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o futuro Presidente da República, falando à reportagem, no Rio,
adiantou que, na 2a. quinzena dêste mês, fará conhecidos os nomes
dos seus ministros� Há uma justificada expectativa dos catarinenses
quanto à composição ministerial no Govêrno do General Dutra.

IMANIFESTAÇÃO AO DR. ADERBAI. R. DA SILVA

Convidamos os companheiros, amigos e o ;ovo em geral
para a manifestação de apreço e simpatia que se fará dia 18 do
corrente. ao nobre amigo dr. Aderbal R. Silva, assinalando a

passagem do seu aniversário natalício.
O local da reunião � a Praça Lõ, 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
Cal lado, jornalista; Calvi Tavares. engenheiro construtor; Au
gusto Santos, mestre de obras; Pedro Manoel de Deus, padeiro;

I
Licério Camargo, alfaiate; Heitor Bittencourt, industrial; João
Zacarias Lisbôa, bombeiro hidraulico; Jairo Callado, jornalista;
Gustavo Pamplona, estivador; limar Corrêa, médico; Firmínio

I;
Vieira, comerciante; Nilson Vasco Gondin, representante comer

cial; Osvaldo Goulart. barbeiro; Lourival Almeida, bancário;
I' José Ribeiro, mecanógrafo,. pela Frente Negra; Dionísio Damia-

,:: ni, industrial; Salgado de Otiveira, advogado : Donato Barbi, mer

I ceeiro; João Manára. pedreiro; Francisco Silveira, gráfico; Ro
berto M. Lacerda. estudante; Nestor V. da Costa, Presidente da
Cni<ill dos Carroceiros; Fduardo Lisbôa, garçon; João (Ipuska ,

boleeiro; Lauro Vieira, gr áfico ; Frederico Véras, chauf'eur ;
Aureliano Stuart, presidente da Liga Operária; Carlos E. Moritz.
presidente em exercício da Associação Comercial; Deodósio Or

tiga, presidente da União Operária; Jonas Oliveira, encanador;
Are Manebach, oficial da Marmha Mercante; Maria Olímpia da

Silveira, professora; dr. Artur Pereira e Oliveir-a, médico; Anes
Gualberto, engenheiro; João de Assis. telegrafistar; Nel
son Carneiro, marceneiro; Ernesto Vojcíkiewicz, pintor; Jaime
Marques, operário; Marnoel Antônio da Costa, comerciário; Libe-
rato Carioni, comerciante; Lourival Schmidt, telegrafista; Antô
nio Apóstolo, comerciante; Nilo Laus, farmacêutico; Barreiros

Filho, jornalista; Eduardo Nico lich, funcionário público; Manoel
Vicente Filho, pescador; Luis Freysleben, dentista; Bernardino
Rocha, chauffeur; Secundino Lemos, comerciante; Argeu Silva,
chauffeur; Solon Vieira, funcionário público; Wilson Pires, tin
tureiro; Dagoberto Dornbusch, ourives; Dlordsío Freitas, sapa

teiro; José Sebastião Brinhósa, presidente do Sindicato dos Em

pregados no Comércio Hoteleiro e Similares ; Pedro Paulo Ma

chado, cronista esportivo; 'I'homaz Domingos da Silva, ccsinheiro.
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Contra o regime de FrancolRevOlnCiODáriOS de
35 querem reverter

LONDRES, 14 (U. P.) - A delegação francesa revelou i-..'lu, 1':1: (O Estado) Os

que a França pretende apresentar uma resolucão à Assembléia oficiais revolucionários de
do Organizaçã_o das Nações Unidas, convocando todos os paí- 19�5,. baseados no decreto de
ses para a retirada do reconhecimento diplomático da Espa- ams�]�, asinado pelo govêrno
nha. Declarou um delegado francês, que pediu não fosse reve- Getúlio Vargas no início de
lado o seu nome, que os Estados Unidos e a Inzlaterra se 45, vão dar entrada no Minis

opõem a esse movimento, alegando que já foram marcadas ne- térío da Guerra a um reque
gociações entre os três países vara resolução do assunto, Des- rimenta coletivo pedindo re- I

sa for:na, possivelmente a apresentação da resolução francesa versã� ao _Exército.
poderá ser adiada até a primavera, Assmarao esse documento,

os srs. Luiz Carlos Prestes

O J·ulg�mento EO �rl! Schacht Agilberto Vieira de Azevedo'
U U., Agildo Barata, proceres do P:

NUEREMBERG 14 (U P
" ,

C, B.; Raul Pedroso atual-
'..1 , ",,) - Na au:hencIa do processo mente jornalista' Alv�ro F _

que esta sendo levado a eteíto contra os vinte e um nazistas cisco de S '. d
ran

mais graduados, o promotor auxiliar norte-americano tenente I
momento oUts,a"dexdelcen o no

d 'I B
"

a IV] a es no co-
e maru�:a :·�son,. des�r�veu o aCll::lad? Hjalrnar Schacht co- mércio de importação e expor- Greve do comércio argentinomOI udm Ilnq�uedo glgal:l � �ne"l�18l'corna o.Reich clamando tação; José Guttman Augusto

pe a evo uçao as co ornas a 1"1, emanha e vituperando o T'ra- Pires Barreto T .' B' do: B'CENOS AI'RES, 14 (U. P.) -- O completo fechamento de

t�do d.e Versal�es, Num testemunho que hoje se repete, foram Lauro Font�ur��al adv�C�d�' todo o comércio e indústría na Argentina, rio período de três
oferecidas a miudo provas concretas de que o acusado Seha- Humberto de Bahí Mg .. '

dias, a começar da meia noite de domingo, foi anunciado pe
cht ;�rocamou a sua antipatia pelo Partido Nazista e pela aua Rego, jornalista, D��� deo��� lo Comité dos Industrialistas e Negócios Manutatureiros,: co-
polltIca. deiros Filho, proprietário de mo manifestação de protesto pela' 'atitude do govêrno militar

Novo díretor I R
oficina mecânica, Benedito de' em se recusar a'modificar o decreto que concedeu abono aos

epr.esentante do Carvalho, ex-combatente da trabalhadores e aumento nos salários.

do D_ I. I BraSil no C.S.I. ��:{��a ��l�ça���:��OI�il�a. So- A S pastas civis est-a-r-ia-m---'-pr-e-e-n-ch-i-da-s
Rio, 14 (O Estado) O Londres, 14 (U, P.) _ Três Segundo informa "O Glo-

presidente José Linhares, por nações escolheram seus minis- bo", antes de decidirem sôbre Rio, 14 (O Estado) As fia de polícia, o sr. Pereira Li

ato de hoje, dispensou do car- tros das Relacões Exteriores o pedido de reversão, aqueles pastas civis do governo do ge- ra; para o Banco do Brasil, o

go de Diretor Geral do Depar- e duas nomearam embaíxado- ex-oficiais discutiram demora- neral Eurico Dutra, segundo sr. Pedro Rache, provisória
tamento Nacional de Informa- res como seus representantes damente o assunto, em reu- "Diretrizes", foram assim pre- mente, até a nomeação do sr.

ções o sr. Líberato Américo no Conselho de Segurança da nião realizada no Rio, em fins enchidas:' Exterior, João Ne- Agamenon Magalhães; para o

Facó, que assim,

drrou
apenas Organização das Nações Uni- de 45, Submetido á votacão ves; Justiça, Carlos Luz; Via- Loide, o sr. Augusto Amaral

um mês e pouco n s referidas das. A Holanda escolheu o seu verificou-se pelos resultâdo� cão, Edmundo Macedo Soares; Peixoto, e para a Secretaria da

. funções. .

ministro das Relacões Exte- que a maioria desejava reter- Trabalho, Otacílio Negrão de Presidência, o sr. Gabriel Mon-

O motivo corrente da dis- riores,' dr. E. N, Van Kleffens, nar ás fileiras do Exército. Lima; Agricultura, Israel Pi- teir� da ,Silva,
pensa do sr. Américo Facó e enquanto que a Polônia o nheiro; Educação, Nerêu Ra-I �mguem, por enquanto,

_ + h 1 W· t
EVITE ABORRECIMENTOS qUIZ a Central que e' UIT1 osso

nao ter êle dado tonta da ta- c ance er mcen ry Rzymo- com pedidos que podem ser evita-
mos, ,u

refa que foi íncutnbido, qual wskí. O Egito nomeou o seu dos. Contribua para a Caixa de Es-
p" ..n" Prefeitura irá o Sl'. duro de 10er .

..seja de processai a reforma nistro dás Relações Exteriores, molas aos bldhrentes de Floria'lló. Hildebrando Gois; para a che- O titular da Pasta da Fa-

daquele Departamento de um sr. Abdel Hamid Badawi Pas-

N
. zenda será mesmo paulista.

tempo útil para sua execucão. ha. O Brasil nomeou o sr. Ciro a-o deseJ·a a gu'erra cl·v,·1 Hoje deverá chegar de São

Para responder interina- de Freitas Vale, embaixador
Paulo um emissário trazendo

mente pela díreéão geral do no Canadá, e o México o SI'. Pa- .

.

o nome escolhido para esse

D. N. L foi desiínado e hoje dilla Nervo embaixador pleni- NOVA YORK, 14 (U, P.) - O sr. José GiraI, primeiro mi- postos pelos próceres bandei-

mesmo foi empoo sado o jorna- potenciário e atualmente sem n istro do govêruo republicano espanhol, declarou numa ex-
rantes.

lista Joel Presidi o, Diretor da posto, Numerosos deles talvez tensa entrevista concedida ao "The New York Times", que
Os ministros militares con

Agência Nacion 1, que, aliás servirão temporariamente, até apesar dos rumores sôbre as negociações entre o infante D. tinuarão, havendo ainda dúvi

se encontrava na Bahia, sua que seus govêrnos indiquem Juan e o general Franco, este não restaurará a monarquia, da apenas quanto á Pasta da

terra natal, on e disputou as membros permanentes, A de- Reiterou o sr, GiraI que deseja evitar o derramamento de Marinha, para a qual, ao que

eleições pelo Pr rtído Traba- legação brasileira assinalou sangue, assegurando que si as grandes potências cortarem o
ôntem se dizia em rodas bem

lhista e de ondr só ante-ôn- que o seu representante per- abastecimento de carvão e petróleo, o regime franquista cairá informadas, irá o almirante

tem regressou, designação manente no Conselho sornen- em algumas semanas.
Silvio Noronha, sendo grande

do jornalista J el Presídio ao te será escolhido.
o movimento a favor do alrni-

que tudo indicaI obedeceu já COBfl-rma-se a queda de· Lescot I
rante Dodsworth Martins.

ao assentimento do GaL Euri- LEIAM A REVISTA Ico Dutra, presid nte eleito da O VALE DO ITAJAí WASHING O I!!I-----IIII-----' . T N, 14 (U. P.) - O Departamento de Estado
República, ' ,

_______ í. anunciou que foram confirmadas as notícias de que um grupo

C
e -

t B
de oficiais tomou conta do govêrno do Haití, tendo sido detido

omSpt'raçao con ra enes
o presidente_Elie ,Des?ot. Disse .Ul11 porta-voz desse Departa-

I�I mento. que nao eXIste 111formes que confirmem a notícia de que
• [_. o preSIdente Descot tenha resignado ao seu posto, Círculos ofi-
PRAGA, 14 . � O. P) .- As, aut?l'ldac1es policia!s revelaram ciais dizem que não é possível ainda ao Departamento de Es-

que foraul ,efetu/adas ntnas. detençoes em c�nse.5luel.lcia d,
e ter- taclo expressar a

sua, opinião sôbre o reconhecimento do novo

Ise descobelto" j que denonunam uma consplraçao contra o re- govêrno do Haití, uma vez que não há informes esclarecedo
gime do pref,;idente Ec1nardo Benes. O diário nesta capital, res da situação.
"Svob�c1�e jbesko,sl.ovensko", órg�o do exército tcheco,

acusouf
Afirma-se, entretanto, que si o govêrno dos Estados Uni

a ,oposlçao, de a!lVId�des �ub:;��'sIvas, �rga�1Í�adas, na
.

