais • l�forrnuti..o.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LA.JES - Santa Catarina
Con.ulte nossa Organização ontlfs de .e decidir pela com

pra ou venda de imoveis. p;nhai. ou qualquer
emp'e8a na.te eatado �

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �"
ADVOGADO

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

FARMACIA ESPERANÇA
•• "ar.._.�.tleo NILO LAUI
.oJe _Iif.......

.._ ......-.....l1li - .___... - PP••�I_........

Utt:pe ............
-- _----..

"

LACTIFERO
I· Lactífero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o

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

Imaior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário S. M. BANDEIRA Rua Paisandú,
219 - Caixa Postal. 572 - Porto Alegre IIEst. do Rio Grande do Su1.

1 11 CO","o \)\, ... DO." CO" T::IlEi,."CO(� DE GUlQlI1l 00"1 ol.60Q4TQt' ·)11'1"

_...., o I>QlCO ee s-e O"OOv'O """ •• ou �O"". ",...

o Sabão

5

�................--------�

fraqueza

o ladrão arre-Ipendeu-se I
Rio, 10 (O Estado) - A se- .

nhora Maria Luz, residente na

avenida Gomes Freire, nv 142,
queixou-se à delegacia do 6°
distrito policial, por ter sido
furtado de sua residência. um
anel de ouro no valor de 2.000
cruzeiros. Ontem, aquela se

nhora compareceu à delegacia
para contar ás autoridades que
recebera pela manhã um tele-I _

fonema de pessôa desconhecí-]
da que lhe avisava estar a VENTILADORES
sua jóia em determinado lugar Vend.em-aa doi. ventiladorea e1ec'
do altar de Santo Expedito, na tricos , grandes, para cima d. rne

igreja de São Jorge. Indo até _ ou parede. .ando um aacilante.

alí, d. Maria Luz de fato en- prop1:'ia. para e.critório. bal'bea'

controu o anel que o ladrão ar- rio•• coie., etc. 'Pratar na rua Al-
miranta Lame� 15.

rependi-do devolvera. -------

FITDRIST1 com bôa le.
8. li tra, com· prá-

Distribuidores a d"positá.riOS:
<üSNY GAMA &. elA

FLORIANÓPOLIS

CAIXA POSTAL 2.39

BREVEM-ENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecn lCO-Electron

Fundado em 1935
M.:lntagem de rádios. Ampli

ficadol'es-TransmiuO!l'1HI
Material importado direta

menta dos U _ S. A_

Proprietário
Otomflf Georqes Bõilm

, Electra - 'l'ecnico - Profiasionol
formado na Europa

Florianópoli.
"Rua João Pin to n. 29 -- Sob.

tica de datilografia e demais
serviços de escritório, precisa-se
à rua Conselheiro Mafra, 93.
Ordenado inicial CR$ 600,00
mensais. 3 v.-3
,._...•• ··-çóN'T'Riifli.r·· ••

pani a Caixa de Esmolas aos lndi
Iteutes de Fl()rianópoIiB.

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo
Estado. oferece seus ser

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi

ções, n�sta Redaç&o. I, I
----------------------------

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
i: S�Sf>.p�RCt", .._ I
�i � p_�:t�.L!D_A_D�_»l'

.

�
iJGlIW ..........�I!JI�.._....._" .._.,.", ......__""""'...... ;:..·��..;���TI""'l'I'�

CI .,. 1�V ETZEL IND·UHrrl�lAL-J()lNVII_.II_.IE (Merce regls,

I �Clllnrnei ida- �e para ronna fina € roupa cornrnnm.
____w -.'IIUi_

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS, CALelO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
Oi Pálido.. D.�up.radot,
EICJotadol, Anêmico., M...
que criam M.grol, Crilnç.1
IIquítical. r.c.b.rão • tonl·
ficação g.,,1 do ofg.nhmo

Sa ni·ii n 01
[lo O_N.S.P. n' 199, de 1921

l\lotor a óleo
I

cru
VENDE-SE um marca "Clt

max" - 11'':1 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 Mar itimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. Telefone 1134.

Liga B. Operária
ASSEMBLÉIA GERAL

Em cumprimento ao. nos.OIl E�
tatutoe- convoco todo. os sócio.
quites a comparecerem a aesaão
da a.s.mbléia geral. qua se reali
zará no próximo domingo. dia 13.
à. 10 horos (manha), com o exelu
.i9o objeto de eleger a nova dire
toria para o período compreendido
entre Iode f6vereiro vindouro <l

igual data do ano de 1947.
Fpolis., janeiro de 1946.

OSVALDO SILVEIRA
lo. Secretário

2 VII. - Z

Móveis de Aço, Arquivos e
Cofres crSYMTHESIS.

Distribuidores:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.
Felipe Schmidt, 2 - lo and.

------

RETIRARAM SUAS CANDI· •

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusrve as

fahr icadas em outros Estados,
retiraram suas candidatnras,
para reinar nos lares catari
nenses, � em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

,

VENDEM-SE
Uma casa, à rua Frei Carie

ca, 94 (fundos), e um terreno
à rua Servidão Carvalho, por
preço de ocasião. Tratar com

Osmar Monteiro Pinto (Sarará).
4 vs.3

CASA -- CRS 400,08
Precisa-se de uma até CR$

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

PR�!I�q��i?�A ICorra.pondência Comercial
Rua Alvaro de Carvalho. 65 �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6ovêrno do Estado
Derreto de 8 de janeiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Transferir:

De acôrdo com o art. 31, alínea b, do de
creto-lei n. 1.299, de 20 de março de 1945'

Adelino Laurentino da Sirva, 20 sargento
da Fôrça Policial elo Estado. para a reserva

remunerada, com o vencimento integral. por
contar mais de 30 anos de servico.

Decreto de 9 de janeiro de 1946
O IXTF,RYI\XTOR FEDERAL RESOt "F.

