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Dec�rre hOje um ano mais dà' elevação à dignidade arquiepiscopal de Dom Joaquim
·�ommgues de�DJiveira, o QOsso· muito culto e muito venerável Ircebispo Metropo
litano. I S. '1cla. Revma. apresentamos calorosos cumprimentos pela data, que

é de festa e regozijo para tudos os católicos.
I tiovêrno de coaUsão

'I D�orYa�e�!t (P. P.) _ A
imprensa desta capital divul

I gou uma entrevista concedida

I
pelo Interventor Acrisio Morei
ra Rocha. Nessa entrevista, o

movo chefe do govêrno cearen

I se admite a possibilidade de
um govêrno de coalisão no

Ceara, com a nomeação para
----------- os principais postos de candi

datos dos vários partidos. Ou
trossim, o fato do sr. Acrisio
Moreira aceitar o convite do
presidente José Linhares para
ocupar a interventoria cearen-

Washington, 16 (U. P.) - O se, poucos dias antes da posse
secretário de Estado america- do general Gaspar Dutra, in

no, em discurso que pronun- dica com meridiana clareza
ciou pelo rádio, ôntem á noi- que o futuro presidente da Re

te, atacou o Departamento de pública o manterá nêsse posto.
Estado, em geral, e o embaixa-! É crença geral que tôdas as

dor Berle, em particular, por fôrças políticas do Ceará, in
sua intervencão contra a an- clusive a ala moderada do P.

tiga administração de Getúlio S. D., concorreram para essa

Vargas, no Brasil, e exigiu o sr. Summer Welles, antigo sub

regresso á política de não in- solução, evitando assim que o

tervenção do presidente Roo- grupo chefiado pelo ex-inter
sevelt nos negócios internos ventor Meneses Pimentel vol-
dos países vizinhos. tasse ao poder.

"posse do general Dulralsolução pa�a a

.

Rlü, 16 (A. N.) � Com referência à posse d� presidente I !lt�!�6 �!. NR)II!_ A greve
eleI,to dos Estados Un.ldos do �ra�Il! a 31 do coú'el�oe, res.�lveu- : dos motoristas desta capital
se ontem, com a ch�fla do cenmomal d_o Itamar3:tI, que f�ssem! foi um movimento infeliz rois
observadas as seguintes normas: P�'�sIdente el�Ito, tr�Jand? los profissionais que aind�

I
er

casac� .

e colete preto� ou grande uniforme, ,conforme seja civil ] sistem nessa atitude estão %on-
ou militar, e tendo a sua esquerda o presidente do Supremo' de ad s 1 d

'

t f
Tribunal Eleitoral, em frente, o secretário da sua presidência, ro�� °POl��:

a

qel'roê� rago-

dirigir-se-á, em carro do Estado, ao Palácio Tiradentes, para t d' _q oi lW� es bPre- Carne 3 vezes por semana. , .

'
. ., en em sao vel'C ac elros a su):'-

a ce�'Imoma da P?s�e. Prestado o cou:p.r�mlsso, deixará o novo dos. Não se trata em abs luto
.

presidente, o Palácio do Congresso, dírigindo-se na mesma ho- d
..

[i
_ "

o

hi d P 1"'
.

d P idê
e rervinr icaçoes '1!_lUe" pode-

ra, na m,esJ?a compan 1: e OI' em., ?,al'a o a acio a r�sl er:- riam) ser justas, 'si Jà, não tives- S. PAULO, 16 (A. �.) - A C. A. E. S. P. baixou pOl;tal�ia
ela. O presidente empossado recebera de seu predecessor a taí-

s 'sid t dídos 1
. declarando que a partir de 19 do corrente a carne sera dIS

xa simbólica. O primeiro decreto a ser assinado, será o da no- teend1 81 o a eltl IdOSt c�nfJ o op el- tribuida ao con'sumo público três vezes por' semana isto é às
_ . ., a o aUIUen"O e an as sr '

'

,

meaçao do mmlstro da JustIça Edgar Estrela que se mantêm (terças, quintas e sábados,

UOI·versl·dade calo'll·ca ���l��l�:ig���e,l�l��;��:i�:=iSPrde�IG-re-v-e-d-o-s-e-m-p-re-g-a-do-s-d-a-B-ra-h-m-avolante, esta encontrando o .

decidido apôio de tôda a popu- , .RIO, 16 �O Estad�) - Se�U�d? fomos mform�dos, os. �.m
Iaçâo carioca. Tem êle recebi- pregados da Companhia e Cervejaria Bra?�ma teriam exigído
do milhares de telegramas de i ur.n aume!lto de 3� pm cento no,s .s�us .sala_Elos, ?oncede;ndo um

apôio e solidariedade. Falando prazo, ate amanha, para essa reívíndícação ser atendida, sob

á imprensa, agradeceu o deci- pena de se declararem em greve.

Integralistas no Rio Crande do Norte �a�f:tTa�b�ael'l�a��a�srl�tl:g�ea��,l�l�sft�oê::e�n,�alsiacl�dollo._: Exilo na guerra· submarinaNATAL, 16 (U. P.) - Foi fundado nesta capital um nu-

cleo da Partido de Representação Popular, organização que, ridas custarão pelo preço de,. W_;\SHINGTON, 16 (U. P.) - A Arn:ada reveloy que �"
como é do conhecimento público, reune os integralistas brasi- antes da zuerra ficando anula- êxito na guerra contra a ameaça submanna no Atlântico fOI

leiros. A população de Natal está indignada com a audácia das, portanto,' as vantagens de�id� eu: grande parte às instalaç.ões de rádio de alta f�e
dos adeptos do sigma, que conseguiram para séde do P. R. P. que os motoristas haviam con- quencia SItuadas na costa do Brasil, Curaçao, Groelandia,
nesta capital uma sala do Centro Operário Natalense. seguido, isto é o absurdo de Cuba, Pôrto Rico, Zona do Canal, Trinidad e Estados Unidos.

um aumento de 100 por 100 Pequenas instalações de rádio a bôrdo de alguns navios

nas tarifas.
'

completavam os dados recolhidos nas costas dos referidos

Rio, 16 (A. N.) - Diante da países.
resistência de alguns motoris- P---------b----t---------------:��:il� �i��l:O�; �������it�a���� rêso um rasi eiro n� Arg��tina
apontar os mais responsáveis BUENOS