Grã- dos decidir tomar u:lla atitude no caso, depois de possuir infor
BIetanha: pe�o ",enelal Lef 1 Ichala, ad'\ersano do presIaente mes completos, fara a necessária consulta aos países latino-
Benes, OA'lle VIve desterrado em Londres, I americanos.

Drs,
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31
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DISPOSIÇÕES SõBRE O PES
SOAL DAS AUTARQUIAS EIóRGÃOS PARAESTATAIS

Será d:a competência das admi-Inístrações a composição e fi

xação anual dos quadros

Rio, 12 (E.) - Dispondosô
bre o pessoal das autarquias e

órgãos paraestatais, o presi
dente da República assinou o

seguinte decreto-lei:
"Art. 10 - A composição e

fixação anual dos quadros ou

tabelas de pessoal das autar

quias e órgãos paraestatais,
bem como as alterações poste
riores que se tornarem neces

sanas, serão da competência
das respectivas administrações,
respeitados os limites legais
de despêsa, constantes dos or

çamentos aprovados pelos ór
gãos controladores próprios.
Parágrafo único - Todos os

atos a que alude o presente ar

tigo serão publicados obriga
toriamente, no "Diário Ofi
cial".
Art. 20 - As condições de

provimento dos cargos, assim
como os direitos, vantagens,
deveres e responsabilidades do
pessoal a que se refere o art.
10, serão os fixados na legisla
ção própria da autarquia ou

órgão paraestatal, ou, quando
omissa esta, pelas normas ex

pedidas pelos órgãos controla
dores próprios.
Art. 30 - Além do pessoal

acima referido, poderão essas

entidades admitir, para servi

ços de riatureza tipicamente
privada, que funcionem sob
sua direção, pessoal que ficará t.sujeito no que couber, à legis
lação do trabalho, respeitados,
igualmente, os limites legais

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

��t.d���êsa a que se refere o CASA __ CR$ 400,00
Art. 40 - Ficam revogadas Precisa-se de uma até CR$

as disposições em contrário, 400,00. Aluguéis adeantados.
inclusive o decreto-lei n. 5.527, Informações fones 1022 e 1360
de 28 de maio de 1943". uo Caixas Postais 240 e 270.

fraqueza

Disrrlbuidores a. depositáriOS:
OSNV GAMA & elA

F'LORIANÓPOLlS

CAIXA POSTAL 239

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

M"ntagem d. rádioll. Ampli
ficadol'ell-Tranllmillso..ell

Material importado direta
mente dos U. S. A.
Proorietário

Otomar GeOrges Bõhm
Electre - Tecnico - Profissional

formado no Europa
Florianópolis

�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

I

GRIPE o TOSSE O BRONQUí'TE

I

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P_\ - Já chegou ao

Brasil o reputado e esperado trata-

I
mento Okasa. - Okasa é hoje uma

medicação de escolha untver-salmen
te reconhecida pelo seu alto valor

terapêutico e pela sua eficácia indis-
cutível. - Okasa á base de Hoi-mô
níos vivos, extratos de glândulas se

xuais e Vitaminas selecionadas,
combate vigorosamente todos os ca

sos ligados diretamente a pertuba
ções das glânulas genitais do apare
lho sexual como: Fraqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, selinidade precoce,
perda de energia, fadiga, fFaqueza

llllental etc., no homem. _ .

I

_ Frigidez, irregularidades ouva

i-tanas, idade critica, obesidade ou

magrez..a excessivas, flacidêz da pele
e da cútis, queda ou falta de turgên
cia dos seios tõdas essas deficiên

cias, de origem glandular, na mu

lher. Okasa encontra-se à venda nas

boas DrogaI'ias e Farmácias. Infor

mações e pedidos ao Distribuidor

geral: Produtos. Arna, Av. Rio

Branco, 190 - Rio. Okasa importa.
do díretamente de Londres, pro
pOI'ciona Virilidade, Fôrça e Vigor
com as drágeas "prata" para ho

mem, - Femtnifídade, Saúde e Be-
/

Ieza cosu as drageas "ouro" para
mulher.

Levamos ao conhecimento do público que, a

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

Curitiba - às segundas e sextas-feiras.
Saída as 13,30 horas.

Para Montevideu, escalando em Porto Alegre,
Pelotas e Jaguarão - às têrças e sábados.

Saída às iO horas.
O escritório dessa Emprêsa, funcionando no Edi
fício Laporta. Praça 15. telefone 1325, está à
disposição dos interessados para qualquer

esclarecimen to a respeito.

...............................................
,

fi'

i
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«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Procure-se viajante.inspetor para o interior do
Estado (Excluída a '-apitai).

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

transporte de que se utillzarão.

Cartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usondo
dois envelopes. um dizendo sómente «pro
cura-se viajante», e o outro com o nosso

endereço.

A DEFÊSA DO SR. SAMPAIO DóR.IA
São Paulo, 12 (E.) - Em

I
sr. Sampaio Doria - é que se

trânsito para Lindoia, onde vai
I permita que as emissoras, com

fazer u�a es�a�ão de repo�so 'I um poder de penetração ii' go
a conselho médico, chegou. on- rosa na massa, por fôrça de
tem, a �sta capital, o minist�'o I sua propaganda, destemperar
da Justiça, professor Sampaío se difamando o mais alto ma

Daria, que foi recebido na es- gístrado da nação" .

tação Presidente Roosevelt pe
lo secretário da Educação, sr.

Almeida Junior, o represen
tante do interventor federal 2

outras autoridades.
Respondendo a uma pergun

ta .ao jornalista, disse o minis- Terminando a sua palestra,
tro da Justiça que o "decreto falou sôbre a Lei Eleitoral, de

que regula as atividades do clarando hipótecar o seu ínteí
rádio nada tem de reacionário. ro apôio aos novos dispositivos
O que não é crível - falou o I nela contidos.

Disse mais o titular da Jus

tiça "que o referido decreto
visa sómente impedir a ·_�qlú
nia, arma execrável em qual
quer país civilizado".

Crédito Mútuo Predial
.

Proprietários -.1. Moreira & Cia.

l mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

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

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

FARMACIA ESPERANÇA
.0 F.rlll�.tlf',o NILO LA.US

....... _a'.............. _ .� _ ......... _
�.. ltaftaeIl&,

.......... aa••�.......� ......
-

o ESTADO
Diário Matutino

Redação e .icinas á rua João
Pinto n. 5

" DIRETOR DE REDAÇÃO:
A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital ;

Ano Cr$ 80,00'- '

.

Semestre Cr$ 45,00>
Trimestre Cr$ 25,O()o
Mês.......... c-s 9,0
Número avulso Cr$ 0,46'
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5

No interior
Ano Cr$ 90,00"
Se':llestre Cr! l';�I,OO j
Trimestre .... c-s

30,001Número avulso Cr$ 0,50

Anúncios mediante contrato

O
...

-

- I
s o rrgtnaas, mesmo nao

Ipublicados. não serão
.

devolvidos.
A direção não se respnn
sabiliza pelos conceitos j
emitidos nos artigos 1

assinados fj

}.

1\1010r a óleo ,

cru
VENDE-SE um marca "Cli

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

te de óleo.
O motor pode ser exarnina-.

do em ltajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua Joâo Pinto I

34. Telefone 1134.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que ihe

interessa é. realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado 011

para que alguma falta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar .. encami

nhe-a á SECÇÃO RECI.AMAÇOF.;�,
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 se] aro publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

Mala e carrinho
I Vende·se um, para criança,
com pouco uso e artigo tino.

�dem,. mala armário, em bom
estado de conservação, de solr
dez' invulgar e muito util para
caixeiro via jante.
Preço: Carrinho Cr$ 30ú.Oa

Mala Cr$ 500)00
Ver' à rua Deodoro n'. 18.
_� ..... = ...T.. "'.bW ...........�

�.'�.�, .... �:Jt,;') tcam� '. 91 q��

�-N'!� -- . .;{�
.'/ .«.

-ú- 11>'J_ a�-. •

.e71�.

NÂO HA' iGUAL
�,,"".(!I' "'111 WlNH

DOEN,ÇAS NERVOSAS'
Com 08 plrogres!Sos da medicína,

hoje, as dOI�nças nervosas, quande:
tratadas em' tempo, são males per
feitamente r'emedíáveís, O curandeí
rísmo fruto da ignorância, só pode
prejudicar o"s indivíduos afetados ci, t"
tais enferr',idad.es. O Serviço Na-

I cional de "-1joenças mentais dispôfI
de um Amt""'latório, que atende gra..

tuitamente�s doentes nervosos in
digentes, nll!'�- Rua Deodoro 22, das f
às 11 hora- . diàriamente.
----- -

VENTiLI-\DORES
Vendem-lIe dO\1I ventiladores eiec

tricos. grande., p:ara cima de me

lia ou parede, serido um oscilante.
proprio. paro ellc.dtório. barbea-!ria., cafell, etc. 'F-ra tar na ruo Al- <

••

mirante L01Xl'8go IS. � _.-
, !!i.

• "\ r
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I Vida Social I Por 47 votos, o Brasil foi elei!o para
..
o Conselho. q)�I}M�:���I SE

�.- �- . de Segurança das Naçoes Unidas Um beijo é ..
:
um beijo! :IÍs-

L
. -

f íd t S k dí
,

urna se uma cancao... P o r e mA�IVERSAIUOS: ondres, 12 (A. P.) - Cmco naçoes 0- pres! e� e paa
.

lSpOS .que para q�e. La.
uando Charles Boyer é quemBENITO ARAÚJO ram as escolhidas para o Conselho de Segu- nacao fosse escolhida seriam necessarios no q
d' tâ beii alzoA data de hoje marca a pas- rança das Nações Unidas, pela Assembléía; mínímo 34 votos. Na 2� �otação, o �anadá ob- ouea�����m� �r:;lh::JOo�e .�_sagem do aniversário natalí-] depois de acesa disputa quanto .ao processo teve 23 vot-os e a �ustralIa conse�ulU 27

�otas'l �ais esquecer! .. '.

p J
cio do sr. Benito Araújo, fun- adotad?, en: que os E?t�dos Um�os e Ingl�- E�tre. outras n�ç?es que recebe�am vo;;o"" no

Inter retado nos seus maiscionário do Instituto de Apo-] terra dlverglram. da RUSSIa. Os palses. escolhi- primeiro escru_tmlO, cO,nta;m-se.. a Pérsia, ;:- import!ntes p�peis por: Joansentadoria e Pensões dos dos fora�: Brasil, c.om 47 votos; o Egito, ,c�m N?n�ega, a. Tc.necoeslovaqu.la, a Dmamarca,. "I Fontaíne, Charles Boyer, AleEmpregados em Transportes e 45; o México, com Igual nume�o; a Polom,:, BelgIc�, Etíopía, p�lxembUlgo� Noya Zela�dIa, xis Smith, Brenda Marshall,Cargas. Ás felicitações que irá I
com 39 e a H?landa co� 3�. Todos e�t�s pal- T�rqUla e I��oslavla. Como :r;ao .fos�e�obtido o

Charles Coburn, Dame Witty,receber de seus inúmeros amí- s�s foram eleitos .no prImeI�O �scrutlmo..: AS; nume�o �uflcIen�e .pa,ra o 6 representante, Peter Lorre, Jean Unir, Joycegos, juntamos as nossas. SIm, foram escolhld?s na prrmerra votação v havera 3 escrutinio a tarde.
R'eynolds e Montagi Hove, "DeFazem anos hoje: dos 6 membros ao ImpOl'Dante Conselho. O
Amôr Também se Morre" sur-

sra. Clotílde Silveira de Sou-

Id
-"

f' O E
III ge como um filme eterno!