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item rII. rlr) de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de ..

1941:

Sizenanclo da Silva Monteiro para exercer o

cargo de Guarda Chefe, padrão G. do Quadro'
único do Estado, vago em virtude do faleci
mento de Agenor Cardoso.

Portaria de 31 de dezembro de 1945
O IKTERVENTOR FEDERAL RESOtVE

Lice liciar, "ex-oiiicío", 'em prorrooaçiio :

De acôrdo com o art. 156, alínea b , do de
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Maria Conceição Vieira de Andrade, ocupan
te do cargo da classe D, da carreira de En íer
meiro-Visitador, do Quadro único do Estado,
de vinte dias. com vencimento integral, e a

contar de 23 do corrente mês.

(Reproduzida por ter saído com incorreção).
Portaria-s de 3 de [aneiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVF,
Conceder liccnça :

De acôrdo com o art. 156. alínea a. combi�
nado com o art. 16�, do decreto-lei n. 572,
de 28 de outubro de 1941:

Conceder d{spen.)�a:
A João Leôncio de Freitas. da função de

1 () suplente do Delegado de Polícia, do muniN

.cípio de ]oaçaba.

Sapa t8!I:ia\ Jurity i

Rua Ti T'ad'en:tes .19'
Apresenta. seus últimos mo

deles em calcados finos
para senhoras

�arr,egameDto para
a Argentina
Bahia, 11 (Agência NhCi.o

nal) - Deixou o pôrto desta
Capital, rumo à Argentina, o

navio "Fylgia", levando um

carregamento de cinco mil sa
.cos de sal, mamona e fumo. É
a primeira viagem do barco
snó"", á América do Sul, uma

vez que fazem apenas quatro
semanas que foi lançado ao
mar. É ele homonimo do .la

cionalidade, que, ao chocar-Se
ao "Itabira", da Costeira, no

ancoradouro, foi ao funde.

LUIZ FERNANDO DE FARIA
E SILVA

participa o na. cimento
sua irmãzinha

1..._'_T_�_�_o�_�_.. -_3_.�_i�_4:_._A_�t
de

l1lm<I!

• MelKOO Y�AMIFUGO

t I.O� fl\3tvO �

C •• IUIÇ"S li

I Visite, sem compromiSSOS

LIVRARIA ROS4

I Rua Deodoro, 33

Florianópolit!

Livros novoa e usados,
em diversos idiomas.

Atende en<."omendss de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas ai

semanas

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.090,00
cada uma, pede oferta por

cuidados desta
30 v.19

carta, aos

redação.

MACHADO & elA.
Aq�Dcia. e Repraentaçãee em

Geral
Ml1triz: Flot'ian6poU.
Rua João PiRtO. n. e
Caixa Po.tal. 37

.

Filia!: Crsllci6rna
Ruo. Floriano Peixoto, ,,/n

(t,;Clll, Pr6prioJ.
Telegrama.: apRIMUS·
Aa.?,t•• ':to. p,l'incipai.
município. cio EiltJJl.d..>

Interessados em
fazer filmes sôbre
o Brasil
Roma, 11 (R.) lJm grupo

de italianos pretende realizar,
caso C�Jn,:>lga os tundos finan
ceiros necessários, uma serie
de filmes sôbre o Brasil.

i IniCIalmente, esse grupo

" usará uma parte do livro "Bra
sil" de Stefan Sweig como aT

i gumento para o primeiro filme
I ue.s.sa séne.

Os promotores dizem que já
completaram virtualmente a

organização da companhia
que terá sua sede na !taba es

perando obter algum capital
no Brasil antes de iniciar a

produção das películas. ,

I Para o primeiro filme sera

usado o capítulo do livro de
Stefan Sweig que se refere á
história de Minas Gerais. Pros
teriormente, os organizadores

I esperam apresentar o "Guara

ní", um romance baseado t,la

1\ ópera do imortal Carlos Gomes
e na qual a música será ape
nas um assunto de importan
cia secundária; também uma

película sôbre os Jesuitas do
Brasil e outro sôbre os holan
deses também serão produzi-

Idos.Os artistas principais serão
italianos mas as cenas locais
e os ambientes serão, em de-
terminados trechos, filmados
no Brasil com o auxílio de
"extras" brasileiros em certos
casos.

I Tôdas as películas serão de

longa metragem, sendo que o

original será em lingua italia-
na existindo, no e:ltant,o có

pias em português e espanhol.

lGa. Circunscrição de Recru.tamento
A\'iso alS cidadãos da classe de 19 Z4

para uma pcssível convocoçao
partir de 20 do corrente mês.

Flo .. ianÓpolis, 11/1/46.
Ten. CeI. Olímpio lUourão Filho, Chefe da 16a. C. :R.

Os cidadãos
Dezembro de 1924

nascidos
(classe

LegiSlação
.

Federal
DECRETO·LEI K. 8.556, DE 7 DE ]AXEIRO DE 1946

Reabre o alistamento eleitora I e dá outras prouidé n
C1:aS

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitui
ção, decreta:

Art. }O - Fica aberto, em todo o país a partir de 15 de janeiro de 1946. O alistamcnto
eleitoral. ,

Parágrafo único - [�5se alistamento será encenado sessenta dias antes das eleições para
governadores dos Estados t memnros das respectivas Assernb leias. St: tais órgãos forem man

tido.'> pe-la Constituição que vai ser promulgada pelo cong-resso já eleito e quarenta dias para
os trabalhos dos cartórios de alistamento.

.

Art. 2° - As msc ricôes Serão feitas exclusivamente a requerimentos do próprio punho
dos alistandos.