_AIRE�, I? (U � P.)
- O clda�3:0 brasileiro, ao-

pelo movimento e punir os ca- n:el�o �agall:aes, fOI preso, ontem, pela P,ol_Icla durante a ce

beças e os insufladores, pois rimoma realizada pelas mulheres �emocratlcas de Belgrano,
eles serão incursos no Código como um ato._de desagra�o pel.a �9ao �o. coronel Peron, ao fa

Penal. Segundo se sabe, já fo- ze�', por ?CaSlaO de um meetmg político hastear uma ban

ram efetuadas algumas prisões. dell'� nacional em um mastro em que se achava amarrada uma

Rio, 16 (A. N.) _ O sr. Ed- camisa de homem.
------------------------------------------,------------

gar Estrela em novas declara- A
•

êções á imprensa disse que o
\ LEIAM A REVISTA 1 ssumlu O gov roo

caso dos motoristas estrangei-I O VALE DO ITAJAt I

d H -t-ros será solucionado legalmen-] I e 81 I
te pela cassação da carteira e ---------------

processo para expulsão do ter-
CONTRIBUA Port au Prince, 16 (U. P.) -

para a Caixa de Esmolas aos Indí- O b' t t't'd t t 1ritório nacional. lZelltes de Florianópolis. ga Ine e cons 1 Ul o o a ..

mente dG e1ementos militares
assumiu o govêrno hoje, e se
dedica aos trabalhos de re5ta
belecer a ordem nesta ilha,
perturbada em consequência
da deposição do presidente
Elie Lescot.

O triunvirato que assumiu o

govêrno depois de forçar a re

nuncia do presidente Lescot,
constituiu êsse gabinete ex

clusivamente com elementos
militares.

,;.- I

I Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre qqe assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal?

- Qual I das nossas

-secções mais aprecia ?o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

Summ�r Welles
ataca o D. E.

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

I
----,--------
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Dependentes de
BELO HORIZONTE, 16 (Asapress) - O Tribunal Eleitoral

proclamou oficialmente os candidatos à Presidência da Repú
blica votados neste Estado. Os resultados foram estes: gene
ral Dutra, 471.963; brigadeiro, 335.550; Fiuza, 16.670; Teles,
312. Esse total representa a votação de 833.825 eleitores ex

cluidos mais de 100.000 votos dependentes de recursos. Com
pareceram às urnas cêrca de um milhão de eleitores, tendo si
do perdidos 11.000 votos.

A apuração para deputados deverá estar concluida até o

____________ -.1 I dia 20 do corrente.

rec'ursoQUEiXAS E RECLAMAÇõES
PHEZADU LEITUl" Se (; '1"0 the

interessa e, realmente, uma providencia
para endireitar o que est iver errade ou

para que a la.una. falta não se repua: e

�ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou quetxa porlera Vir a causar, encanu-

nhe-a à SECÇÃO RECLA1\.lAÇÔF.:S, I

de O ESTA DO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de queru
de direito, recebendo v. s. urna in forma

çào du resultado, embora em alguns ca

sos nào sej am publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

Manifestação ao dr. Aderbal R. da Silva
Os Diretores, Gerentes, Chefes de Seções, Funcionários,

Operários e Trabalhadores da Carlos Hoepcke S. A. Comércio
e Indústria, solidarizaram-se com a manifestação, que será

prestada ao seu estimado Chefe e grande Amigo, Dr. Aderbal
R. da Silva, na passagem do seu aniversário natalício em 18
do corrente.

lilin, 16 (A. N.) - O presidente da República assinou de
creto dispondo que a Faculdade Católica de Direito e a Escola
de Serviço Social, do Distrito Federal, poderão congregar-se
em universidade, sob a designação ie Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

certas IacílídadesDecretadas
Rio, 16 (A. N,) - O presidente da República assinou de

creto suspendendo, durante o corrente ano, as exigências do

artigo 12 do decreto-lei 7343, que estabelecia a obrigatorieda
de de um cidadão estar quite com o serviço militar, para po
der praticar qualquer ato civil, como obter carteira profissio
nal, assinar escrituras, etc.

COLUMBIA
Nacional de Seguros' de Vida
e Ramos Elementares

Encontra-se em Florianópolis o Sr." Sady Schmidt, Ge
rente da Sucursal da importante Cia. "Columbia" para os Es
tados do Paraná e Santa Catarina.

SS. que está organizando os serviços desta importante se

guradora em nossa Cidade, onde conta desde muitos anos

com grande número de amigos, tem sido muito cumpri
mentado.

Dado a longa prática que tem o Sr. Sady, do ramo de se

guros, estamos certos do êxito que terá a Cia. Columbia, em

seu setor.
Á sua digníssima Diretoria composta dos Sn1's: Dr. Fer

nando de Melo Viana - Diretor-Presidente; Dr. João Fran
cisco Coelho Lima - Diretor-Vice-Presidente; e Dr. Jaime
Leite Guimãraes - Diretor-Gerente; felicitamos pela acerta
da escolha do atual dirigente de sua Sucursal.

Prêsos varias agitadores
RIO, 16 (A.) - Segundo a nossa reportagem conseguiu

apurar, as autoridades da Divisão de Polícia Política e Social
e do Serviço de Trânsito efetuaram a pí:isão de vários indiví
duos que andavam provocando agitação no meio dos motoris
tas em greve.

Entre os presos encontram-se alguns profissionais, mas

a maioria é composta de elementos estranhos à classe.
Uns e outros, entretanto, foram recolhidos ao xadrez da

Polícia Central.

Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DUELO ORIGINAL
Sainte Beuve, certa vêz, te

ve uma pendência séria com

um dos acionistas do jornal
em que colaborava.
Trocaram-se murros e o due

lo tornou-se iminente, como
de uso na França. Ao chega
rem os adversários ao terreno,
chovia torrencialmente. O de
safio foi á pistola. Estando já
eJ? posição os combatentes, o

celebre pensador e crítico
francês disparou para o ar, e

em seguida, abrindo o guarda
chuva, permaneceu ímovel co
mo uma estátua.