sa, espôsa do sr. Vitor Silveira 11 e_soes a maD� es- O E'-.TAD sportlVO Margaret Kennedy nos rela-de Sousa;
t d.tJ,J ta em seu grande romance

sra. Leopoldina Avila; açao ao r -- sentimental, que eram quatrosra. Lolí Co laço Barbosa, es-

Ad -b I R
•

CAJIPEONATO ESTADUAL ltLiRIO HONZALEZ 'ENTRE irmãzinhas.pôsa do dr. Renato Barbosa; cr a amos DE FUTEBOL OS 3IEI,HORES GOL,FISTAS E quando as adolescentes
sra. Estelita da Silva Ocam- Em disputa do título de cam- DO 3IUNDO comecam a amar... tem iní-

,po; A Comissão Popular dírígen- peão do sul do Estado defron- Lon Angeles, (D. P.) - O cio a· trama mais intensa e
sra. Maria de Lourdes Bous- te da manifestação ao dr. taram-se, ante-ontem, no gra-] golfista amador brasileiro Ma- emocionante formando um li-fíeld ; Aderbal R. da Silva, recebeu a mado da F. C. D., os "teams" 'I· rio Gonzalez, campeão sulame- vro magistral.sra. Izaura Beatriz Espirí- visita de adesão das seguintes' do Avaí, campeão da Capital, ricano, colocou-se em 15° lu- Basil Dean ao colaborar nes-díão da Silva, espôsa do sr. pessoas: e do C. A. Carlos Renaux, gar, com 74 golpes, na primei- te romance soube infiltrar no

Aricomedes Esperidião da Sil- Dr. Altamir? �uimarães, Co- campeão de Brusque, que fina- ra rodada do Campeonato protagnista. uma alma, que se
va; ronel Lopes Víeíra, Vasco Gon- lizou com o triunfo dos locais, Aberto de Los Angeles, no tornou imortal. ã
sr. Luiz Gonzaga Skiner; din, Oswaldo Melo, Francisco 'I pelo escore de 5 x 2. qual participam os melhores O herói desse drama eterno,
sr. Osvaldo Ramos; Motta Espezim, U.baldo A�ra-I Depois foi disputada a pror- profis.sionais dos Estados Uni- inspirou esta frase:
sr. Jozino Amaro Romão; I ha�, Tenente Anst;u lSllva, I rogação de 30 minutos, termí- dos_: A .frente .

do ca�peonato "Existirá alguma mulh�l'sr. Antônio Alves dos San- Aribaldo BD.voas, Jo�e ya"e Pe-I nando com um empate de 1 x 1. estao .Iim Ferrier e J'immy De- que possa resistir a tentaçaotos; reira, Waldir, de Oliveira San- No dia seguinte foi disputa- Vici Ghezsji, com 70; Byron de amá-lo eternamente? ..

"

menina Gelina S. Pereira, tos, Romeu Vieira, Nicolau Jo- da nova prorrogação, que ter- Vici Ghezcji, com 70; Buron Para melhor orientar os
filha do sr. Arí Pereira. sé Vieira, Miguel Daux, dr. minou com o triunfo do Avaí Nelson, Ed Furgol, Serman "fans" damas, agora, o argu-* * * Af,onso Ve�ga, Asce!ldino, P�- pelo escore de 1 x O. Barron, Harry Bassler e Dutch mentos desse grande filme:
VIAJANTES: 'reu'a, pl:ofessor J.oao Belar:�nl- Em nossa edição de amanhã Harrison, com 71. "Lá na encósta de uma

SR. EGON TIETZMANN no d �Sllva, OS1]-l . Belarn:mo publicaremos amplo noticiário montanha dos Alpes Suíços,A serviço, encontra-se nesta da �Ilva, �uperclO� ..SIlva, a respeito. possuía famoso chalet, o com-
Capital, o sr. Egon Tietzmann, C?ercm? B; Sl�va, Idal�?;ldlO Fe- *

positor Alberto Sanger (Mon-dd. coletor federal na próspera �IZ Jose Ca,ndIdo da Silva, ma- CAlUPEOXA '1'0 SUL·AIUERI· RelIaql-a-O tagu Hove), que ali vivia, se-
cidade industrial de Brusque. I jor Lara RIbas, d� ..Rub�ns Ra� CANO tirado, com os seus sonhos de
Ao ilustre viajante, "O Es-] mos, Ubaldo B�'lsIghel�, Jo�e Sábado último iniciou-se o glória, suas desilusões e suas

tado" apresenta os seus votos �osta V�z, m�Jol'. Jose Ros:a- certame sul-americano de fu- Catolicismo filhas: Tessa, Toni, Paula 13
de uma feliz estada no AraUJO, Jose Elias, dr. MIl- tebol, tendo o selecionado ar- Kate.

xxx

.

ton Leite, Sidney Noceti, Mi- gentino derrotado o conjunto O SANTO De DIA Sanger tinha um jovemEncontra-se entre nós o sr. moso Ruiz, dr. Leoberto Leal, paraguaio pela contagem de amígo compositor, Lewis Dodd
Braz Joaquim Alves, elemento dr. Madeira Neves, dr. Henri- 2 x O. 15 DE JANEIRO

(Charles Boyer) , que era ado-
Proeminente do alto comércio que Stodiech, Jáu Guedes,,,

E ·t rado por suas filhas.d H J
-

E' "S. Paulo, o Primeiro urerni ade Brusque. Martinho e aro, oao gi- E�I SE�EllIBR? O� CAIUPEO- Nasceu me Tebas, Egipto, e Te s s a (Joan Fontaíne) ,O ilustre viajante é sócio da dia Silveira, Mário Bott, Ma- l\ATOS BRA:"I!LEIROS, DE foi educado por seus pais na cumpria os 14 anos e observa
firma "Irmãos Alves Ltda. ", noel Ferreira .de Melo, dr. Ar- AMADORES. E �ROFISSIO religião cristã. Contando. ape- va a vida pela primeira vez,
e nosso ativo correspondente mando de Assis, dr. BenoniRi-. NAIS

nas 15 anos de idade, perdeu emo alma nova, ao lado do
e agente comercial naquela bas , Ivo Montenegro, Mário RIO, (V. A.) - O Conselho pela morte seus nrozenítores jovem Lewis. Ele porém, trata-cidade. Couto, João Raffs, Herodiano

Técni��o de �ut�bol da Confe- herdando-lhes a grande fortu� va-a como se trata a uma
xxx Brasinha, cap. Eloy Mendes, dera�ao BraSIleIra de Despor- na. Por causa da perseguição crianca de 10 anos, sem com-

Chegou a esta Capital o sr.
dr. Alfredo Damasceno da Sil- tos fIXOU a dat!'L ,d� 15 de se- do imperadOT Décio, refugiou- preender o que se escondia no

João Gonzaga, funcionário da va, dr. Cid Amaral, Jaime Li- tembro para Il11CIO dos cam-
se na residência de uma irmã fundo daquele coração ado-

Pr nhares, Eugenio Spoganics, b'l' d f t b 1efeitura Municipal de Brus-
Dora]écio Soares, Anésio Bar- peona!os ra8I elros e u e o. casada. Mas o cunhado, que raso.

que.
ros, Joaquim Vaz, Tenente

De acordo cO,m .

os planos .dol cubiçava as riquezas do jovem, O velho Sanger, vencido pe,-
Conselho Teclllco, a C. B. D.

o traiu. Paulo distribuiu tôda las desilusões, morre, e 00
COYSÓRCIO� * * Alcebiades de Souza Freitas, fará disputar este ano, pela a sua fortuna entre os pobres acontecimentos se precepitam.Consorciou-se sábado com o sr.

dr. Alvaro �ilen da S�lveira, prim:i�a vez, o Campeonato e fugiu para o deserto, onde O cunha�o �o. velho Sanger,Nilton Laux do comércio de I dr._ Talentmo de Calv,:}hO, BraSIleIro
..

de
_ Amad?res, do descobl'iu uma gruta ao pé da hoz:nem nqUlss.rmo, e� comp�Blumenau a senhorinha Maria I Ar.ao CUJ:ha, Artm: Rosa FIlho,

qual. partlCIparll:0 eqUIpes ex- qual se achavam uma fonte nhia de sua IJ.?da filha,
.

vao
Leda Vaz dileta filha do sr. El�seu dI BernardI, Pdero Ivo clUSlvamente llltegradas·, de de agua límpida e uma pal- buscar as sobrinhas sentmdo
J

.

'

H • MIra Gomes, Oswaldo Macha- d d carregaroaqUIm � az e Da. Malvlll.a do. Artur Poli, dr. Antônio Ba-
ama ores.

_ meira que com suas tâmaras que era seu ev�r en' -

Vaz. Paralllfaram os atos Cl-
t· t R d V" R doI

Com essa resoluçao, prova- lhe fornecia o

estritamente,se
de sua educaçao ...'1 . IS a, eymun o leIra, o -

I t t d f" F
.

d 1 ncantadoraVI
.

por �ll:rte da nOIva o sr.
fo Rosa, dr. J. D. Ferreira Li- v� m�n e_o cer arr:e e pro lS- necessário para seu sustento. ascma o p� a e

.OdIlon VIeIra e por parte do
G 'd B tt R b :to Oli-

SlOnalS nao contara com a p:e- Naquela solidão entregou-se Flo:-ence C�eIghton (AlexLs
noivo o sr Joaquim Vaz e sua

I
ma, UI o o , o e1

H sença de alguns Estados, pn�- Paulo á oraGão e á comtempla- Slmdt), Lew.lS Dood, enam(}-.• ..•. " veira, dr. João Bonassis, en- . -

t t
'

,.esposa. A cenmOllla relIgIOsa. V
-

d N
.

nto cipalmente do Norte do paIS, cão das verdades eternas ra-se e, rapldamen e eon ral
teve lugar na igreja de nossa nque era o ascnne .

onde o futebol é, ainda, exclu- achando nisto tamanha con- casamento.
Senhora de Fátima, no Estrei- sivamente amadorista. solação que resolveu nunca As "Meninas': �oram inte!-to, sendo padrinhos da noiva *

mais sair de lá. Quando, após nadas num coleglO ... Um dIa
o sr. Artur Laux e sua exma. lindo Nunes de Oliveira, Ante- NÃO PODERÃO DISPUTAR uns quarenta anos, a palmei- fugiram! Foram á casa do S1'.
espôsa e do noivo o sr. Paulo nor Scriwitz, Eyvin Prahl e OS DOIS CAMPEONATOS ra negava-lhe as frutas, Deus Creigton (Charles Coburn),
RIais e eXIDa. espôsa. A ceri- Cesar Ribeiro da Costa Avila. Será elaborado um regula- mandou-lhe, por intermédio onde havia recepção e con-
mônia civil foi celebrada na Com destino à Curitiba: mento especial para os cam- de um corvo, cada dia a me- cêrto.
residência dos pais da noiva, Wadim Kalil e Rosa Maron peonatos do corrente ano. A tade de um pão, alimentando- '1.1éssa o_uyiu a música de .Lenotando-se grande número de Kalil. C. B. D. visará, principalmen- o desta maneira durante 60 wis e venflcou que a sua ms
convidados e amigos da famÍ- Com destino à São Paulo:

I te, a não participação de joga- anos. Paulo recolheu as suas piração morrêra.. . Começa
lia Vaz teudo-Ihes esta prodi- Capitão Silvio Pinto da Luz e dores nos dois campeonatos, experiências que se tornaram então, entre os 3, uma rivali
galizado as atenções e gentile- Jacobo Orbez. razão por que serão ambos dis- o fundamento da vida monás- dade tão intensa como

.
apa-

zas que a todos cativaram. Com destino ao Rio de Ja-

putados,
concomitantemente.