Art. 3(1 - Enst ru i rá o alistando o requerimento Com .1)5 seguin tes documentos: a) Prova

I
de nacionalidade e de idade; b ) Pnfva de identidade; c) Duas íotografias do alistando de 2xJ,
uma para o t.rturo e a outra destinada ao arquivo. j. II§ 1(1 - A prova de nacionalidade será feita com certidão de nascimento ou de casamento) Dr SAVAS L'" rERD _,t.
carteira de identidade expedida por gabinete oficial, ou com o título eleitoral expedido na con-.'I. � '-.I �
formidade do decreto-lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945 sendo vedada justificação para SUprI!
qualquer desses documentos. Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o dr. Savas

§ 20 - A prova de identidade será feita com a. carteira de identidade expedida por gabinete I ,'ioficial, ou em sua falta, com a atestado de duas pessoas idôneas. a critério do juiz eleitoral, Lacerda, oto-rino-laringologista.
perante o qual fôr requerido o alistamento.

§ 3(1 - Quando o requerente fôr funcionário público, a prova de nacionalidade e de idade :... • _

poder-á fazer-se mediante atestado do diretor da repartição em que servir.
Art. 4° -- Os títulos eleitorais expedidos "ex-cf f icio "

para as eleições de 2 de dezembro
de 1945 serão substituidos por títulos definitivos, mediante requerimento dos eleitores.

§ 1 I) � Excluem-se da obngatoriedade desta substituição, sem o qual nfio é permitido vo

tar, os alistados "ex-off icio ", quando juizes, militares e funcionários publicas.
§ 2° - O processo de alistamento é o indicado no artigo 3(1 desta Lei.
Art. 5° - O recouhecimento por tabelião da letra e da firma do alistando será graturto

e prefere a qualquer outro serviço, não podendo o tabelião recusar-se a Iaaé-lo, �e abona-Ias
por duas testemunhas idôneas que as reconheça por escrito ao pé do mesmo requerimento.

Paragrafo único _- A critério do juiz eleitoral, o testemunho de duas pessoas idôneas pode
suprir o reconhecimento por tabelião da letra e firma do requerente.

Art. 6° - E mantida. para o 1IOVO alistamento, a .divisâo em zonas eleitorais, feita pelos Irespectivos tribunais regionais, e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, revcgaao o ar-trgo
14 e parágrafo do decreto-lei n. 7.586, de 1945.

Art. 7° - Os juízes despacharão. na. sede do Juízo, todos os dias úteis, e poderão ter,
além dos respectivos escrivães, auxiliares em número que Iór fixado pelo Tribunal Super ioi
Eleitoral. mediante apresentação dos Tribunais Regionais.

Art. 8" - j\-as eleições para membros das Assembléias Legislativas, registarão os partidos
seus candidatos na ordem preferencial, que tiver sido deliberada por seus respectivos dirctó+ios.

Parágrafo único - Considera-se preferencial á. ordem em qne, na lista registada, estiverem
A Isaura Cabral de Sousa, que exerce a os nomes dos candidatos uns após outros.

função de Professor, referência III (Escola Art. 9" - O eleitor votará somente na legenda partidária.
mista de Conquista. distrito de Agutí, no mu-

� l-I - Para (;ste efeito. haverá, em cada eleição, uma cédula única. oficial. em que serão
. mencionados, um a um, em linhas sucessivas. em ordem variada. os partidos que registaramnicipio de Nova Trento), de noventa dias, candidatos.

com

venc.
imento integral, a contar de 15 de

I
'

§ 2' - O ele�tor recebc;á do presidente da me,sa_ receptora

•.
com a sohrecarra oficial, a

fevereiro de 1946 ccdula a qu-. se retere o paragrafo anter-ior, e um Iáp is.
.

.

§ 3" � Esta cedula seri assinada pelo presidente da. mesa coni untamente com a soorcc.arte.Dcsiçnar : � 4-1 _ Dentre; do gabi nete indevassável. o eleitor riscará a lápis, na cédula oficial, o nome
De acôrdo com o decreto-lei ,n_ 1.198. de 27' do par t.uo cm cujos candidatos quer votar.

de novembro de 1944' § S·- -- Não será apurada cédtla, se ()' eleitor riscar mais de um nome do partido. QU não
Os seguintes professores para constituírem o

riscar nenhum.
§ t)" - Ac tOI nar do gabinete, depos itará sua .edula na tu-na. na forma da legislaçfio vi-

corpo docente do Curso de Habilitação de Pr-e- �ent!!.
fessor de Educação Física: dr. José Rosário Art. 10 - Esrarã» eleitos em cada par-tido na ordem em Que tiverem side reg istndr s per
de Araújo _ Cinosiologia e Biometria; dr. estes. tantos candidatos de cada li-ra rrantos indicar o respectivo quociente pnr iidár-io.

Art. 11 - O uúrne ro de <cp-escntautes do povo nas a=serchléras Ieg is lat ivas seI á 'l previstoJoaquim Madeira Neves - Higiene e Fivio- "elaf Coustir uicões Est.idur is e-u viqor a H' de novembro de 1917, se a lei ou a ccnstitu.câc f.1'1'�
terapia; dr. Biase Faraco - Anatomia e So- () corig resso promulg-ar não dispuzer diferr ntemente
corras de Urgência; Carmen Guiomar Hubbe Art. 12 - É cone drd i anistia 'lOS que. nã-. tendo cun-pvi-!o �t obruracãc ,�.kt alistamento. ·:to-

qL1erert::I1, SU<'J. insu·i(,..:lo no.;; térrno.:; (:a preso'nte lei.
- Ginástica Rítmica e Recreações; ten_ Rui Art. 13 _ O Tri')un'l Super:cr .;:leitoral reglllan.entará e�ta lej� baixando., i.llstruçõ('s
Stockler de Sousa - História da Educação "lcces5,1--;as á sua fiel e:q·�uçào.
Física e Desportos de Ataque e Defesa: ten. Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revog-adas a;; disposiçõc:
Paulo Samy - Desportos Terrestres I ndi vi- em coneáno.