Os padrinhos protestaram
contra aquela excentricidade
porém Sainte Beuve sustento�
o direito que lhe cabia de não
se molhar:

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

- Estou aquí para que me

Imatem, mas em sêco. Não
houve remédio sínão aceitar
aquela estranha condição, que
em nada prejudicava a serie-
dade do desafio. I
.Trocaram-se quatro

prOje-1teis, mas, felizmente, sem o
menor resultado. .

*

A saúde e o bom humor são
para o corpo humano o que o

sol _e a chuva são para a vege
taçao. - Massilox.

-MiGÃiiN�f·i
I

.......� ........•

o MOTORISTA: - C' os dia
bos! Naori m'mandou parai
re nu poste d'esquina? P'ur-
qu' taim de se quexeirer t

;r: * *

o PRECEITO DO DIA
INDICADOR DE SI\ÚDE

O indivíduo adulto deve pesar
tantos quilo. qucirrtos centímetros
tenha acima de um metro de 01- I
tura, tolerando-se uma variação
até 10%. À altura de 1.60 m, por
exemplo, deve corresponder o pêso
de 54 quilos. no mínimo ou o de
65. no máximo. Tanto '0 excesso
quanto a dif'ciência de pêao reve
lam alteração da saúde.
Verifique. ao menos uma vez por

mês. a relação entre seu pêso e
altura Alllim terá um bom índice
de sua saúde. - SNES.
----------------

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voei

está auxiliando o seu próximo
Contribua para a Caixa de Esmola�
aos Indigentes de Florianópolis.

CHEGOU DE LONDRES I �

Londres, m. p.) - 'á chegou 0.- - "dgid". ;'·"gnJa>i.JarJ" ma.! I: I � :I te) II•tJ
Brastl o reputado e esperado trata- i-Ianas, idade critica, obesidade ou I

_. II - - - - -

meu.to O}msa. - Okasa � hoje uma JI1agTf'�a. excesstvus, f'Iacirlêz da

p.
ele

IImedicação de escolha uní vr-rsalmen- e da cútlx, queda ou falta de turgên-

�.
o

te r-er-orrheuida 1)('10 Sf'U alto valor cia dos seios tôdas essas detícíên- �..,

ter�pêntico e pela sua efieáeia índis- das, de ol'igl'lll glandular, na mu-

�cutível. - Okasa á base de Hoi-mô- lher. Okasa encontr-a-se à venda nas ).

nios vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Jníor- /

" Copynghl da
xuaís e �'itaminas selecionadas, mações e pedidos ao Distribuidor � I. The HA�f souHlAND? Inc.
combate VIgorosamente todos os ca- geral: Produtos Ar-na, Av. Rio
sos Ii.gados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Importa-
ções das glânulas genitais do apare- do dir-etamente de Londres, pro- 1 - que, em tôdas as racas

lho. Sexual como: Fra.qUl'za sexual poreion.a nril. id.ade, Fôrça e Vigor II humanas, O cérebro do homem
..na Idade avançada ou por' outro mo- com as drágeas "prata" para ho- t 'd' 10 r'

. ,

tívo, no moço, selmídade precoce, mem, _ Femlnttidadc, Saúde e Be-
em em me la c maIS peso

perda de encrgía, fadiga, fl:aqueza leza com as (h-ageas "ouro" para. que o da mulher.
mental etc., no homf'JU... .. mulher, 2 - que custa muito mais

franzir a testa do que sorrn,
pois enquanto para sorrir em

pregam-se apenas treze mús
culos, para franzir a testa em

pregam-se sessenta e quatro.
3 - que as correntes atmos

féricas das nuvens cúmulo
nimbus podem partir um avião
em pedaços; e que, por êsse
motivo, poucos aviões, quando
penetram em tais nuvens, con
seguem escapar daquele trá
gico destino.

I' 4 - que, no Iraque, há urna I
ponte planejada por dois en-

genheiros do exército britânico Camiaae, Gravates, Pijamea-
I que, p�ra dar passagem às em- Meiaada. melhores, pelos me

bar�açoes, em vez de levantar ncres preço. e6 na CASA MIS,
o vao central ou abrir-se para CILANEA - RuoC. Mafra, fi
os lados, desce na água até o
fundo do rio.

5 - que o pico de Itabira
junto à cidade do mesmo no�
me, no Estado de Minas Ge
rais, no Brasil, é uma massa
cônica de ferro quasi puro,
sendo calculada em 14 biliões

I de. t�n�elad8s a quantidade de
mmeno que nela se encontra
constituindo assim um do�
maiores depósitos ferríferos do
mundo.

6 - que, no tempo da rainha
Isabel, poucas entre as melho
re� casa� da Inglaterra pos
SUIam vidraças, pois o vidro
era .então. considerado pedra
serm-preciosa; e que, quando
os .cava�heiros ingleses que pos-

.

'Jy SUIam ]anelas envidracadas se
afastavam por certo tempo de
sua residência, levavam con
sigo as vidraças, para não se-'
rem roubadas.

As casas britânicas pré-fabricadas 'o ESTADO

O exterior de uma casa pre-fabricada construída em No rb u ry ,

no espaço de uma semana. (E.N.S.)

Diário Matutino
Redação e Ofi.c.

inas ú rua Jo.io

IPinto 11. 5 .

. DIRETOR DE REDAÇÃO � rI A.. Damasceno (/(1 Silva I

I ASSINATURAS
Na Capital

.
Ano Cr$ 80,0�
Semestre CrS 45,00'
Trimestre CrS 25,M'
Mês. . . . . . . . .. Cr$ 9,0();
Número avulso Cr$ 0,40'
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5�

No interior
Ano CrS
Semestre CrS
Trimestre Cd
Número avulso CrS

90,00
f}),OO
30,01}
0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliz-a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Ministério da Guerra'
Sa, REGIÃO M1L1TAR

16a. c. R·

EDITAl�
O Chefe da 16'. C. R .• tendo em

vi.ta o § único do artigo 5' do
Decreto-Lei n 8.512, de 31 de De
zembro de 1945. determina que o.

militares. reformado '. inativos e

pensionistas. entreguem imediata
mente suas cartas patentes. provi
são de reforma ou titules de pen
são. afim de .erem remetidos pare
a Diretoria de Recrutamento, pore
a respectiva apostilha.
Fpolis.. J4 de Janeiro de 1946.