I
tica. Mas �inguém )amais te- ren�emente inco�pr�nslV�l.

. * . neiro: Alfredo Damasceno da x ria conheCImento dISto, sem DlZer como termma. esse
JIOVIMENTO DE PASSA- Silva e Ubirajára Peres Bar- DE 4 EM 4 ANOS O CAMPEO- que o célebre Antão fosse 1e- grandioso filme seria o peorGEIROS bosa. NATO PANAMERICANO DE vado á gruta em que Paulo, mal que poderíamos fazer. As-

DIA 12/1/46: �, �, * FUTEBOL com mais de 110 anos de vida, sim, deixamos para o deslum-
Procedentes do Rio de Janei- FALECUrENTOS: Rio, (V. A.) - A Confedera- se preparava para receber a bramento dos_ olhos .e a emo-

TO: Irene Lopes Ramos, Virgí-I Na Colônia de Santana, onde ção Sulamericana de Futebol glória eterna. Paulo comuni- ção dos coraçoes, o fmal desse
nia Justo Lopes, Ilza da Con- fôra recentemente internado, acaba de remeter à Confedera- cou a Antão que era superior incomparável. e sentimental
ceição Lopes, Mário Justo Lo�l faleceu o :'ir. Alvaro Soares, ção Brasileira de Desportos o de um grupo de monges, os drama de aulOr.
pes, Alexandre de Mattos, Fer- maquinista da Alfandega des- projeto de Estatuto da futura tesouros de sua experiência. Hoje nos C:"'1es Coroados!
nando Viégas Amorim e Ha- ta Capital. Confederação Panamericana de Quando Antão que, a pedido "De amô, também se morre"
roIdo Coelho Cintra. Contando com bastante ami- Futebol. Essa Confederação, de Paulo, fôra buscar o manto A. C. T.
Procedente de Curitiba: Luiz gos nos meios esportivo.s. es- de acôrdo com o estabelecido que aquele recebera de StO - ---

Pinto Miranda. pecialme'nte no Clube de Rega- por ocasião do último Congres-I Ãtanásio, voltou, Paulo já ti- 'D IlTURISTA com bôa le-
Com destino à P. Alegre: tas Aldo Luz, cujas cores de- so, realizado em Santiago do nha falecido. Mas os tesouros r li trai com prá-,

Francisco Salles dos Reis e fendeu com brilhantismo mui- Chile, trc�rá sede rotativa, com da vida espiritual estavam d_e- tica de datilografia e demais
'Willi Henrique \Valdn8r. tos anos, foi sua morte muito mudança de 4 em 4 anos, rea- positados no coração de Antao serviços de escritório, precisa-se

DIA 13/1/46: sentida. lizando-se o Campeonato Pa- que os distribuiu entre os seus à rua Conselheiro Mafra, 93.
Procedente de P. Alegre: I Á família enlutada nossos namericaClo também de 4 em disdpulcs, err. benefício das Ordenad'J inicial CR$ fOO,OO

�Jwaldo Koster Mueller, Deo- pe3ames. 4 anos. g8r:�,j;02:3 TIn1Ju�,: rr.e:'sais. 3 v, .. 3
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� Laboratório Clínico
@ �"�. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � � (em frente ao Tesouro do Estado
nnÁTOnO PRTOLOGJCAS Floria'nõpolis

Dr. H. 6 S. Medina Farm. Narbal All78s de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cuncee ,

Exame de urina I Exame pa:ra verificação da gravi
dez. Exame <ie escarro, Exame paro. verificação de
doenças do. l)ele I boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jluto.vaccinas e transfusão de songue.

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

RECORTE ÊSTE coupon p,reencha-o e por nosso inter
édio remeta-o Á CAIXA DE BsMOLAS AOS INDIGENTES
E FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha ínscríção como SOCIO contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de de 194 •.....

Nome P?r extenso .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

,

FILHA! MAE I AVO I
Todas devem usar a

.UII1'l·3fillãil:t!1�
(OU REGULADOR

A MULHER
VIEIRA:

EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com varntagempa
ra combater as irregularidades
das funções pertódícea das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SED ATIN A, pela SU8

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO·SEDATIN A e!lCl.ntrs-se'

em toda parte

Rio, 12 (E.) - Dispondo sô
bre a alienação de imóveis fi
nanciados pelos Institutos e

Caixas de Aposentadorias e

Pensões, o presidente da Repú
blica assinou o seguinte decre
to-lei:
"Art. 1° - Os imóveis

fi-,nanciados pelos Institutos e

Caixas de Aposentadorias e

II Pensões, de acôrdo com plano
destinado aos seus segurados
ou associados, não poderão ser

alienados por êstes ou por seus
herdeiros sem autorização ex

pressa da instituicão financia
dora.

� 1° - A autorização não
será concedida sempre que se

verificar ter a alienação fina
lidade predominante especula-
tíva.

� 2° - Tratando-se de imó
vel componente de conjunto
residencial adquirido ou cons

truido pela instituição a auto

rização poderá ser recusada SB

o adquirente não fôr segurado Grande Organização de Bro
ou associado seu ou de outra dutos Farmacêuticos necessita

instituição de previdência so- de grande conhecedor do Es

cial. tado de Santa Catarina, bem

§ 3° - O disposto nêste arti- relacionado na classe Médica e

go não se aplica aos casos em Farmacêutica. seno, ativo e

que o financiamento não tenha ótimo produtor
sino superior a dois têrços do Base 3.500 cruzeiros mensais.
valor do imóvel na data da res- Dirigir-se com carta do pró-
pectiva concessão. prio punho ao Sr. L Alterio
Art. 2° -- São declaradas in- Junior.

subsistentes as restricões re- Hotel La Porta - Apart. 323
sultantes do decrf�to-l�i 7.379,

• 3 v. 3

de 13 de março de 1945, à

alie-rELElTO
POR UNANIMlD�DE

nação dos imóveis por êle. . Iabrangidos, os quais ficam, po-l Afim de estar s�mpr.e a pos-
, .' . I tos em seu lar, fOI eleito, por Irem, submetId?s ao disposto aclamação, o afamado aperitivo

neste decreto-lei. ---

Art. 3° - Fica revogado o

art. 2° do decreto-lei 7.379, de
13 de março de 1945.
Art. 40 - O presente decre

to-lei entrará em vigor na da
ta da sua publicação, revoga
das as disposições em contrá
rio" .

IA AUENACÃO DE IMó
VEIS E OS

�

INSTITUTOS

Comprar D& CASA MISCE·
LANEA é sab"" economizar ..

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldlo>znae
portu-
quê., .a
pc nh.ol ,

francêll.
inçrlêa.
ate.

Romance, Poesia. Religião, A

viação, Matemática. Fí.ica.
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.
Dicionário•. etc. etc.I

I "A OArIT.J
I melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL- chama a atenção dos

visita onteo de efetuarem !!lua. compra". MATRIZ em

Sanuuenol
CO N TEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBHO
TONICO DOS MUSCULOS
Oi PálidO'. Depauperado••
Elqotedol, Anêmico., Mie.
que criem Magrol. Criança.
nquítice., rec.berio a tonl-
ficaçio. ger.1 do organismo

co", o

Sa ngue n 01
t.re O N.S.P. D' t99, da 1921

I MEDIDA INDISPENSAVEL
.

-lO-
Nas fezes do doente de febre

títica, encontra-se sempre o

bacilo causador da doença. Vô
mitos, urina, escarros e saliva

também podem contê-lo, sen

do, por isso, indispensável a

desinfeccão dos vasos que te

nham récebid::> tais dejetos e

secrecões e dos objetos utiliza

dos pelo doente.
Quando tiver sob seus

cuidados um doente de

febre t.ífica, jaça desin

fetar suas dejeções e se

creções e os objetos que
êle tenha utilizado.
SNES.

Em 10-1-46.
11

AR LIVRE E SAúDE
A vida ao ar livre aumenta

a resistência do organismo ás
doencas infecciosas.

,

Mantenha seu organis
mo em condicões de re

sistir às inieccôes, pas
sando a' maior" parte do

tempo ao ar livre, e 1 ion

servando bem ventila
dos o local de trabalha
e a habitaciio - SNS.

'Em 11-1-46

BETlRARAM SUA.S CANDT- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, íncluswc as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar i-

tnenses. - em vista da certíssi
ma vitória elo aperitivo KNOT.

VIAJANTE -

PROPA8ANDIST4

!Sap'atilri,ft, Jurity
Rua Ti radentes 19,

Apresenta seus últimos mo-:

( delas em calcados finos
pare. senhoras

Agência. e Repr.eentaçõ•• em
G...aj

M<1triz: Flol'ian6poU.
Rua João Pi_to i n. 5
Caiza Polltal, 37
Filial: Cra.ciúme

Rua Floriano Peizoto. -In
(Edit. Pr6prio).

Telegrarna.: -PRIMUS·
Aq.nt•• '11011 principaill
...uniei ...l..,. ..J.. t::.tnd ..,

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto
.

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iorriel ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

SRs.DEHTISTAS
CrmtpltlJlfl

·l'l�\l'OLlO�. POS'tl\
PREÇOS. MODICOS .

SORTIMENTO INCOMPA�AVEL

�li(iUftSTAt&PRE'OS'
DEPOSITOmnSETTIDENTARIO H
(JmdlwfC#f.�fi1.2f��
:�EMINAQIO 13H3HAIXA 1�1' S.PAlI10

IDeseja obter
emprego?

Procure então a nossa Oerên
da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mas prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcienártos (as).

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAD e RIVET. Possüe um grcm
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, moríns e aviamentos

para alfai'.1tes, que recebe diretamentf' das
Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Ll"lje�

,

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IlSTACO-Terca.-feirêt, 15 oe 'aneiro de '9.6 s

Lira Tênis Clube - Dia t 9, Domingo, «Noite Tropical». Grande «snírée»

organizada pelo "Grêmio Americano", em benefício do Hospital de Caridade .. Shows ..

Surpresas, Venda de mesas na �JOALHERIA MORITZ ..

1 . .. que tôdas as serpentes
nadam e não existe uma só
que seja vegetariana. :...--------------------

2. .. que, apesar de tôda a

violência nele empregada, o

esporte que apresenta a me

nor cifra de mortalidade entre
os seus praticantes é o fute
ból.

3 ... que, em París, são mui
to raras as casas numeradas
com o número 13, pois dificil
mente encontrariam elas in

quilinos, os quais quase sem

pre as preferem com a nume

racão lI-bis.
4:. .. que, na Inglaterra, o

costume de atirar arroz nos

recém-casados para lhes augu-
rar felicidade é tão generali-

I'
zado que se calcula em 1.000

Hoje e tôdas as noites, grano 1�n����:ls �ó�:��ean;a�lada��:� .ADVOG .L\.DOS
diosos shows, com Pedrinho, fim.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Lourdes de Almeida, Aldo, 5 ... que os aquários são de

Camargo Neto, Aparecida e invenção dos chineses, que os Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL I
Uida. usam desde tempos ímemo- ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 3

riais; e que, na Europa, o seu I Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I
CONTA CORRENTE POPULAR I

uso vai além de 1680, dépoca na :=================�=_=_=_=_=_===�"
'

qual estavam em mo a_ para. w'"w

Juros 51í2 a. a.' - Limite Cr$ 30.000,00 ornamentar as casas, nao tan- I
B MOdvimOen.taçtão·tCOm, CdheeqrUates S I I �o���d;e�:�: mas com ané-

Dr. SAVAS LACERDA ·

anco O IS ri o e · a, 6. .. que se denominava .

1 dr. Savas I'

Reeseutxiiu sua clínica, nesta Capzta, o
� hiâroioria O uso que tinham os

Lacerda, oto-rino-Iarin2olo":ista.CAPITAL: CR$ 60.0QO,000,00

I' atenienses, na Antiguidade, de - ..