Rio de Janeiro. 7 ,!e janeiro dt 1946. 1250 da Inde,;endêm:ia e 58" da Rcpública.
.duais e Organização da Educação Física e JOSÉ LINHARES
raD. Amê;';ro Silveira d'_'\vila· - Educação Fí· A. de Sâ,mpa.io Dó-ria
5ica Geral, l\'Ietodologia da Ed.tlca�ão Fí�ica e

Desportos Aquáticos, percebendo a gratifica
ção prevista pelo decreto-lei n. 1.265, de 30
rle dezembro de 1944.

Po>·tarias de 10 de jG11Cl:ro de 1946
.o I:\'TERVEKTOR FEDERAL RESOLVE

DCsl:g11ar .-

Augusto Jacó �Palter para exercer a fun·
ção de sub·delegado de Polícia do distrito de
Angelina, do município de São José.
Augusto Rech para exercer a funr:ão de

sub·delegado de Polícia do distrito de Vargem
·do Cedro, do muniípio de Imaruí.

Francisco Thives de Sousa para exercer a

função de sub-delegado de Policia do distrito
1e Ág""" B�anc"s. dn municípIO de Bom li_e·
tiro.

Dispensar .-

Adolfo Xavier de Sousa da funçiio de sub·

delegado de Polícia do di�trito de Angelina.
do município de São José.
Antônio Florêncio da Sil.va. sargento da

Fôrça Policial do Estado. da fun<;ão ·ie D�

legado de Policia do. distrito de Bom Retir�.

entre lo
de 1924),

da

de Janeiro e 31
devem preparo r·se

respetiva classe a

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

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nOS8O inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa C_AIXA com a mensalidade de Cr$

Nome por extenso

Florianópolis, de de 194 .

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

Local onde deverá s-er cobrada a mensalidade .

Cínes Coroados 1'1" V"lda S-oCl-alCINE ODEON - ás 4112 - 7%
.

horas
Sessões populares.
Um programa incompará-

vel! ANIVERSÁRIOS:

1) - Um filme cuja emoção SRTA. ALBERTINA REGIS

é bem apropriada aos dias ver-
A data de hoje, assinala. a,_

tiginosos que estamos yiven- passagem do aniversário nata

do: lício da encantadora senhorita

ARTILHEIRO AÉREO com Albertina Regis, filha do sr.

Richard Arlen Chester Otávio Régis.
Morris _ Lita Ward _ Dick A srta. Albertina Régis, que

Purcell. é figura de realce na nossa 80-

2) _ O mais emocionante e ?ieda�e, será por certo alvo de

lindo filme do mais jovem llle�Ulvocas demonstrações de

"cow-boy" da téla: I apreço. • . *

APOSTA A}'ORTUNADA c�:m Div.el'sões:
Roy Rogers - Marguerlte I Estr.ar<Í, hoje. no Teatro Vltó-

Chapmann. da. à Praça Gannal O.ório. a

Lutas! - Torcidas! - Can- dupla Pedrinho-uoura.8 d. Airnel
da. atare. e centore. muito. apre
ciados, e que acabam d. chéq_l'
de Curitiba. onde atuararn no

Casino Ah6.

cões
•

3) - Início
lhor seriado

do maior e me

saído de Holly-

com Charles Boyer - Joan

O PRECEITO DO DIA Fontaine - Alexis Smith
, Brenda Marshall. .

BENEFICIO DO BANHO Sublime! - Inesquecível!

IOs banhos frios de cLul1eiro re-
I

'

1 I
presentam excelente excitante para I

ncomparaYe .

a pele. principalmente porque ati- _._._._.-

Il1<3m a circulação do sangue e dão AGUARDEM
ag'adúvel sensa?,ã� de bem-estar Barbara �::'TANWICK - Fred
�o�e banho dl0rlc:mente. de pre- �1' MFRRAY em

I !:�e�;;�S:ela manha, ,ao lev·antar- • C

P"Ü\TO DE SANGUE I

wood
'l'ERROR DOS ESPiÕES

10 e 20 episódios
com Kane Rickmond.
Um seriado superior a "Ho

mem de Aço". -- As aventuras
de "Capitão América".
No programa:
Filme Jornal - DFB.

Preços: - Cr$ 2,40 - 1,00 .

"Imp. até 10 (dez) allos".
CINE UIPERIAL - ás 71/:.!

horas
Última exibição.
Um filme divertido no qual'

não faltam movimento e ação!
ESPÍRITO NAVAL

com Robert Lowery - Jean
Parker.
Comédia

Ação!
Um filme como há bastante

tempo não assistimos!
No programa:
1) - Cine Jornal - DFR

2) - Três Ursinhos numa

Canôa - Short.
3) - A voz do mundo

JornaL
Preço único - Cr$ 2,40.
"Imp. até 14 anos".
Amanhã
SIMULTANEAMENTE
ODEON - IMPERIAL I

le11�1�t.i1::a:eÉ:e s:mor I
MORRE

- Romance! -

• SRs.DENTISTAS
CtrfttpWlfl

/)��",OLSO��POS11\
PRECOS MODICOS

SOQTIMENTO INCOMPARAVfl

fc,!i(i/íLisTA�PRE'OS'
����Ã�1�mnSETTI
I} "w(/;<.,10" út4Vf2f�
"[,"iiNADI(' 131·135 ·CAIXA Z?I' S. Dtl" ('

LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Correio

DESPERTE I BfllS
DO SEU FIGIOO
( Sallart II c- lIsDesIII .......
Seu fígado deYe produzir diarilllne_

am lítro de bilis. Se a bilis não COCTe li
..rernenre, os alimentos não sãodige�
e apodrecem.. Os gases incham o esron

go. Sobrevém a prisão de .entre. Voc:f
5ente� abatido e CGmoqueen.enenada.
Tudo e amargo e a .ida é um m�
Uma simples e·n.cuação não toará.

causa. Neste caso. as Pílulas Cam:r .
extraordinariamente eficazes.Fazem COI'

rer esse litro de bílis e .ocê senre-se dD.

pOSto para rudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as PüulasCan=
Não aceite OUtro produto. Preço; Cr. $ 3,OQ.

de

I

,
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o 1:51'.00 - Sábado, 12 <te Janeiro a. "46 �7

lódicadorMédicô
DR. SAVAS LACERDA

Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CO�Sl}],TóRIO -: Felipe Schrní
d t, 8. Das 14 as 18 nor-as.