OLYMPIO MOURÃO FILHO·
Ten. co. Chefe da 16a. C.R,

Or8. Aldo Ávila j

da Luz
Leal

E

Leoberto
Laboratório Clínico

ADVOGADOS
J:(ua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado)
Florianópolis

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

Ftoríenõpolls
Dr. H. G S Medina Farm. Narbal Alns de Souza

Fàrm. L. da Costa Avila

Exame de 8a�gue, Exame paro verificação de concer,
Exame de urmo , Exame poro verificação do gravi
dez, ExorL''18 <le escarro, Exame paro. verificação de
doenças do. {lele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
Jlutovoccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. Mala e carrinho
----........--------....----....------......�

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

Autorizo a minha inscnçao como SaCIO contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

,

cru

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

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util para
caixeiro viajante.
Preço: Carrinho Cr$ 300,00

Ma1s Cr$ 500,00
Ver à rua Deodoro n-, 18.

..............I......----�p..

S a no Denol
CONTEM

Florianópolis, .,.... de .... ,....... de 194 ., ....

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA.
TO. FOSFOROS,CALCfO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
Oi Pílldos, OeJ:lauperados,
E,gotadol, Anêmicos, Mie.
que crilm Migro., Criença.
,.quíticII, receberio e tonl·
ficação gerei do organismo

Sa nU·Üi n 01
Líe D.N,S.P. n- 199, de 1921

«Para ramo de bebidas
vinhos»

o

e

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

Os candidatos deverão apresentar
. referên

cias e pretenções e mencionar o meio de
transporte de que se utilizarão.

Cartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar no gerência deste jornal,' usando
dois envelopes, um dizendo sómerlte

«pro-Icura-se ví cj on te », e o outro com o nosso

endereço.

VENDE-SE um marca "cu
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co
te de óleo.

. O motor pode ser examina

I do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marítimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. Telefone 1134,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1_Vida Social
ANIYEUSARIOS:

OSCAR PEREIRA
Faz anos hoje o sr. Oscar

Pereira, esforçado Comissário
fia nossa Delegacia de Polícia,
que tem em sua folha de ser

viços, creditadas, as soluções
fie muitos casos de interêsse
da Coletividade.
As felicittações que certamen
te receberá, nesta data, de seus

amigos, serão muitas, pois
crescido é o seu número, em

(tôdas as classes de nossa so

.eíedade.
DR. FRANK DE BARROS

MONTEIRO
A data de hoje marca o ani-

versário natalício do dr. Frank JANTAR OFERECIDO AO DR. entre os amadores, com 295 OS ,PRÓXIMOS JOGOS

Dorn�ará
a ,seleção bra�ileira que

de Barros Monteiro, ex-delega- ADERBAL RAMOS DA pontos e Bruce McCormick SCL-AMERICANO D'E disputará o Sulamencano em
do do Instituto dos Comerciá- SILVA conquistou o 2.0 com 296. FUTEBOL Buenos Aires.Joreca, buscará.
rios em nossa Capital e atual- A caravana desportista 01'- Mário Gonzalez ao terminar Dia 19 - Brasil x Chile e Ar- conquistar Ademir definitiva-
mente servindo na cidade de ganizada pelo Grêmio Estu- seu jogo no Riviera Clube teve gentina x Bolívia; Dia 23 -I�ente. Aliás, o .São Paul� acre
Niterói. Ss. que durante os pou- dantil Catarinense, que excur- a seguinte expressão sôbre 01 Uruguai x Bolívia e Brasil � dita que Ademir 0I?tara por
cos meses que aquí residiu, sionou em novembro último, á torneio: "foi a mais difícil Paraguai; Dia 26 - Uruguai sua proposta em VIrtude da,
soube fazer, pelo seu cavalhei-I cidade de Laguna, oferecerá prova que já joguei". Como se x Paraguai e Argentina x Chi- enorme diferença entre ela e a
rísmo e boa vontade em servir, hoje, ás 19,30 horas, no Lira sabe, Gonzalez é veterano de le; Dia 30 - Chile x Bolívia apresentada pelo Vasco -.grande números de amigos, re- r

Tenis Clube, um jantar ao seu inúmeros torneios sulameríca- e Uruguai x Brasil; Dia 2 de ..

ceberá, estamos certos, de mui-I patrono Dr. Aderbal Ramos da nos e nos Estados Unidos. fevereiro - Chile x Paraguai OS ARGENTINOS SÃO OS
tos deles, especialmente de Silva, para o qual, estão ccn- Todos os jogadores ameríca- e Argentina x Uruguai; Dia 4 CAIUPEÕES SULAMERICA-

�eus companheiros de Rotary, vidados todos os estudantes nos mostram-se unânime em - Bolívia x Paraguai e Argen- NOS DE PUGILISMO
sinceras felicitações pela pas- que integraram aquela ernbai- louvar o jogo desenvolvido por tina x Brasil. Rio, (V. A.) - O Campeo-
sagem ele sua magna data, ás xada esportiva. Mário Gonzalez, salientando-se São esses os próximos en- nato Sulamericano de Pugílts-
quais juntamos as nossas. Presta assim, o Grêmio Es- os "scores" do campeão brasi- contras em disputa do Cam- lismo concluiu com um nítido

Fuzem anos hoje: tudantil Catarinense, uma 110- 1eiro que em quatro dias

canse-I peonato
Sul-Americano de Fu- triunfo conquistado pelos ar.:.

o sr. Aldemiro Neves dos menagem merecidíssima a guiu, respectivamente, 77, 74, tebol que, êste ano, se realiza gentinos, após um longo e in-
Reis; quem sempre amparou o es- 75, e 75. em Buenos Aires. teressante certame disputado
a menina Lucia Vilela; porte catarinense. Mário Gonzalez não acorn- * '" * em Buenos Aires. Dos oito títu-
o sr. tte. Albano de' Sousa

* 'i' 'i'

panhará o grupo de golfistas ADE:rUIR ASSEDIADO PEL1) los os locais conquistaram seis,
Lucio, atualmente residindo LOS AXGELES LOUYA O DE- que partirá para San Francis- SÃO PAULO compartilharam em um, não
em Tubarão; SEllIPENHO DE lUÁRIO ! co ainda esta semana, afim de São Paulo. (V. A.) - O São se classificando apenas em um,

o sr. Afonso da Silva Coe- GONZALEZ participar de outro torneio, Paulo está mesmo disposto a marcando um total de 33 POR-
lho; Los Angeles, (V. A.) - O mas pretende reiniciar suas

J conquistar o meia esquerda tos, contra 23 do Chile e 18 do
a sra. Maria Silveira espôsa] ca;n�eão brasileiro de golf, atividades nos torneios que se

I
Ademir. Agora, o técnico san-I Perú. O Uruguai obteve 13 e o

do sr. Alexandre Silveira' Mano Gonzalez, recebeu o tro- realizarão em fins desse mês paulino, Joreca seguiu parai Brasil 4, ficando os bolivianos'

f' I o a I
-

,o menino Marcio Antônio, eu pe a sua ú. co ocaçao en- em Phoenix e Tueson no Es- Montevidéu e de lá aeompa- no ultimo posto.
filho do sr. Benito Araújo. tre os amadores, no Torneio de tado de Arizona.