I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 conduzirem em certo dia do

,

Rua TrajanO, 23 • Florianópolis I ���' :�it:ei�a��s gJ���� P�l��
despejavam numa abertura

16a. Circunscrição de Recru,tamen.to ��:;i�;� �ou�e:l�o ��:n�����
d I d 91 tinha por fim aplacar os deu-

Afiso aos cidadãos a (asse e 1 4
ses infernais para que não sub-

Os cidadãos nascidos entre Iode Janeiro ê 31 de vertessem a terra com um no
Dezembro de 1924 (classe de 1924), devem preparar-se vo dilúvio; e que os gregos con

.

para uma pcssível convocação da reapetiva classe a sideravam êsse dia como o

partir de 20 do corrente mês. mais lúgubre e triste do seu
F'lozí cnôpo líe, 11/1/46. calendário.
Ten. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. R

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cl.A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIrClI l'eglsl

recornmeuda-ge para roupa fina e roupa comrnnrn-

IMPOSTO ,SINDICAL
(EXEUCí('IO UE 1946)

o SI:\DICATO DOS ESTABEu�crME.\TOS DE E:\SI1\O SBCU\'Di\hlO
E PRDIARIO Com séde à Praça Mauá 7 - 14° andar - sala l418, (F,DIFICfO
"A ?\OrTE"), comunica a todos os Estabelecimentos de Ensino que. RECE:BERi\. �í()
DECORRER DO l\II�S DE JAl\'EIRO, a contribuição do IMPOSTO SINDICAI, 'J'IC
é devida por todos os Estabelecimentos de Ensino Secundário c Primário inclu-nve
Comercial. sediados no DISTRITO FEDERAL E EM TODOS OS ESTADOS E
.TERRITóRIOS, As delegacias do Sindicato nos Estados estão habilitadas a prestar
esclarecimentos. As guias de recolhimento estão sendo. remetidas pelo correio e podem
ser solicitadas na séde do Sindicato ou nas Delegacias Regionais do Xl inistério do 'Tr.i
balho. Preenchidas as guias os senhores contribuintes devem apresentá-las à Agencia -io
Banco do Brasil. Não havendo sucursais, delegacias, agentes do Banco do Brasil. serâo
as mesmas apresentadas no Banco que estiver autorizado a recebê-Ias pelo l\1i�istel"\')
do Trabalho, Indústria e Comércio. Há multa para o contribuinte que deixar de fazer
o recolhimento do imposto dentro do mês de jaueir-o.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro ele 1945.

a) - AXSEL.\10 PASCHÔA - Presidente.
ESTEPHAl'\TA HELMOLD - 1° Secretário.

Parque Teatro
Vitória

Emprêsa 4. Madeira
Instalado no Campo do

Manejo

o Sabão

!

i.

CoPyn9hl da

rhe HAYE tOIJH/ARO? ln,

PRODuros QUIMICOS
Grande Firma importadora e exportadora em São
Paulo, deseja nomear na praça de Florian6polis,
Joinville e Blumenau, representante, firma corrr

petente que possa vender á base de comissão PRO·
DUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS e INDUs
TRIAIS, seja para importação do extrangeiro, seja
para pronta entrega de estoque em São Paulo.
Interessa também firma que deseja manter

estoque em conta própria.
Cartas para «MANHATAS» - Coixa Postal 195·· A

SÃO PAULO

ESCRITóRIO JURtDIfJO COMERClA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

•

Endereço teleeráfieo e "Elibranco" - Lajes - Sta, Cataruta

::ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A.l!untos: 1urídicos .- Comerciais -- Rurais e Informutiv?p

Endereço Tel., ELlBRANCO - LAJES � Santa Catartáa

Consulte mJtIsa Organização ont�s da .e decidir pelo. c�m

prCl ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne�te e.todo .� ...

Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ..

, ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - F'ene 54

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Q I!:JTAPO-Terce-felrir, 1S clt! laneiro de 1946
------------ -_ .._--_._----------

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

6oy,�!.��, ª�J�l��� 10 govêrno nacionalizará Telegraf�ram ao I
Concessão de bolsas

o

I�:��,1�7�;:�TOR FEDERAJ� RESOL"E

os serviços co�o,nel .�ope� _

de estudos
De acareio com o art. 42, alínea a, do decre- ,.t<;ntle outros, recebeu o Co

R' 14 (U P) O f
to-lei n. 1.299, de 20 de março de 1945: NOVA YORK, 14 (U. P.) _ Diante da rapidez com que se roneí Lopes Vieira os seguin- 10, ..

- pro es-

Egídio Manoel Xfarques, soldado da Fôrça extendem. as greves pelo país, dos trabalhadores dos serviços tes telegramas de solidaríeda- Sal' Leitão da Cunha, ministro
Pclicial do Estado, por ter sido julgado per- telefônicos de comunicações de longa distância, um funcioná- de de pessôas que não pude- tro da Educação e Saude, den-
manentemente incapaz para o serviço militar, tro de seu progran1a adminis
com o vencimento anual de quatro mil e du- rio declarou que si a situação perdurar é possível que o govêr- ram cOlnparceer ao agape:

-

zentos cruzeiros rc-s 4.200,00). no nacionalize tais serviços. De Florianópolis: IvIonse- traü�o de torn.ar o ensino mais
Decretos de 10 de ianciro de 1946 nhor Harry Bauer, tenente acessível, par�lcularmente aos

o I��;o��,�,e.�TOR FF,DERAL RESOL\'E

I'�VI·AJ' ,"cN·T'''E? EDITAL Alcibíades Souza de Freitas, menos protegldo� da fort�na,
Antenal' Tavares do cargo em comissão, de Epifânio Sucupira, Sebastião II �xpedlU !nstruçoes,. re1<l:tlvaS

Oficial de Gabinete, padrão J, da Secretaria Rosa, Pedro Gomes Caldeira, a ??ncessao de auxílios f'inan-
da Viação, Obras Públicas e Agricultura, por d'OMEKII14L EDITAL DE PRACA COM O Nicolau Barraca dr Otohn

I
cen os e bolsas de estudos aos

�ei�bl���� nomeado para exercer outro cargo \J U PRASO DE 2U DIAS d'Eça, José Andrad�, Maria alUl�os de �ursos, industriais

Promover, por merecimento: Com prática em todo O doutor Mauríllo da Costa Andrade, Vicente Goulart, Vi- da :ede fe�elal e a regulameu-
De acôrdo COm o art. 51, do decreto-lei n. Estado, oferece seus ser. Coímbra, Juiz de Direito da cente Delfino, Manoel Lourei- t8:ça� do m�ernato na Escola

572, de 28 de outubro .!e 1941:
viços, qualquer comarca de Tijucas, do Esta- 1'0 Sobrinho, José Rosa Filho, Tecmca Nacional.

.Diaá d'Avila da Silva do cargo da classe para
d S t t Segundo essa portana poF, da carreira de Professor Normalista, do ramo. o de arrta Ca arína, na for- João Elias, Marçal Raulino, .', .

_
.'. .-

Quadro Único do Estado, ao cargo da classe G Informações e condi- ma da lei, etc. Francisco F..:.Jsa, Manoel Mar- dela �eI con�edld� auxílío �l-
dessa carreira, vago em virtude da aposentado, ções, nesta Redação. I Faz saber a todos quantos cos Ramos, Romeu Medeiros, nap�elro ate. a llllportanCI�
ria de Benta Cardoso.

.

O presente edital de praça com Eulálio Silva, Oscar Vasques, máxima d� OItocentos cruzei-
Decretos de 11 de janeiro de 1946 ".' _'_.- --.----.--- d 20 di

. ros mensaIS aos alunos queo I!\TERVEi\'TOR FEDERAL RESOLVE
o praso e tas, virem ou Ari Simas Freitas, Durvina . . ,

'
..

Remover: Rol ry Clube de dele conhecimento tiverem, Xavier d aRosa, Beatriz Su- por d�f1culdades. fm�ncell'3:s
De acôrdo com o art. 14, alínea a, do de, a que no dia 12 de fevereiro do cupi,ra, GUiom.ar Buechele, !lmprevlstas,

se Virem Im�,ossl-
��:�;lei n. 1.196, de 23 de novembro de

fi
.

Ó corrente ano, ás 10 horas, nes- Maria Santana, Antonia Bu- man�nte 110 Conselho sera es-

Maria Emília de Andrade, ocupante do car-
Orla0 POliS ta cidade de Tijucas, a porta chele, Maria Emilia Bueche,

colhido oportunamente.
_

go da classe F da carreira de Professor Nor, do edifício da Prefeitura Mu- Julieta Borgushi, Genésio Ro- .

As bolsas ?e estu?o serao ,de
ma lista, do Quadro Único do Estado, do Gru Quinta-feira, 10, re.uniram- nicípal, o porteiro dos auditó- sa, Valmir Salomé Pereira, Hi- cinco, dez, vll1�e, trm�a � qua-
po Escolar "Sítvei-a de Sousa", para o Cru- se nova:neI'l:te os rotarianos de rios dêste Juíz-o, trará a públi- pólito Gregório Prira, Jose' da re.nta .,vezes a ímportãncía em
po Escolar "Lauro ivIüller", de Florianópolis. FI 1 d h d d t t

Retiiicar: on�_nopo lS! em mais um� co pregão de venda e arrema- Costa Vaz, Arybaldo Povoas,
111 erro e uzen os! rezen-

O decreto de 3 de janeiro de 19�6. na par, r�un�ao almoço, sob a presI-: tação, 'em la praça, a quem Mario Jacques Dias, Jovita to�, quatrocentos, qumhen�os,
te que removeu Realcí Cecília da Silveira. dência do comp. Cunha e se-I mais dér ou maior lanco ofe- Lisboa Orildo Lisboa Pedro de seiscentos, s�tecentos e. oito-
ocupante do cargo da classe F da carreira de cretar.ia do comp. Cün.eo. recer, acima das avalíações, o Lima B'renheíser, Joao:" Silva,

'centos C�UZ�lYlo,s mensais, s.'en-Professor Xormalista, do QUJ.c!ro único do D da neln nres d t -

f d t
�

rlt d dEstado, nos têrmos do decreto-lei n. 1.1%, de eSlgna. o p� O p:-eSI en e, O seguinte imóvel, pertencente �lácido. Alves, R:odoval Espe-
o as res ui imas conce. 1. a�

23 de novembro de 1>44, do Grupo Escolar com_pa�helrO �OCeGI, hasteia O ao espólio de Manoel Francis- zrm, VItor Martins, Asbelína somen�e a. alunos de méritos
··Germano 'I'Imm ". ele Joínvile, para o Grupo Payllhao N,acíonal. , .

co Reis, e separado, para paga- Mourão, Emanuel da Rocha excep.clOnals. .Escolar "Getúlio Va rgas ", do Saco dos Li� E apresentado oficialmente O internato da Escola Tec
mõse, no municípío de Florianópolis, quando

' Ó>, , menta de custas e taxas: Um Linhares, Marcos Nunes Viei-, . . .-
deveria ser pari' o Grupo Escolar "Professor ':,0, �l�be, O. novo rotariano terreno (lote n. 1), sito em ra, Evaldo Schaefer, 'I'ornaz nica �aclOnal sera �estlna�o
José Brasilício", de Biguacu, F Iávio Fer::a�-l. . Canelinha, neste Município, Camili, Acary Margarida, Sub-: especlalmenfe aos alun?s di-

Desiçnor: O secretar�o procede a Ieitu- com 190 metros de frentes que tenente Pacheco, Altino Viei- p�?I?-ad?s por escolas indus-
Walmol' Otávio Oliveira, ocupante do car- d d t t ' t d E t dos

go de Topógrafo, padrão K, do Quadro {cnico
ra O expe ien e. fazem ao sul em terras de Lín- ra, Luiz Martinelli, José Gil, llals SI ua as no� s a

.'
{lo Estado, para responder pelo expediente da Devid.8:mente de�i�naUO, ,O dolfo Laus e João Furtado, por Renato Guttierrez, C a r los send� a escolh� feIta pela .dl
Inspetona de Terras com sede em Tubarão. comp. Cuneo em vlblante Ola- 390 ditos de fundos a norte Karther, Pedro Gonçalves, JO-I reto�'Ia do Ensl�o Industn�l,

Ti·a:lsfrn·r: , . rçãO saúda o novo comp. com o espólia; extremando ao sé Guilhon Norberto Rihl Vi- medIante p_roces.,:,o de seleçao
De acordo com o art. 31, alInea a. combina, É feita ao comp Ferrari a .