ROSI01\:XCIA - Conselheiro 1I1a
fra, 77.

TELEl"Ol\JDS 1418 e 1204

.t DR. ANTôNIO MONIZ DE
" ARAGÃO.

Cirurgia e Or-topedia cli-nica e ci
:rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
COXSUJ.TóRIO: R. João Pinto "

Diál'iamente das 15 às 17 horas.
RESIDf�XCli\.: Almil'ante Alvim,

36. Poue ,\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Ass.isté nc ia :\Iunicipal e de

Caridade
CL1XTCA l\Ií�DICA DE CRIAX('AS

ADUI,TOS
CO"SULTúIUO: nua XUD('S Ma
chado, 7 (Edifício S. Fr-anelsco ) ,

Consultas das 2 às G horus
Il.ESIDftNCIA: Rua Marechal Gui-

1 hcrme, 5 Fone 78:3

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de :Ueclicina da Un iver-sida-

,., de do Brasil). Médico por concur
so do servtço .::\acional de Doen
cas :lJentais. Ex interno da Santa
Casa de :lIiseric6rdia. e Hospital
Psiqúátl'icO do Rio na Capital Fe-

dera l
CJ,iXIC:\. "[(.;fIlC:\. - DOE::-.1ÇAS

NERVOSAS
- Consul tó írio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

INSTITUTO DE DIAGNóS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN

1

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. -

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. ARAUJO
Assistente do PI·of. Sanson, do

Rio de .Janeiro
ESJ>ECJALISTJl

Doenças e opel'açOes dos OLHOS,
OUVIDOS, KARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, elo LABIO LEPORINO (lá·
bio e céu dn bôca fendidos ue

nascença)
Esõfagos('opia. hroncoscopia oara
retirada de corpos estranhas.· etc.
CONSt:'I/I',\S: da� 10 its 12 e das

1:> às 18 horas
RUA XLXE!' 11.-\CHADO X. 20 -

Fone 1447

DR. POLYDORO S. THIAGO
CI,íXICA l\l};;mCA EM GERAL
Doenças do coraçâo, pulmões, f'í
gado,. estômago, intestinos, rins e
demaís orgãos internos de adultos

e cr-iam-as
CONS{;I,TúnIO: Rua Fernando

Machado, li
COXSUL'I'AS m:ARLL\IIEXTE:

das 15 ás 18 horas
RES[D1!:XCL-\: A\-. Trompowski,

62 - Fone :\Ianual 766

BIASE FARACODR.
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SÍFILIS

AFECÇõES URO-GEXTTAIS
DE A::\IBOS OS SEXOS - RAlOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

V�OLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 4G
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI

TOMEM

�nbD CP.JSItai
"Sn.VEIB.A'.

Grande Tónico

rOl\WANHIA. "WANÇA DA BAIA"
fi'tmiBdatta !1IIlI 1871 - Séd.: I A I A
rNCF.NDJOS 1!J TRA.NSPORTES

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

«

Sinistros' pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades
980687.816,30

76.736.401306,20

Diretores:
Dr. Pamphil0 d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr_ Joaquim Barreto d� A,aujo
e José Abreu.

....... -.... - .... ".--.. "" -,...- .",.." ........ ,.. .... ""--

I

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

s '-1"" i: D
(Cri

• • •

1:».00)
Uma das seguintes disciplinas em sua própria casa: Português, Taquigra
fia, Cor r espondência, Contabilidade Geral, Matemàtica e Direito Comer
cial. Também os cursos de: Correspondente. Guarda-Livros e Contador
- no maior educandâs io de ensino por correspondência: INSTITUTO
RIO BRANCO Largo São Francisco , 22. - Caixa Postal 5.215,

S. PAULO - Peça informações, por carta gratuitamente.

I
•

nnrnGIA GEnAL -- AVl'."- Cf·
nnWJA - :\IOL};�S'l'L<\S Dli:; SE

XHOR,<\S - PAnTOS .

Formado pela F'ar-uklado ,;e .'.Iecll
cmna da Unívei-sidade .de São

Paulo. onele foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto 5. " que o planeta Marte,
Cirurgia do estômago e vias )),-

\ b t· d
'

Jim:es_.. intestinos delgado e g�·o. sso,
a isa o com esse nome em

_

t lróide. _r:J1S, próstata. bE'�tga, homenagem ao deus da zuer-útero, ovar ios e trompas, \. ar«-o b

ceIe. hidrocele, _varizes e herua ra pela sua tonalidade verme-
CO:\Sl LTAS: 11 -, ' .

(lu- 2 às ;; horas. à Rua Fclpe la, naJ cem essa cor, mas snn

Scl!mid�. _21 (,dtos da_ CRsa Pa- a verde, parecendo-nos verme
I RISO). Te!. 1.;)!}8.

HESlDB�CI}\: Rua Esteves .fú- lho devido ao fato da sua
nior. 178: Te!. :\1 764._ atmosfera e da nossa filtrarem

FlACOS e lOS tons azuis e verdes, permi-
AN�MICOS tindo apenas a passagem dos

vermelhos.
6. .. que as hidras, depois

de cortadas em pedaços, têm
a faculdade de transformar
cada um dêsses pedaços, depois
de um certo tempo, num novo

____._.J__ _.""' _ __�, _ _"' __ _ , .__� indivíduo; e que, o que é mais

� interessante, as hidras podem
� I ser viradas do avêsso sem aue

I
isso lhes dê cuidado, pois ;ua
superfície externa cede a fa
culdade digestiva à que fica in
teriormente e a vida continua.