'

�• .". -.". _ "" oP" _ __w...._

-VIAJANTES: Golf de Los Angeles.
R· "'" IJOÃO BORTOLUZZI O profissional americano

WALDIR E .UIAURí DEFEN- epartl�ao de ucrosProcedente de Nova Veneza Byron Nelson consagrou-se DERÃO O OLüUPICO
.

STE I �
acha-se nesta cidade o sr. Joã� vencedor do torneio aberto tan- E,_

, WASHINGTON, 15 (U. P.) A representante Clara

Bortoluzzi, a serviço da firma, to para profissionais como pa-
ANO

. ! Booth Luce (republicana do Connecticut), apresentou um

",Ind. e Com. Bortoluzzi S. A. ra amadores. com o total de Segundo nos l:lfonnaram, projeto de lei que estabelece o estudo, por parte do Congresso,
.

284 t os "players " Waldir e Amau- da repartição de lucros entre empregadores e empregados, co-HILARIO SECONI COST�' pon os.
't' t

.
.

.

.

-

-

1
O " "d M' " G I 1'1, respec rvamen e zagueu o e mo maneira de evitar os conflitos trabalhistas.( Procedente .de_Orleans, ond.e ,SGcre e

1

ano on;a ez, meia-esquerda do Caravana dOI----------------------------exerce a profissão de Contabí de 301, colocou-o em 30. nalA' -

d 'lt'm O·DEON - I:r,.IPERIAL

REDUZA A
-,

I
- .

1
'

o 1
' r, vice-campeao o u 1 o .

•lista está em F'lortanópolís o co ocaçao fina e em 3. ugar t d
.

t ít di [ a's 71'2 horas e '7 3/4 horas' �,
. cer ame ama orrs a CI a mo, 7:

sr. Hilário Ceconi Costa que en�re o� am�do�es. Smíley ante a tentadora proposta ore- Simultaneamente
tem sido muito cumprimentado QUlck fOI o prImeIro colocado

fecida pelo Grêmio Esportivo Programa colossal.
por seus ínúrneros amigos. te� se salientado, sendo con- Olímpico, de Blumenau, assí- Uma apaixonante história

,GORDURAJOSE BENCCIVEN siderado um dos primeiros des naram inscrição por êsse clu- de amor! - A história de dois
Esteve em nossa redação, 'jsenhistas daquele Departamen- be. corações apaixonados em luta

acompanhando, amig,os do S�ll to. Conta, assim, o G. E. Olím- contra os preconceitos da so- Por Um' Novo M_étododo ES�ad�, o sr. Jos� BenccI-1 RUBENS BOSCO pico com duas valiosas aqui- ciedade!
.

ven, t�lllCO do .ServIço de Au-: Está em Florianópolis o sr. sições para o campeonato do CARTAS DE AMOR H�?y,:�de�s ����s ������tomat.Icos da Cia. Telefôn.ic.aj'Rubens Bosco, sócio gerente corrente ano. com Pedro LOPES LAGAR método seguro e rapldO de remover o
C t G 1

�
,.

d excesso de feia gordura. Comece a per-a armense. ratos pe a VISI-, da nóvel firma R. H. Ltda. de Waldir revelou-se como um - Amelia BENCE (premia a der peso na primeira semana e multoa. ta . ., . 1 ad mí I quilos ao mês. Basta tomar 2 pastil.has.

I Itajaí. dos maIS etíctentes zagueIros pe a ac e a.
3 vezes per dia, Este novo método, cha-IVO NORONHA

\ BATISADOS: do campeonato de amadores e Romance e músicas inesque- mado Formode. traz nova vitallda-'
C d ti de saúde e energia cdmo tambem umaom es.mo. a Curitiba, es.- MARCO AURÉLIO Amauri reuniu excelentes qua- cíveis ! ap�rencia atraente. ao dissolver a gor-calando prImeIr t d Ab

.

dura. V. não só se sentirá como pare-
.

amen e em

l-I
Na pia batismal da Catedral lidades como atacante. rem o programa: cerá 10 anos mais jovem. Não é neces-v,�rsas Clda.d�s do. Nort.e do Es- Metropolítana, o distinto ca- A ambos os nOS50S sinceros 1°) - O Brasil vence a "Co- sario fazer regime alimentar, nem usar

... t d .

h drogas drastícas ou praticar exercíctos,. a o, seguira u oje, VIa terres- sal Danúbio Melo e sua exma. votos de felicidades no despor- pa Roca" por 3 x 1. em excesso. Atúa ajudando a nature-tre O sr Ivo No h A tê ti rt ôbr za, Formode. reduz a gordura de'
:. ron a, co�p�- espôsa d. Ruth Ramos Melo, to blumenauense. u en ica repo agem SD e

um modo garanttdo como V. deseja.tente VIajante do Laboratório batísaram Marco-Aurélio fi- '" ,., ... o grande prélio ! Peça Formode. hoje mesmo, em

PIAN '

A.... qualquer farmácia. A .ossa garantia é

\
. lhinho do casal Ivo Noronha e DIVERSAS NOTíCIAS 2°) - CANÇõES nGEN- a sua maior proteção.

tI
DR. A. HAFNER sua exma. espôsa. _ A Portuguesa de Espor- 'fINAS com Hugo Del CAR- Dlstr. S. I. P. Caixa Pettal 3786 • lia