.

, 'em que <;:erao levados em con
do COm O art. 33, do decreto,lei n. 1.299, _

. leste com Laudellno Laus e ao tor Lima, Mario Nocetti, Pro- . �". ,.--
de 20 de mal'ço de J945: auto-apresentaçao dos com- oeste com o espólio e Antônio fessor Brasil Cabral, Aquino t� a hlSt�)lI�O escolar, a .sItua:

Ildefonso Juvenal da Silva, 1° tenente Far· panhelros. Mafra com a área aproxima- Lima, Antônio Romeu Mo- 9ao. eC?n�mICa e as q_ualldade"
macêulico da Fôrça Policíal do Estado. para Desincumbindo-se da mis- da de' 75 000 metros quadra- .

" md.lvdlUalS dos candIdatos.
a reserva remunel ada. por tel: atingido a Ida, são ue lhe foi confiada de fa- '_ :

'

,

, I
r En a.

,de lImite, pelcehe"do o vencimento anual de q
_ . t d�b, avalJ.ado a, seIS (6) cen- De Serra Alta: Dr. Alvaro IC· OdCr$ 17.400,00.

.. !�er �ma pale;:;tla �o� O ema tavos o metro quadrado, num R2g0, Juiz de Direito. Ine -) eonDec,·etos de 12 de Janetro de 1946 A sItuaçao dos CorreIOS e Te-
tot.al de quatrocentos e cin- De Valões' Jocondino Godi-o INTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE légrafos em face de sua atual t -

'

(C"'$ 45000'
.

Conceder cxo)l.l."ra.ção . " quen.a CIUZeIroS... ,). nho. ,. às 71/., horas
De acôrdo com o art. 91, � 1°, alínea a. do I ��tonOmla , O comp. Cun�a E para que chegue ao conhe- De ��jes: Serrano Caminha Á pedido! _ Últimas exibi-
decreto,lei n. 5i2, de 28 de outubro de aIZ que talvez os comps. n�

I
cimento de todos, mandou ex- e famllla

.. _. .; '. I çõe,S !1941:
. . _

,desconheçam ser essa reparb- nedir éste edital. aue será afi- DOI ot' L b
-

A Rita GUlrda Bona do ca"go de Escrtvan

I cão a que maior soma de sel'- -. 1 . d·" ,

e I eaes. av.o eoar

e-I 1) -,
Richard ARLEN

interino do distrito de Taió, município e co- '.
� _

' xaao no ugal o cost,ume e cnon.
" ..

Chester l\10RRIS LiInlny
marca de Rio do Sul, para o qual foi nomeada V1ÇO;:; PI esta dentro do pals, publicado na in1prensa de De !tajal: Jooe MeIreles e

I
LmO� _ Linda WAR,D _ em

·de acôrdo com o decreto de 11 de setembro de,' contando.
no desempenho. �e Florianópolis, Dado e passado Heitor Liberato. ARTILHEIROS AÉREOS1945.

.

seus SErVlÇOS, com funClona- nesta cidade de Tijucas, aos De Blumenau: Dr. Arnaldo I ?) _ ROY ROGERS no seuDeslg'lGr: rios esforcados e mal remune- ..�
�... -

De acôrdo com o decreto,lei n. 551, de 19 � sete (7) dIa.S do m.es de Jan€l- Xavier Delegado Reg'ional de I 11
. .

I
de J·unho de 1941: rados, ao mesmo tempo qU,e ro do ano de mil novecento,<:! e

' .

'

I me 10r e maIS sensaclOna
'.

t'
� PollCIa.. "wstern" :Laércio Pires, Contador da Prefeitura Mu- cobra ao pUb�lCO axas ffilnl- quarenta e seis (1946). Eu, De Laguna: GlOcondo Tasso

nicipal de Joaçaba, para responder pelo e"pe' mas Quanto a a'premn·ada au 'd L' 'h 1
. - APOSTA AFORTUNADA

. 5V
-

Ro olfo 'UlZ Buc e.e escnvao e ErnanI' Saia-o dos Santos.diente, durante a licença concedida ao Prefei,' "d'
.

da ão
"

com Marguerite CHAP,MANN
to Euclides Simões de Almeida. tonomI�. IZ O comp. am n

que o subscreví. Selo afinaL De Tijucas: Rafael Cruz Li-
Portaria de 3 de janei,·o de 1946 se_r suflclente,. um::. vez qu.e .�e (assL."lado) _ Mauríllo da Cos- ma e Alfredo Fées. 3) - Início do seriado me-

o IXTERVENTOR FE;DERAL RESOLVE nao estende a parLe admmb- ta Coímbra Juiz de Direito. De Joinvile: Major Antônio �çO�,?:o que "O HOMEM DE

Dispensar: trativa, explicando ai..l1da que, Confere co� o original, afixa- MaTtins dos Santo"', prefeitoA professora Zuzete Lima de Sousa, do d ad d 1 D
'..Iv O TERROR DOS ESPIÕES

Curso Complementar anexo ao Grupo Escolar
as ren a� arrec a. _as pe o . do ::10 lugar de costume. ao municipaL o o
C T serao da Umao a qual 1 e 2 episódios com Kan�

"Luiz Delfina", de Blumenatl. ... ,

'
. ,_ qual me reporto e dou fé. --------------

PortarilM de 7 de jall.eI:'·v de 1946 conced�r.a aquela repartlçao o Tijucas, 7 de janeiro de 1946. TelegramfJ� ret dBs
RICHMOND.

() INTERVENTOR FEDERAL REsor,vE necessano para se manter. A Rodolfo Luiz Büchele escri- .

' u,' I" No programa: - Filme Jor-
Licenciar, "ex-officio". em prorrogação: respeito de sua palestra, entre - 'Na Estacão Séde acham-se nal - DFB.

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

P C $ 2 40 1 00creto,lei n, 572, de 28 de outubro d" 1941: outras considerações conscien- --------------_ -retidos telegramas para: reços: - r ,
-

, �

A Lélia GOrresen de Araújo, ocupante do ciosas, diz o comp. que o bra- Antônio Cândido Vitorino, I
"Imp. até 14 anos".

cargo da classe G da carreira de Escriturário, sileiro nãO sabe reclamar, pois lOS sofredores Unici, João Rochadel, Henry CINE "IMPERIAL" às 7lh hs.
·do Quadro único do Estado (Departamento de

ao envez de encaminhar sua II John MUTray, Nadir Franca Última exibição.Educação), de trinta dias, com o vencimento

integral. reclamação ao funcionário ou Dra. L. GALHARDO-Ex-mé- Ribeiro, Déa, Ducelio Costa, O maior drama de amoI"

TOrl14r sem efeito: serviço competente, espalha-a dica do Cel\tro E.pírita. Luz, Anita Schaefer Francisco Ro- levado á tela:
A portaria n. 3.441, de 28 de novembro de pela cidade, em casos mesmo Caridade e Amor, comunica sa, Cláudia M�ria, João Mar- DE AMÕR TA1IBÉltI SE

1945, que dispensou Maria Soaa-es Viei"a, da t·
- -

t
a mudançC1 do seu consultá· ,

A
' MORRE

função de Professor, referência III <Escola em que a repar ·IÇao nao em
..io para a Ruo do Senado tins e Famllia, Tenente nto- .

mista de Itajuba, distrito àe Barra Velha, culpa alguma. Reconhece o 317 -- 2' andar. Rio de J(1- nio Roberto, Nilsa Cecília Li- com Charles BOYER - Joan.
município de Araquarí) comp. que a reclamação pode nei.ro. onde paiilila a oferecer ma, José Carlos Bastos, Maria FONTAINE - Alexis SMITH:.

Porta.ria de 11 de j,."eiro de 1946 e deve ser feita, pois é ela "a o. seus préstimoli. Escreva de- Oliveira Silveira, Fulvio F.r- - Brenda MARSHALL ...
o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE melhor fiscal de tôdas as ad':' talhadomente -- nome. id<1-

tado, Wilson Chaves, Arnoldo Sublime! Enternecedor r z
DeSl:gnar: da. endereço e enve lope se-

o professor Adelino José Gonçalves, para ministrações". Finalizando diz lado para (l respo:.ta. Moura, Dr. Antônio Silva, Ma- Sublime!
Auxiliar d!, Inspeção do distrito de Caiacan, O comp. de sua simpatia ao rio Fernandes, Alhames Cia, Enternecedor !
ga, município de Florianópolis, com a gzatifi. mais novo rotariano de Floria- ,. Prefeito Clodorico Moreira, Inolvidável!

��:$o 6���:�)�:0���:�t:s d�:�::�o:or· ���;�.�� nópolis. Achados e perdi-dos Kiazaca para dr. Alterio, José No ):>r6grama:
dotação 1,029, do orçamento vigente. Agradecendo as palavras a Perrat, Inco para João Wittor, 1) - Notícias da Semana -

P01'laria de 12 de Janeiro de 1946 si dirigidas, o comp. Ferrari Foi entregue em ·nossa reda- Maria Antoninho, Walter Ca- DFB.
o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE faz brilhante palestra, sendo ção e acha-se à disposição do nhoto, José Pereira Peres, Cici, 2) - Fox Airplan News.

Conceder lice1Lça:
ao finalizar calorosamente sr. Ricardo Ezechias Corrêa a

..TuveAncl·o Braga, Jos"',ó Kelberg, Atualidades.A Euclides Simões de Almeida, 2° Tenente "....

da Fôrça Policial do Estado. exercendo, em aplaudido. carteira de identidade n. .... Ondina Souza. Preços: Cr$ 3,60 - 2,40_
comissão, O cargo de Prefeito Munícipal de Aproveitam os comps. a HO-133.986.

Censura "Imp. até 14 anos'''.
Joaçaba, por trinta dias. ra da Camaradagem para con- QUEM PERDEU 1 ODEON _ 5.a Feira

·FOD'ograma�. ret-Idos
tal' as últimas do "amigo da Pessoa que oculta, neste ca- LUIZ FERNANDO DE FARIA Hugo deI CARRILL e Amart

., onça". so, seu nome, trouxe a esta Re- E SilVA DA LEDESMA em

Gracas á dedicada colabora- dação uma pequena quantia participa o na'cimento de HIS'l'ÓRIA DE UM .TOVEM
ção do comp. Macedo, o comp. que encontrou na rua, para ser 1Iua irmãzinha POBRE
Aderbal tem oportunidade de restituída a quem a perdeu. I TÂNIA - MARA
praticar um ato de filiantropia Se alguém aquí se apresen- I Domingo ODEJON-IMPERIAL
empregando um jovem lJue tou, com as indicações neces- Fpoli•. , 3/1 :946

. Barbara STANWICK - Joel
era o único arrimo de uma sárias, faremos a entrega do :...-------------: Me CREA - Edward G. RO-
pobre família. dinheiro. APENAS Cr$ �,oo BINSON em

Encerramento da reumao Em outra hipótese, mandá- Com essa ínfima Quantia Você PA('TO DE SANGUE
t

-

I' es.tá auxiliando o seu pro:&:lmo,com o arriamen o d.o Pavilhao o-emos a "Caixa de Esmo- "Rigorosamente prol'bI'do ateContribua para a Caixa de Esmolllfl
Brasileiro pelo comp. Ferrari. las". ,qos Indía:entes de Florianópolis.. 18 anos".