Sedas, CasilDiras e Lãs

C,ASA S••-r.a. a(OSA
ORLANDO SOA RPELL]

Roa CODselheiro Mafra, 36 - loja e sobrelojá - Telefone 1514 (rede interna)
CaiJC8 Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpellin --- Florianópolis

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

IDoenças dos intestinos, l'éto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebtana.
F'ísioter-apta _- Inf'ra ver-melho,
Consulta: \' itor _;,\leil�ele::;, 2S. �::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::��������::::::::::�-��..��������-----------------

Alende diariamente às 11,30 ris.
e, à tar-de, das 16 hs. em aiante

Resid: Vidal Ramos, 6B.
Fone 1067

tl�:I,.]tI.tJ I ����!)O�h'go�� _�g��·����uva.
Brasil o reputado e esperado trata- ríanas, idade cr-ítíca, obesidade ou

monto Okusa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da peje
medicação de escolha uníversalmen- e da cú tís, queda ou falta de turgên
te reconhccída pelo seu alto valor da dos seios tôdas essas deficíên
terapêuttco e pela sua efícãcía mdís- das, de ortgem glandulm', na mu-

Cop)'nghl da cutívr-I, - Okasa á base de Hor-mõ- Iher, Okasa encontr-a-se à venda nas
n ios vrvos, extratos de glándutas se- boas Drogat-ius e Fur-mácías. Jntor-

DR. MADEIRA NEVES
rhel/AVE t'OlJIIlARD?/ne- xuais (' Vit.aminas selecionadas, mações (' pedídos ao Distribuidor

combale vigorosamente todos os ca- �el'al: Produtos. Ai-na, Av. Rio
Médico especialista em DOENÇAS 1. .. que a Declaração da sos Iígados dirctameute a per-tuba- Branco, HIO - Rio. Okasa tmporta-

DOS OLHOS ções das glãnulas genitais do apare do diretamente de Londres, pro-Curso d� Aperfeíçoamen to e Lon- Independência dos Estados I

ga PratJc:a no RIO de .Ia neu-o
. . .. . .

lho sex ual eomo: Fr-aqueza sexual por-ciona Yirilidadl', l<�ôl'ça e Vigor
COXSt:'L'l'AS - Pela aman nà:

I
VnlGOS fOI escrita em 11:1 dias; na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho-

diariamente das 10,:30 às 12 hs, à h J ff ' t tí I' ld ] l'
.

'1' 1 I '-" ] B�al de. excepto aos sii)}�dos, d�1S 14 e que T amas e er san con a- IVO, no moco, I'P nur at e precoce, un-rn, - < emrm H ar e, ",au( e e e·

as 1(i. l201·as. - CO,:\SUI,ToRJO: va apenas 23 anos de idade perda de eucrgla, tadig», n-aqucza leza com as dragcas "ouro" para
Rua Joao Pin to n. 7, sobrado -

. . mental 1:'1:('., no homem... .. mulher,
Fone: 1.461 - Re�iclêllci�: Ru;J, quando a redigiu.Presidente COllt1l1110, ;:,8

2 ... que Bucéfalo, o famoso
DR. MÁRIO WENDHAUSEN cavalo de Alexandre o Grande,

.

:\!éclico elo Centro de Saúde e Di- a quem acompanhou em tôdas
retor do Hosprtal "Xerêu Ramos"
CLl:\'ICA :\Il�DICA de adultos e as batalhas, morreu de velhi-

críanc-as • C t
.

t d dCOXSULTóRIO: R. Trajano. 1-1 e, aos nn a anos, an o seu
(altos da Confeitaria "Chi- nome a uma cidade: Bucetália.

quinho")
COXSCLTAS: elas 4 às 6 horas 3 ... que, em certas ilhas da

RESTDl1::\CIA: H. Felipe Schrn ídt, Polinésia, é. costume fazer dois38 - Fone: manual 812

buracos, com uma pedra pon-
teaguda, aquecida ao fogo, na
perna da moça que foi adquiri
da por um homem e com êste
se recusa a viver.
4. " que os egípcios podiam

pedir emprestadas grandes
quantias depositando o cadá
ver de seu pai em poder do
credor, pois era para eles uma

infâmia inextinguível o fato
de não resgatarem aquele pe
nhor venerado.

de bebida�«Para o ramo

vinhos»
do

QUE-IXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO J,l';lTOJ{: Se o que 'he

inte:-essa é, realmente, lima pl·o\'id�ncia
para endireitar O qUE. ('stiver errado ou

par..:. que al�llma falta n:lO se repita; e

XAO o escândalo que a sua redama,.ãa
ou queixa po(!r:ra vir a causar, encami

nhe·a á SECÇÃO RECLAMAÇõr,;:;,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao c()nhecimêJlto de 4ueru

de direito, recebendo V. s. uma infornla

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam pl1blicados nem a recla

mação nem a providência tomada .

e

Procura-! e viajante-inspetor para o interior
Estado (E1ccluída 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

entregor na gerência deste jornal, usando
dois envelopes. um dizendo sórnente «pro
cura-se viojante», e o outro com o nosso

endereço,

--------------------------------'
GRIPE o TOSSE o BRONQUi'TE
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Diz o «Diário de Notícias», do Rio: "Decretar a vida barata; ou; p:elo
menos mais barata, por um conjunto de providências. drásticas, das,
q�ais a primeira seja a compressão dos lucros. Não deve nem pode

haver, no momento, outro programa".
Os vencimentos dos I Caixa de Esmolas aos Indigentes de

PP.rrl�mfea·SrSJ.°osres I Dietribuiu � cJ}aO!!a�!!�!�sdu,ante o ano [in�o, (
[aos pobres t n scr z tos, 2516 esmolas na importância total de·

O presidente da: República \ Cr$ 119.900,00,
.

assinou o seguinte decreto-lei: f O. Albergue Noturno, a cargo da Ceixe de Esmolas,�
"Art.!'). Os artigos 30, 40 e teve, durante o ano de 1945, o seguinte movimento: '

6° do decreto-lei n. 121, de 22 ENTRADJl S
de outubro de 1945, passam a ADULTOS
ter a seguinte redaçao: Homens 249
Art. 3u. Os professores de Mulheres 77

curso primároi terão venci
mento inicial correspondente
ao de padrão H, atualmente fi
xado em Cr$ 1.300,00 (mil e

tresentos cruzeiros) e aumen

tos quinquenais corresponden
tes a 20'lr dêsse vencimento
inicial.