J Acompanhado de sua exma. PASSAGEIROS DA VARIG tes venceu, domingo último, RILL
- cantando "El dia que

sra., chegou ontem de Pôrto De volta de Curttíba e com Sa no Quieras" - Libertad LA-em Recife, o conjunto do n-Alegre, pelo avião da Cruzeiro destino a Montevidéu, passou ta Cruz, dalí, pelo escore de MARQUE cantando "La
do Sul, o dr. Hafner, compe- por esta Capital o PP-VAR, 2 1 Morecha ". - Amanda LE- _--------------,;
tente médico na progressista avião de passageiros da VARIG

x

Em Lima o Botafogo, do DESMA - na valsa "Amor,'cidade de Blumenau. conduzindo os seguintes pas- Amor". - Augustin LARA _

Rio, J'ogou contra um forteLAURO SILVA .

na c:ança-o "Yaravi".sagelros. * * *
Acha-se há alguns dias em De Curitiba para Florianó- combinado peruano, terminan- 3°) - A voz do mundo

-IFlorianópOlis o sr. Lauro Sil- polis: Sra. Ade1a L. C. de Gald- do empatada a partida pelo Atualida�:s. �va, antigo comerciante nesta wel. escore de 1 x 1. Preços - Cr$ 3,60 - 2,40, IICapital e atualmente residindo De Curitiba para Pôrto Ale- _ Hoje, em Belem, o Flu- 1,50.
. "============�em Brusque, onde em pouco gre: Sr. Ruben Martin Berta, minense do Rio enfrentará o Impenal - Cr$ 3,00 � 2,40.tempo, pela sua bondade e João Matos da Silva. Remo.' "Imp. até 14 anos". COSTUREIRASt-

simpátia, soube grangear gran- De Curitiba para Monlevi- _ Em Belém, o Fluminense
, <1e número de amigos. Ao sr. déu: Silvestre Borizon, Carlos derrotou, domingo, o Paisan- DOENÇAS NERVOSAS
Lauro desejamos feliz estadia B B

. C(Jm os progressos da medicina
em sua terra.

. orlzon. dú, tri-campeão paraense, pela hoje, as doenças nervosas, quandoMenor Mima Adolfina apertada contagem de 2 x 1, tratadas em tempo, !ffio males per-piAULO BOSCO Borizon, Alberto R. I Borizon, sendo os tentos do tricolor ca-I feitamente remediáveis. O curandai.Pelo avião da Cruzeiro do Ary Lambert, Maria Helena rioca marcados por PinhéO'as e ris�o,. fruto d.a ipt,orância, só podeSul, seguiu ontem para a Capi- Veiga, Laura Veie:a.
b prejUdICar os mdl'71duos afetados de

� Pascoal. tais enfermidaces. O Serviço Na-tal da Republica o sr. Paulo De Florianópolis a Pôrto _ Em São Luiz o Madurei- cional de Doenças mentais dispõeBosco, funcionário do Depar- Alegre: Sr. Euclides Jorge da ra enfrentou o Maranhão A. de um Ambulatório, que atende gra.tamento Técnico da Central do Cunha, Clube vencendo-o pelo esco é h�itamente os doentes nerVOS68 in.
Brasil, em CtÜO cargo muito Menor - Idalete Cunha. Id 2

'

c.
r

,dlgentes, na Rua Deodoro 22, das 9
e x . I às 11 horas. diàriamentG:.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

No jôgo de
venceu o

ontem entre Brasileiros e Bolivianos,
Brasil pela contagem de 3 a o.

o ESTADO encon··
Ira·se à venda na

banca de jornais
cBeck»

Precisam·se de costureiras com

prática em camisas de hOmeIl1,
Tratar na Camisaria Júlio.
Rua Conselheiro Mafra - 3

ou Tiradentes 58,
4 vs. aIt 3

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Di!1co9.
Rua C""nselhelfC Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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erss e agro-pecuarls
O ponto basicamente fraco da economia brasileira - sa

bem-no quantos dela tenham uma nocão elementar - é a cri
se da agricultura. Não é, pois, de surpreender que tão relevan
te e grave tema haja sido focalizado no discurso proferido pe·
lo diretor do Conselho Federal de Comércio Exterior, por oca-
sião do encerramento dos trabalhos anuais daquele órgão. l

Não podia, em verdade, deixar de ser versado tão impor-Itante assunto em tal ensejo, visto como, efetivamente, o esta-,
cionamento da produção agro-pecuária, juntamente com a I
crise dos transportas explica a maior parte dos males de que,
nêste momento, padecemos, mi seja, a escassez e carestia dos
gêneros alimentícios, a falta de prédios nas cidades, os lucros
excessivos na indústria e no comércio, a desvalorização da
moeda e o aumento de impostos.

Ninguém se abalançará a contestar que, de fato, num

país como o Brasil a lavoura _e a criação devam constituir a

fonte principal de trabalho. de produtos de consumo e de ex

portação, de fortunas 'Particulares e de rendas públicas. En
tretanto, que se observa lamentavelmente ? É a agricultura,
por assim dizer, quase totalmente deixada à sua própria sorte
por todos os govêrnos que o país tem tido dêsde que se eman

cipou politicamente de Portugal e saiu do ciclo do pau-brasil,
da mineração e do couro para, empíricamente, ensaiar as ati
vidades agrícolas.

Acaso teremos resolvido, já não diremos a maior parte,
mas ao menos uma pequena parte sequer dos mais importan
tes problemas da agricultura brasileira? Ao contrário, quase
tudo ou está por solucionar, ou o foi apenas parcial e preca- _---------------------------._
riamente: estradas, pontes, transportes, escolas, farmácias,
hospitais, crédito bancário, assistência técnica, silos, arma

zens, máquinas, ferramentas e. antes e acima de tudo, braços.
Não há dúvida de que êste é o problema fundamental: o

elemento humano para o trabalho agrícola, pois nos últimos
tempos se acentuou o êxodo dos camponeses para as cidades.
atraidos pelos salários mais altos e pelas garantias legais de
trabalho das indústrias e das obras públicas. Dêsde a abolição,
que suprimiu o braço escravo, a lavoura brasileira ficou de
sorganizada, não tendo a imigração resolvido senão em parte
o problema, porquanto ela foi atraida somente para algumas
regiões do país e, mesmo dentro dos Estados preferidos, como
é o caso do Rio Grande do Sul, para determinadas zonas dos
mesmos. Daí a explicação da pitoresca imagem segundo a

lavoura seria a Venus de Milo da economia nacional.
Projetos e divagações não têm faltado, mas, na realidade,

o que tem minguado são realizações concrétas. Tem-se falado
muito, por exemplo, em mecanização da agricultura. Mas que
iniciativa de envergadura e alcance até agora foi tomada e

Ilevada avante nêsse sentido?