Acham-se retidos os seguin
tes fonogramas:
Zacarias de Carvalho Vito

re Damiani, JoãQ Leit�, Aime
Vieira, Adelia Bauer Amorim
Dida Rosa, Daniel Cunha, Her�
mínio Bion, Manoel Pedro Al
ves, Rosa Rodrigues, Ana Fio
ravante e Joaquim Crúz.

I

i
I
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o ESTADO-Terca.felre, '5 de .Janeiro ae '••6 7

IndicadorMédico Notas científicas
Estocolmo (Via aérea):

As moléstias virulentas da ba
tata causam aos agricultores
suecos perdas de muitos mi-

.w ··- ""' -- - _.._&1', o:r -& ' &T_IfI"Itgt.T.T&.."._ "" lhões de coroas por ano, e cal-
cula-se que a colheita normal
anual de dois milhões de tone
ladas de batata fica reduzida
de 10-15 por cento, por causa

das mesmas, Tendo em conta
estas cifras, os cientistas sue

cos, reaizaram nos últimos
anos extensas investigações,

DR. POLYDORO S. THIAGO afim de poder dominar 'os ví-
CLíNICA MÉDICA E�l GERAI, rus, e informa-se agora queDoenças do coração, pulmões, fí

gado, estômago, intestinos, rins e conseguiram aperfeiçoar um
demais orgãos internos de adultos

e criancas novo método diagnóstico por
CO�SlJLT()RJO: R'u" F'ernando

soro, que permite identificarMachado, la
coxstnzras DM.RlA�lR'WE: facilmente o vírus, graças ao

das 15 ás 18 horas -

HESIDE�CJA: Av. Trompowski, que é possível realizar uma lu-
62 - F'one :\lanual 766 ta mais eficaz, contra as mo-

DR. MADEIRA NEVES lestias em questão,
'

Médico especialista em DOENÇAS Anter-iormente, determina-
DOS OLHOS díf t êcíea dCur-so ele Aperfeic::oamenlo e Lon- va-Se as I eren eS eSpecles e

c��:�tt��:sn�Ri�ef�e ���1i�I��: virus - existem, em total, uns
diariamente das ]0,:30 às 12 hs, à 20 que causam moléstias às
tarde excepto aos sábados, das 14 b d

.

d 'fá, 16 horas __ COiXSULT(lRJO: atatas pro uzm o 111 eco.

r:ua João Pinto n, i. �brado - cões nas chamadas plantas deFone: 1.461 - Residência: Rua o
_

Presidente Coutinho, 58 I indicaçao, um trabalho que re-

DR. MÁRIO WENDHAUSEN I q,�eri� longas esgotantes �spe
:-'lédico do Centro de Saúde e Di- nencIas nas estufas, Mediante
retor elo Hospital "Nerêu Ramos" O novo método a pesquisa po-
CLI:é'\ICA :\ff�DICA ele adultos e

'
,

críanoas ,de agora ser realtzada no la-
COl\lSCLTóRIO: H. Trajano,. 14 boratório com um mínimo de(altos da Confettar-ia "Ch i- ,

, quinho"). aparelhos e em poucas horas.
CONSULTAS: das 4 as G horas -

'd
'

nF,SfDE:",CIA: R. Felipe Schm idt, Este meto o se baseia na capa-
38 - Fone: manual 812 cidade de diversas classes de

DR. BIASE FARACO albuminas de causar a geração
Méd ico - chefe do Serviço de de anticorpos no sangue ao

Doit�gÀ.�oDÃe�iE�Ed=-s�i�I'bS serem injetadas em animais,
AFECÇõES UH.O-GE"ITA IS Misturando-se o soro sanguíDE A:\lBOS OS SEXOS - RATOS

INFRA - VERMELHOS E ULTRA- neo de um animal tratado des-
CONÓSUT,T:JO��,T:·�s fi hs. _ R. ta forma com uma albumina

Felipe Schm idt. 46 idêntica à injetada produz-se i
RES.: R. Joírrvile. 47 - Fone 1648 '

_
,uma precipitação, Já foram SINDICATO NACIONAL DAS EIUPRESAS DE NAVEGAÇÃO

DR. ROLDAO CONSONI '

produzidos numerosos soros i MARíTIMA
nln:HGI.-\ GEJUL -- .-\l,TA rr. i t

' ,

id t'f' IIU-HGU _ '\IOJiÉSTIAS me SR, (:s a espécie para 1 en I ica- IMPOSTO SINDICAL
F';);';113����i�SF;;UI�â�j�'I.��� \I'(>�II' çao dos �il'us, e os cientistas

I O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE-
rin na da Un ívers idade de São, 'suecos estao tratando atual-

"'AÇA-O MARI'TIMA m ed
'

AV R' Branco n 46 30Paulo, onde í'oí asstsrerrte por va- .

t d tr I' T
' ,CO s e a ��. 10 .

�

rios "nos do_ Serv ico CirtÍJ:?:ko (lo men e e e:lco11 I ar., outros, andar salas 4 e 5 no Rio de Janeiro adaptado ao regímem
.

Prol. Al ípio
_

Correia :\€to. As pesquisas aCllna referi-. .' .

" "

cIrurg, ,n do eS,tomag,o e"'''' h,-
d tã ,I' Instítuido pelo decreto-lei n. 1.4e2, de 5 de Julho de 1939, ten-

liare,. intestinos nelgaclo e g rosso, as, que se es ao rea ízando i ' ,

_

r iró idc. _rins, próstata. bexiga. '110 Institut Na .'0 I d P _

do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Mínístro do Traba-
utero, oval'l}'s e trompas, Varrco- I cO Cl na e 1'0 ,.

C.
".

f ' ta jsí di I
.

adceIe, hidrocele, varizes e hevna : teção às Plantas em E t L lho, Indústrta e omercio, con or:rne car a SIn ica aSSIn a

d ? ÇONlr,sUL'r�sR:' F I mo corrl'Pl'eend�elll' tarr'lb ,snl0Co, _ em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
as _ as o 'ioraa, a ua epe, . e es ....,A.."

- �'ti "

sChmid;;'i�';),(aJ��� 1:�9��sa Pa-
tudos acêrca da difusão das pertençam e categoria ecolno�:Illca navegaçao dma11194I6mad' qudeRI<JSID1l:NCIA: Rua Esteyes .rn- moléstias virulentas F

. o IMPOSTO SINDICAL re atIVO ao exercicio e ,eVI o

-==:::n:io::r:.:::1::7:9;:T:::::el::,:::"'::1:7:6;.:4==
' I C o U

pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA-
..

- provado que algumas das mo- 'A ' , , A

FRACOS. léstias em questão só podem �IL" suas sucursal? o� agencias, durante o proxrmo mes, de
AN�ICOS ser propagadas por 'e t in- janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida-

TOMEM setos, esp�cialmente
c ��s pio- ção das Le.is do Trabalh'o, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452

llilnhll r�_..•S.t•.IIII. lhos, pelo que se investigaram de ]. de ��alO de 191,4d3, � respectiva tabela constante do art. 580

Ilu 9 Iri�� uUlH e registraram detidamente os' ela reíerí: .a Conso 1 açao.
"Sll.VEIRA" -----------,--------------

modos e lugares de hibernação!
dêstes. Além disso, o citado'
Instituto realiza numerosos

-- D • "_a' "_ � _ ""' _=_ "" w__ _ ' _ _ exames de sementeiras de ba-
r

. - -

� tatas, afim de poder por à cUs-
� r.OMPANID,A "AlJANÇA DA BAIA" � I posição' dos agricultores bata-,
� Fadada fDI 1878 _ Séde: B A I A tas livres de virus, para o cul-'
� lNCENDJOS E TIU,NSPOKTES

tivo de espécies de alta qllali-'

�
dac1e.

.

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900,606,30 C/�SA.kS·
I RespQ.osabilidades Cr$ 5.978.401.755.97
" Receta « 67.053,245,30
Ativo « 142.176,603,80

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos, Nariz - Garganta,
Diploma de hahilitação do Corise-
lho Nacional de Oftalmologia,

CONSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às '18 horas,

ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77,

TELEFONES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clin íca e cí
rurgia do torax, Partos e doenças

de senhoras
CONSUJ,TóRIO: R, João Pinto 7
Djáriaml!nte das 15 às 17 horas.
RESIDf:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone 1\1, 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Muníclpat e ele

Caridade
CI,íNICA !\I(,;DICA D)<J CRI1\.NÇA8

ADUJ!l'OS
OONSUJ,TóRIO: Rua Nunes lUa
ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas elas 2 às' 6 horas

RESIDE:NCIA: Rua Marechal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de :\leclicina da Uníversjda
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Men tais, Ex interno da Santa
Casa de Mísei-Icórdía, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Te-

deral
CUNICA Mf;DJCA - DOENÇAS

NEHVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 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 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
díograría clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPEC JALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS.
OUVJDOS, NAIUZ e GARGANTA
Cirurgia moderna, da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de c-or-pos estranhas,' etc,
CONSUJ,T.I\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NTXES lIIACHADO N. �O -

)<'one 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28,

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

Resid: Vldal Ramos, 6G.
Fone 1067

I
I
'I

Greodo Tónico

Sinistros pagos nos últimos Iv .a'n09
Responsabilidades (

98.687,816,30
76.736,401.306,20

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150,000,00
cada uma, pede oferta por
carta, aos cuidados desta
redação, 30 v.21

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

'

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

...... 'WI!-.
-" - W - II'IiP"'JIIW"__.fIIIIiIItii"...JIIIiílII'

ORLANDO se A l�PEJLL]
R08 Conselheiro Mafra, 36 -, loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Cai"a Postal 51 --- End. Teleg_: «Scarpellin --- Florianópolis1

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres ((SYHTHESIS)
Distribuidores: IALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - lo ando I

I SEJA SUA PROP(��

CasilDiras

�.

\�1}S

,'�
.. '

":" .::> ....

! SAUDE DÁ MUI�UER

E D I'T A L

e Lãs
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Esteve nesta Capital o professor Maurício Joppert da Silva, ministro da Viação
Obras Públicas. S. Exeia. par.tiu para o sul do Estado, em

visita às minas de carvão catarinense.

Inaugurado o Serviço aéreo VariO, nesfa
por D, F. de Aquino j João Matos da Silva, nosso "No momento, a VARIG es-

Aguardando a chegada dO) conterrâneo. tende seus serviços aos Esta-

primeiro avião da Varig que, Conduzia o ELECTRA, para dos de Paraná e Santa Catari-Iem linha regular, aterrisarial esta cidade, os srs. Simón Ro- na, pretendendo mais tarde

Iem Florianópolis, estavamos berto Bicenson; sr. Osvaldo realizar transportes em várias
na Base Aérea desde ás 12,30

I
Sohn, e sua espôsa exma. sra. linhas internas, tão pronto es- -----�----�,------------------- thoras. dna. Olga Voigt Sohn. Com tejam solucionados os melho-I FlorlanõpolHs, 15 de Janeiro de 1946 t

Grande número de pessoas, destino a Curitiba viajavam os ramentos que precisam ser in- ----,--- .. -----'

inclusive altas autoridades alí srs. Pedro Geraldo Felix Sal- troduzidos em alguns campos, ,

se achavam reu�idas.. Repre-l zano; AI�erto Dalcan.ale; ,Ru- de pouso. �ssas linha,s proje-I MINISTRO MAURICIO JOPPERT DA SILVA
sentando o sr. Dr. LUIZ Gallot- ben Martín Berta, díretor-ge- t�das sao. (P. Alegr e

.