§ 1°. Será computado para
efeito do aumento. quinquenal
tôdo e qualquer tempo de ser

viço líquido prestado efetiva
mente no exercício do cargo de

* * * professor, inclusive a título in-

GRANDE REPERCUSSÃO EM terino ou extranumerário, na

P. ALEGRE Prefeitura do Distrito Federal.

Porto Alegre, 11 (Agência § 2°. A partir do dia imediato

Nacional) _ Teve grande re-
em que o professor de curso

percussão, nêste Estado, a no- primário houver completado
tícia de que a posse do novo

um novo quínquênío, ser-lhe-á

presidente da República se da-
adicionado ao vencimento a

rá, impreterivelmente, no dia
cota de aumento correspon-

31 do corrente, sendo esta data
dente.

escolhida por decreto-lei assí- § 3°. Serão incorporadas ao

nado pelo govêrno federal. Es-
vencimento inicial, a partir da.

sa notícia veiu proporcionar
data desta lei, tantas cotas de

um ambiente de maior confían-
aumento quantos forem os

ça quanto ao enquadramento quinquênios apurados na far

do país nos meios legais o mais
ma ?O .pai-á�ra;fo anterior,. até

breve possível, pois ultima- ao. llml:e. maXImo de cinco

mente - corria por todo o Es- qumque�lOs. .

.

tado constantes boatos que I Art. 4 . P�la o re�J�staI?en
muito vinham prejudicando t? 9-0s quadl,o� .atuaIs �s ?lS�O
a sua vida normal. A decisão siçoes do, artigo a_nteIlOl pro

agora anunciada veio propor-
ceder-se-a ,do segumte mOd�:

cionar um ambiente de maior a) ,o� professores de curso

confiança. pnmano que p�rtençam at_.:.u::d-
. mente ao padrao F, passarao a

Comprar ntl CASA MISCE perceber, a partir de IOde ja-
LANEA é sab",! econorniear ,; neíro de 1946, os vencimentos

correspondentes ao padrão E,
atualmente fixado em .

Cr$ 1.300,00 (mil e trezentos
cruzeiros) computando-se seu

tempo líquido de serviço para
o aumento quinquenal que se

refere o art. 3°. desta lei;
b) nos demais casos, os pro

fessores do curso primário têm
os vencimentos fixados em

Cr$ 1.300,00 (mil e tresentos
cruzeiros) em mais tantos au

mentos quinquenais quantos
forem os quinquênios apura
dos na forma do § 1°. do art.
2° desta lei.
c) a apuração do tempo pa

ra a formação de quinquênios
até o ano de 1945, inclusive, se
rá feita pela divisão do tempo
de serviço líquido por 1825

dias, considerando-se a favor
do professor o resto da divisão
para a concessão de um novo

quinquênio;
d) na contagem de tempo de

serviço líquido não serão com

putadas as faltas e licenças,
excetuadas as dos arts. 154 e

159 do Estatuto.
Art. 6°. Os membros do ma-

FlorlanõpoUt, 12 cte Janeiro de 1946

NOYAS POLITICAS
Rio, 11 (Asapress) Ci-

tando meios autorizados, um

jornal local revela que após o

dia 15, o general Eurico Gas

par Dutra dará ao público a

composição de seu Ministério,
em tôrnõ do qual tantas con

jecturas tem-se feito. Ao que
se presume, até o. momento,
apenas dois nomes reunem al

gumas possibilidades: João
Neves da Fontoura e Edmundo
de Macedo Soares, para as

pastas de Exterior e Viação,
respectivamente. A const tui
cão do Ministério assume

grande ínterêsse e, diréta ou

indiretamente, o general tem

sido assediado pelos interessa
dos nesta ou naquela pasta ou

cargo de destaque. A verdade

é, porém, que o novo presiden
te precisa organizar seu govêr
no livre e acima de intransi
gências personíalsticas.

'" * *

O FUTURO PRESIDENTE
IRÃ Á VOLTA REDONDA
Rio, 11 (Asapress) - Está

sendo aguardada, na próxima
quinzena, a visita do general
Gaspar Dutra a Volta Redon
da. O general Dutra será alvo
de grandes manifestações não
só de parte dos operários, como
também da diretoria do PSD
local.

- Não tem sido inútil o apêlo que vimos' fazendo às·

generosas bôlsas par tic u lare«. A «Caixa de Esmolas» avulta.
como instituição beneficente. E um nome, BC;> falar nisso,
deve ser lembrado: o do dr. Medeiros Filho fundador ..

primeiro organizador dos serviços de coleta e' distribulçã�.
das esmolas que a «Caixa então recebia. A semente que
éle lançou se féz árvore, a cuia sombra muitos necessitados
se abrigam e de cuias frutos se alimentam.

Para a «Caixa de Esmolas», pedimos e pediremos sem

pre, como quem lança um pregão de bondade e solida-
riedade humana!

.

Leitor, dê aos pobres, pois emprestará, a iuros, a Deus.