Urge que abandonemos, no entanto, êsse passivo confor
mismo com uma realidade que nos prejudica e deprime ao ex

tremo, estando, como estamos, em relação à Argentina, por
exemplo, num atraso de quase meio século em matéria de de
-senvolvimento e progresso agro-pecuários. Chegou o momen

to em que não é mais possível "deixar como está para vêr co

mo fica". Vamos entrar agora numa nová fase da vida nacio

nal, sob a Terceira República que vai emergir dos debates da
Assembléia Nacional Constituinte, a reunir-se dentro de algu
mas semanas. Esperemos, e não só isso, façamos, através de um

largo e forte movimento de opinião, que a primeira e a princi
pal preocupação do novo govêrno seja a de resol�er _?s prin
cipais problemas da agricultura, das VIas de comurucaçao e dos

transportes, nos quais estarão as bases do bem-estar e da pro
peridade dos brasileiros.

-------
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FARMACIA ESPERANÇA
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I 8REVEMENTE
l
• Reabertura do Lal:oratório

Radio-Tecnico-Eiectron
Fundado em 193:;

( Montagem de rádios, Ampli-

!I
ficadoI'es-Transmisllo<,es

Material importado direta
mente aos U. S. A.

Propr ie tár io
Otomar Gsorges Bijhm
Electre - Tecnico - Profissional

I
formadCll na Eu rcpo

Florian6po is
�ua Jcão Pinto n. 29 -- Sob.

AUTO�iOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínomo ou

motor àe arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rre. 13�

(
\

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU-

LAR DEPURA TIVO

DO SANGUE

o Fígudo, O Baço, o coração o Estômago, os
PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
DOS OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia. e Abortos
lnof ...nsivo 1i0 organismo. Agradável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxtltar DO tratamento ds stülts ti Reu-
matismo d!t mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamanto da Sífilis principalmen
le nos casos em que a via bo
cal é ii única possível.

(a) Dr. Benedito Talos·a.

Atesto que apliquei militas
vezes o EIJXIR «914» obtendo
semore os melhoreR resuHados
no tr,tamente da Sífilis.

(a) Dr. Ralael Bartalem

\.

----------------------------------------�----

C[j�IE� A TFiA�AtELB EüJ! r,t��A SEU r�TU1�

Jlprelldcndo Jladio
IUlI tmll�O PEJUJuro fi HtJIESTO

�Qme ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
�(.Ia •••••••••••••••••••••••••••• ri"••••

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOMe �EMPIU!

�5t. 1'ai: •••• 110 •••• " 110 •••

----------------------------------------------....,..-----

ADVOGi- ..\DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. ]. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

c rnElHO� DOS rn s LHORES

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

I

fpollS. -- JoinvUe

VIIGENS
caída" - 2 h.ora. da

madrugada I

I Joinvile- ..Fpolis.

I I
Saides 9 hora. da manha

Informações nesta

red",çào

I VENTiLAD�RES-
Vendem-lIe dois ventiladores elec

tricos, grandell. para cima de roe

i 110 ou parede. sendo um oscilante,
I proprios para escritório, barbea
riall. cafes, etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15. :

MACHADO & ClA.
Aqêuciaa ti R.pro&entaçõ.. e;m

G.P>tJ.!
M", triz: Florian6po�i.
Ru.Q João Piato, n. !!
Ca.iza Postal, 31
Filial: Cra.ciúmo

Rua Floriano Peisoto. 'In
(Eáll. Pr6priu).

Telegramas: ·PRIMUS·
Aqont_ '(lati principais
municipio. <ia Eatad.,

Procura se
uma casa para

-
j alugar, no Es'

treito, nas imediações do Gru
po Escolar

..

Jo,;é Boiteux".
Tratar pelo telefone, n" 1140,

com Ferreira. 5 vs, 1

Achados e perdidos
Entregaram neeta Redação uma

tampa de ROCliador. a qual será
entregue ao seu legitimo dono.
- Perderam-ae varios documen

tos pertencerttes ao Sr. João Pedro
da Cunha. À peasôo que 011' entre
gar à rua Padre Miguelinho n. 33,
será abonada urna gratificação.

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYHTHESIS»

I
Distribuióores :

ALMEIDA, BASTOS & CIA.
I Felipe Schmidt. 2 - 1" and,

-

I "A CA.•.
'

I.TI'"IA.
I ('â(. Fabricante e distribuidores das afamadas con- I'11 '17 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grnn-

de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnoerns e aviamentos
para alfai'l.tes. que recebe diretamentfO das

II melhorei fábrica.. A Casa
•A CAPITAL- chama o atenção do. Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem !lua. compras. MATRIZ em Florian6polis. - ,FILIAIS em ·Blumenau. e Laje&.
aaoa , ..

. ....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�ira Tênis Clube Dia 19, Domingo, «Noite Tropical». Grande «soírée»

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

Surpresas. Venda de mesas na �JOALHERIA MORITZ ..

,Religião
Catolicismo

O SANTO De lllA
17 DE JANEIRO

st: Antão, Abade

Aquelas regiões do Oriente

(que, hoje em grande parte, ca
recem da luz do Evangelho,
eram outrora o berço de cris
tãos moelares. Há dois dias,
chegamos a conhecer o primei- =�======""",==================�""-�._...""'--"'--:!,"-""'-=--=-====-==============="".

1'0 eremita, S. Paulo de Tebas. :ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL VI-da MI-II-laro santo de hoje nasceu na Alllluntoe: Jurídicos·- C ..,..,erciois --
"'. ois p I" ·r uH"",..

cidade agicíaca de Como An- Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina

tão, educado desde os primei- Conlllulte nO'50 Organização orrtns de .e decsdrr pela com- O nresidente da República
ros anos na santo temor de pra ou venda de imoveis. pinhais"'u qualquer assinou O seguinte decreto-lei

empresa na.te e.todo '1
Deus, recebeu o rumo definiti- Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ..:' delegando aos Estados Unidos a

vo pelas palavras de Cristo, A D V O G A D O faculdade de legislar sobre ar-

que ouviu assistindo ã sta. Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54 ganízação, instrução, justiça e

Missa: "Se queres s.er perfeí- _ garantia das forças policiais:
to, vai, vende tudo quanto

I
"Art. 10 - É concedida aos

tens e dá-o aos pobres; depois CONTA CORRENTE POPULAR Estados, nos termos do artigo
vem e segue-me". Antão exe- Juros 51/2 ,8 S. - Limite Cr$ 30.000.00

.