- .Ga-I 1'!11 visita à zona carbonifera tio nosso Estado, chegou" untem, a esta Capital, em a"i.",
XlaS - Lages - F'lortanópo-] espe-c-ial, o sr. Xl inistro da Yiacào. dr. Vl aurir-io Toppert da SJ!Y<l, que se fazia acompanhar llo�
Iis : escala em Tubarão, na li- SI", dr. Fernando Xl ibielli de Carvalho, seu oficial de gabinete; dr. Humber to Berutti Moreira,
nha já existente de P. Alegre diretor do Xl aterial rio Xl inistcrio da Viacáo ; professor Hui de Lima c Silva. diretor do Deparra,

mente Xacional de Iluminação c Cá s. e Firmino Brigiclo, oinematocra í ist a.
a Florianópolis; escalas em Sua excia. que foi aguardado no aeroporto pelo Iutervcntor Ierlcrul , sr, rir. T,niz CallottilBlumenau e Joinvile, na linha r- }'or rodos os Secretários de Estudo, altas autoridades CI\'lS e militares, apó s as apn'sellti�
já existente de P, Alegre -- Flo- ç';es, di rig iu-se para esta Capital, onde chegou cêrca das JS horas, reccl.c-ndn, C111 Palacio, J;

rianópolis _ Curitiba; e Curi- cumpr imentus das pessoas ali presentes, entre as quais anotámos as st'guillt(.�:.;: dcscmbargadn

tiba _ Castro _ Jacarêsmho
Medeiros Filho, presidente do Trihnnal de Apelação; monsenhor l lnrry Haner-, r epresern a.ntin
o sr A rcebispo '.\1 etropoJitano j dr. Carlos Gomes de Oliveira. sc-rctáriu da .f u stiça, -Edncação

a Londrina também haverá co- e Saúde: ch-. L'do Deeke. secretár-io da Viação, Obr-as Públicas c Ag ricult ura : .Eu {i uedes da
rnun icaçôes para S, Paulo, O Fonseca, secretár-io da Faxcnda : capitão Aldo Fernandes, delegado da Ordem Politica e Social,

tráfego nessas linhas será bi - reprvscntando o sr, dr. Osvaldo Bulcào Viana, secretário da Seg ru-anca Púhlica : coronel Ante,
.

do j
nor Tuulois de .\fesquita. pt-efeito ela Capital; tenente-coronel Xrlo Ter xei ra, comandante dasemanal a príncípio, sen o in-

.
Gnarnic.;o Federal e elo I·Pl Batalhão de Caçadores: comandante I'Jinio da Fonseca Cabral,tensificado na proporção em caj.itâo dos Portos : coronel Cantídio Qnintino Régis. comandante Ce,.al da Força Polic iaj:

) que crescerem as necessidades acompanhando dos 51'S. tenentc-ccroucl João Alves Mar-inho. majores António de Lar. Hi!f... e

dessas regiões.
Os lemas da VARJG são: outr-os oficiais da nossa milicia : João Alcântara da Cunha. diretor Rcjrioual dos Correios c Te·

légra ícs : enzenheiro Thiers Fleming, chefe das Obras do Pôrto: Carlos da Costa Pereira, Vrt�·

SEGURANÇA EM PRIMEIRO sidcute da C�SPF:; Gustavo Xeves, diretor do Departamento Estadual de l nformacôe s : Cte
LUGAR e SERVIÇO IND'IVI- mcntiuc de Brito, inspetor ria Al fánrleg a ; dr. Antônio Andrade Caruc-iro. delerrado fiscal; Do,

DUAL PARA AS NECESSI - minzos Trindade, diretor interino ele Obras Púbiicas ; José "vicolau Burn, diretor ele Terras e

DADES DOS, SEUS CLIENTES outras pessoas,

Após ter mantido cordial palestra com o Interventor. s r, dr. l.U17 (�all()tti. ( outra.':'; aftasAs circunstâncias espeCIaIS a uror idadcs, o sr. c.linistro .\Iauricio j oppe rt da Silva, seguiu para o sul do Est ado, sendo
que atravessamos, não permi- acompanhado até à saída do Palácio pelo sr , Lnrerventor Luiz Oallott i, seu secrt-t.ariado e nu t ra s

tirão proporcionar ao público autoridades.

rente da Varig; e a senhorita

I
transportes tão intensos como

S 1 St f Amanhã. às 12 horas. o sr. Interventor Luiz Gal1otti, oferecerá em Palácio, umue y unp. seriam de desejar, tuna vez que almôco, ao sr. Vl inistro Xl arn-icio Joppert da Silva e as altas autoridades,
A nossa reportagem apa-I as possibilidades de aquisição

nhou um flagrante do sr. Si- de material avíatório ainda

O sr, Ruben ltlartin Berta, dlretor-gerente da Varig', ao centro)
fotografado quando recebia os cumprimentos do sr, Antônio

Brito, gerente nesta cidade (à direita do clichê)
ti, dd. Interventor federal nes
te Estado, o dr. Osvaldo Bulcão
Vianna palestrava com o sr,

Antônio Carlos Q. Brito, ge
rente da companhia nesta Ca
pital. Notamos também a pre
sença do sr. João Cunha, Dire
tor Regional dos Correios e

Telégrafos; emte. da B'ase Aé
rea, major Epaminondas Cha
gas; Padre Alvino Bertoldo
Braun, diretor do Colégio Ca
tarinense; sr. Martinho Calla
do Jr., chefe do Tráfego Pos
tal dos Correios; sr. Miguel
Aterino, agente da Panair do
Brasil; Aloísio Machado, re

presentando a firma Machado
& Cia. agentes da Cruzeiro do
Sul; sr. Erico Couto, diretor
do posto Meteorológico; sr.
Joel Moura, do alto comércio
da Capital; srs. Valter Sto
dieck e Oto Boatinga, repre
sentantes comerciais, além de
outras pessoas de destaque nos
meios industriais e comerciais.
Precisamente às treze ho

ras, o Electra PP-VAR com lo ..

tação para dez passageiros, da
companhia Viação Aérea Rio
Grandense, efetuava uma ller�

món Roberto Bicenson, pri
meiro passageiro do Electra a

pisar em terra, conseguindo,
ainda, a nossa objetiva, foca-

capital

Aster-óide Arantes. capitão Osmar H. da Silva, oficial pôsto ü disposicáo do i lust i-c visitante e

Hoje, 3,a Feira ás
- 7,30 horas

Sessões das Moças
Irmãs Andrews - Patri-ck

Knowels - Grace Macdonald
- Anne Rooney. l
A ETERNA SOJ�TEIRONA II
Uma comédia alegre e diver

tida repleta de bôas mUSlCaS'.
canções e gosadíssimas piadas
CENSURA LIVRE.
No programa: - Filme Jcr-

nal - DFB.
.

A Caça do porco do Mato
Short.

Novas escalas dos
aviões da Cruzeiro

do Sul
Os senhores Machado & Cia.,

agentes dos serviços aéreos
Cruzeiro do Sul, comunicam
que, a partir do dia 15 de ja
neiro de 1946, vigorarão as

seguintes escalas dos aviões da
referida Emprêsa, nesta capi
tal.
Para o Sul - Domingos.
Para o Norte r-r-: Terças e

Quintas feiras.

informação considera-se,
também, definitivamente as
sentada a nomeação do te.
ceI. Raul Albuquerque para
diretor da Central do BÚJ,sil,
nomeacão a ser . concretisada
logo após a posse do novo p','e
sidente. O tenente-coronel
Raul Albuquerque é engenhei
ro civil e militar, e foi o cons
trutor dos edifícios do Minis
tério da Guerra, Clube Militar
e outros.

RITZ

o avião Electra, da Varig', quando aterrissava no aeroporto
da Rase Aérea de Elortauôpolls

Entre outros fatores, ressal
tou o sr. Sohn a rapidês e sua

yidade da viagem, pois, haven
do partido de Pôrto Alegre ás

I 11,30, aquí havia chegado às
1:3,00 horas,

A Varig tem seu escritório
no edifício do Hotel Laporta,
sendo seu agente o sr. Antônio
Carlos Q, Brito. A escolha da
companhia recaiu, sem sombra
de dúvida, sôbre pessoa que
muito há de servir o público
desta Capital.
Conhecedor profundo do ser-' Car�lÍs811, Gravatas, Pijames

O sr "I'
•

R J t J)" ,'iço aéreo de passageiros e Metudal melhores, pelos me-
,

' • I� ,mon ,(I ler o. }le�IlSOIl, o !n·lmeiro IHlssag'eiJ·o que d{'. - �

semhuuou da, aermune Medra, maug'urundo, assim, a lin}la transporte de encomendas, de, D,orel preços s6 na CASA MIS
da e(loJu)lanhia "ul'1!.n Pi'll'to Aleg're _ ,F1o'rinnópolis caráter afável e finura de tra-: CILANEA - RuoC. Mafra, 6

f 't to, possni?o.l' de �mpla capaci- � compreensão dos interêsseseI a aterr�ságem, Pilotando o lizar o sr. Ruben Martin Ber- dade admllllstratIva, o sr. Au- dos seus clientes.possante bI-motor, vinha o sr, ta, diretor-gerente da V::rig, tônio de Brito, representará Pelo esposto, lJodemosCarlos Ruhl, competente avia- ..

t d B ' an-
el

Ja no aeropor o a ase Aerea. condignamente a companhia gurar à companhia VariO' um01' civil; coadjuvado pelo me- Falando ao nosso
.

t V
o'

cânico Oscar Goerg, e pratI' _
repor er,

r
,aI�ig, continuando-lhe ::s tra- futuro de prosperidade na no-

� o sr. Rubén Martin Berta as- dlçoes de alta perfeiçao na va linha de -.

cante de rádiotelegl'afista, sr, Sill navegaçao aer,ea,� 1 se expressou: prestação dos seus serviços, e, que vem de instalar.

Preços: - 1,20 - 2,40A pasta da Guerra 1,80,

C t I
IWXY Hoje, ás 7,30 horas

e a eu ra Última exibição
F.:lo, 14 (O Estado) Em Êste é o drama mais protun-

sua secção "Última hora po- d? e o mais arrebata(�or, para
I

lítica", "Diretrizes" diz que, I toda a mulher que saIba com

são limitadas, A companhia segundo informações colhidas I preen�er um, gra,nde. am�r...
pede, pois, a consideração dos pela sua reportagem ainda ho- ln" AltW R TAlUEM SE
seus clientes para essas con-' je na sede do P, S, D., entre I l\IORRE

dições, que serão removidas e os principais dirigentes desse com,: Charles Boyer --: Joan,., '1
melhoradas na medida do pos- partido, dão como resolvida a Fontame - Alex ShmIt -

sível." indicação do general Mário Brenda Marshall.

Entrevistando o casal Sohn, Pinto Guedes para a pasta da CENSURA LIVRE.
ouvimos as melhores referên- Guerra, no govêrno a ser inau- No programa: - Cine Jor- \.
cias oa serviço da companhia gurado, do general Eurico Du- nal Brasileiro - DFB, �
Varig. tra. Nos meios ligados ao ge- Notícias do Dia - Jorna1. ,..

neral Dutra - acrescenta a Preços: - :3,60 - 2,40,

AMANHÃ HI'I':Z e ROXI
.\. VOVI\\.. no V_\}\IPIIW

5.a Feira Hl'l'Z e ROXY
HrXnA-])I�

BRITO
O alfaiate indicido
Tiradsntes 7

AVISO
o Inl'tituto de HiH�'nósti

{'O C1ínieo do nr. Ujalma
:IUoellnulIlll, heeessita duma,
moça, com eerto �!'l'áu de ins
trução, afim de exereer o

carg'o de Auxiliar de Lahora
tàrio e de Radiolog'ia:
Informaçõel':
Rua }'eruando J[a('}uHlo, 6

das 11 ás J2 e dnl' 14 ás 16
110ra8.

l, (

�i�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