Na passada quarta-feira esta
Sociedade realizou mais uma

de suas habituais reuniões.
Durante a mesma foram re

latados alguns casos que cons

tituem raridade ou ao menos

curiosidades clínicas.
Assim o dr. Miguel Caval

canti referiu um caso de "Clo
ro-Leucemia".
O dr. Paulo Fontes reportou'

um caso de Divertículo de Me .

ckel, fazehdo a apresentação
da peça operatória.

O Dr. Artur Pereira e Oli
veira apresentou um caso de
Hemocromatose.
Finalment eo dr. Biase Fara-

co relatou um caso de Epider
mólise B01hosa.
Todos estes assuntos serão

desenvolvidos em oportunas
conferências, "a serem realiza
das nas próximas reuniões.

CRIANÇA'S
Homens 34
Mulheres 25

PERNOITES
Homens
Mulheres

2249
255

Homens
Mulheres

CONTRADIÇÕES. _ .

Rio, 11 (Asapress) - Ape
sar das contradições surgidas
sôbre a composição do Mmis
tério que colaborará com o

presidente Eurico Gaspar Du
tra, vamos ápresentar mais
uma hipótese hoje surgida na

imprensa local. De acôrdo com

essa hipótese, ficará assim for
mado o referido Ministério:
"Justiça - Nerêu Ramos ou
Carlos Luz; Viacão - Edmun
do de Macedo Soares; Fazen
da - José Maria Witacker ou
Correia de Castro; Exterior -
João Neves da Fontoura; Agri
cultura - Lauro Montenegro.

x x x

MAIS VERSõES
Rio, 11 (Asapress) As

versões e rumores sôbre con

vites ou sondagem feitas pelo
general Dutra, para a forma

ç�o de seu Ministério, contra
dizem-se. Enquanto temos a
sé Maria Witacker e a conse
notícia dum convite ao sr. Jo
quente recusa para a pasta da
Fazenda, de outro lado emi
nente procer político afirma
nos que esse convite não foi
efetivado. Sabe-se que essa

pasta foi oferecida a São Pau
lo, e que os paulistas estariam
pleiteando-o para o atual In
terventor Macedo Soares, que
traria o sr. Witacker para a

presidência do Banco do Bra
sil. Os paulistas invocavam a

tradição, quando esteve como

ministro o sr. Sampaio Vidal e
como presidente do Banco o

sr. Cincinato Braga, substitui
dos em meio do govêrno por
�m.a crise política, que levou
a ll�e�'ança da Câmara o sr.
-Antônío Carlos e ao Ministé
rio da Fazenda o sr. Aníbal
Freire. Como o panorama
atua� .é outro, não foi possível
conciliar as pretensões dos
paulistas com as dos outros
Estados, igualmente justas.

gistério, constantes da tabela
I anexa, que completerem 25

(vinte e cinco) anos de serVICOS

líquidos, poderão ser aposen
tados, a pedido ou ex-offício,
com os vencimentos da ativi
dade.

§ 1�. Os atuais diretores de
estabelecimentos que, na data
desta lei, exercerem o cargo
em caráter efetivo e contarem
mais de 25 (vinte e cinco)
anos de tempo de serviço lí

quido, poderão ser aposenta
dos, a pedido ou ex-offício, com
os vencimentos do padrão M.

§ 2ü• A aposentadoria a pe
dido poderá ser concedida in

dependente da inspeção de
saúde.

� 3°. A aposentadoria ex

offício será justificada por ins

peção médica que prove achar
se o membro do magistério In
válido para o exercício do

Sociedade Cal. de
Medicina

RITZ - Hoje, ás 7,30 horas
1 ° - Teofilo Otoni - DFB.
2° - Os três patétas na hi

lariante comédia.
A XOIVA .I<JSQUIVA

Rir a valer
3° - Todo o esplendor do

panorama luminoso da Brod
way com o glamour de Holly
wood.

GRAÇAS À ·�II:NHA. BÔA
ESTRELA

ErroI Flyn - Humphtey
Bogart - Bette Davis - Oli
via de Havillaud e tôda a cons

telação da Warner.
Censura livre.
Preços: 3,60 - 2,40.

ROXY - Hoje, ás 4,30 - 7,30
horas

1° - Filme Jornal 49
DFB.
2° - Eddie Drew, o novo e

moderno cow-boy.
SEXTEXÇA QFE }[ATA
Num far-west cheio de lutas

e emoções.
;30 - Continuacão do seriado
lUISTÉR.IO NÓRDICO

3° e 4° episódíos

I4° - Joan Davis - John
Hubard.
RELEZA SE:rtf DINHEIRO
Uma comédia repleta de

boas músicas e canções.
Censura até 14 anos.

BRITO
O alfaiate indicadD
Tiradentes 7

Luiz Carlos de Medeiros e

Nair Pires Lima de
Medeiros

participam 0011 paren tu e

pea.ocas amigoll o nascimento
de suo primogênita
MARIA ELISABETH

Fpolis .• 7-1-1946

cargo.
Art. 2°. Reajustados os ven

cimentos dos professores pri
mários d eacôrdo com o dis

posto nesta lei e no decreto-lei
n. 8.121 só será concedido au

mento quinquenal ao professor
que, possuindo menos de 10

(dez) anos de tempo de serviço
líquido, provar ter exercido

estágio de pelo menos 2 (dois)
anos em zona rural e 3 (três)
em zona suburbana remota e

de difícil acesso, ou 4 (quatro)
em zona rural.

Parágrafo único. Para efeito
do estágio referido, o secretá
rio geral da Educação e Cultu
ra submeterá à consideração
do prefeito, anualmente, a

classificacão das escolas que
devam constituir

-

cada uma

dessas zonas.

Art. 3°. Revogam-se as

diS-'posições em contrário".

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos,
Rup C"" .... Ih .. i·,... Mafra, I:}

Rua Felipe Schmidt 34,
Sola 3. Telef. 16-31

PA R A F E R IDA S,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E S P I N HA S f E TC.NUNCR EXISTIU IGURl

100
33
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I
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