17 da Constituição Federal, a

cutou ao pé da letra o conse- Movimentação cem cheques faculdade de legislar sobre os

�lho do Eedentcr. Encaminhou- H-anro do O·!str:.to FedernJ S. I. I assuntos a que se refere o artí-
se para o deserto a-fim-de en- \J dI li go 16, n? XXVI, da mesm�
tregar-se a uma vida de ora-

CAPITAL: C'R$ 60.000,000,00 I Constituicão. a saber: ergam-
cão e asperezas. É um êrro zacão, instrução, justiça e ga-
Í11Uito comum julgar que as

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

I' rantía das forças policiais dos
almas que se dedicam exclusi- Rua TraJano, 23 • FloriânÕpoUS Estados seja para regular a

vamente ao servico de Deus, ��=��=���==:-":""-.�=�==��=�=:'�� matéria, seja para suprir as

estejam livres de quaisquer Í11- _.-- ------

mesn1as lacunas da legislação
cômodos. Não somente a po- ESCRITóRIO JITRíDII;O COltIERCIAL federal.
breza e as fraquezas físicas (Com um Departamento Imobiliário) Art. 2° - Na forma do refe-

Provam a paciência do religio- Velldas de pinhais, fazendas e emprêsas rido artigo 17 da Constituição I-

d Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco
80; também as tentações o ADVOGADO Federal e para os efeitos do ar-

demônio assaltam-no. Antão Rua Frei Rogério, 54 _ "on� 54 _ Caixa Postal 54 tigo 27, da Lei Federal n? 192,
teve que conhecer estas difi- Endcreço telearáfico : "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina de 17 de janeiro de 1.936, todos,
culdades numa medida extra- os atos legislativos dos Estados
ordinária. Mas a tentação por ---------------------------:., referentes a materia de que
si só não é pecado. Assim

I'
trata o artigo 1°, inclusive os

smardou o santo, pura e limpa Dr. SAVAS LACERDA r de fixação de efetivos e respec-
�, sua alma; e até saiu tortale-

I
tivos orçamentos de despesa,

cido das tremendas lutas, tor- Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o dr. Savas bem assim todos 'os dispositivos 1

nando-se capaz �e ser.guia es- I Lacerda, o to-rino-Leringologiete, regularmentares atine�t�s .à Pessoa interessada em

piritual para muitas almasge-. instrução, serviço e díscíplín comprar 5 casas de Cr$
� nerosas. Enriquecido pelos

co-I_
das mesmas corporacões, ou 30.000.00 a 150.000.00

nhecimentos tra�smitido� �or

_

QU"R VESTIR-SE (OM (ONfORTO E ELEGANCIA 1 consequentes de lei promulga- cada uma, pede eferta por
S. Paulo,· o eremita, sabia ele '

das de conformidade com o dis- carta. a0S cuidados desta

?!�:���1:;gd���i:��: \ Rlla,·atarlaaPOeCUrReEI·Ara O Mello ��:�:��� �E�;$i;�e:;; cAresdaAção. CRS ;ooo"zoo
�mee�r1Ittddois�Sadd�0�rm��e;c�;e�u'!�e'm�roc�'asemea_,J.I Rua Joa-o Pl.n1t/'/'o-. 16 _ Florl'a'n66Poll'9' I ��t�����d��lVi�� p�\��;�"�:;;�ed� Precisa�: de uma�té 'CR$

Mínísterio da Guerra. 400,00. Aluguéis sdeantados.

nhor aos 17 de janeiro de 355. - Parágrafo único - Todos os Informações fones 1022 e 1360
.

* * *

16a. Circunscrição de Recrulamento �;o: t�:��:'ageosse�e��o��::��
uo Caixas Postais 24Q e 270.

dos pelo Govêrno Federal com ...r " rI
arelação às forças policiais do � I� 1ICH4l4 • ••,

Distrito Federal e do Territó-

��rio do Acre. serão antes subme- .. �tidos pelo Ministério da Jus-

�-
=

tíca à apreciacão do Ministério
-

I

�t-rui Guerra.
�

�

Art. 3° - As corporacões de �l�bombeiros dos Estados sÓ pode- \
��

rão ter organização militar �
quando incorporadas às res- r :» � p. c:UTISpectívas forças policiais. 4lpP. "/V: .IIA.
Art. 4° - Êste decreto-lei

pr
,., �

r entrará em vigor na data de CR EM E
sua publicação. revogadas as

I disposições em contrário". I � :IIItllj {,J ,I Comprar na CASA MISCE
I - _.- -- - - --

LANEA é sablo! economizar •.

fraqueza
� -

I, •

pistribuidof<ZS cz. depositá.rios:
, {)SNY GAMA & elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA. POSTAL ZJ9

CASAS

(

no Afiso al)s cidadãos da classe de 1924
de Janeiro e 31 de
devem preparar·se

reapetiva. cl c'sse o

Os cidadãos nascidos entre 1 Q

Dezembro de 1924 (classe de 1924),
poro uma possível convocação da

Como de costume, realizam- partir de. 20, do .corrente mês.

se hoje, às ,20 horas, pales-

\ Floi>'lanoPo:ls, .11/1i46._ •

tras doutrinarias, nos segum- Teu. Cel. Ollmpto MOllrao FIlho� Chefe da 16a. C. K
tes Centros Espíritas, desta ca

pital: C. E. Araújo Figueredo,
à rua Pedro Soares 16, A. S.

Fé e Caridade, à rua Fernando
Machado 51 e C. E. Bezerra

Menezes, à rua Chapecó s /n.
Também no C. E. Paulo de

Tarso, no Estreito, à rua Cas
tro Alves 141, haverá sessão
doutrinária, às 20 horas.

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA $A.�A aros
ORJ-AANDO

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - I�oja e sobreloja - Telelo ae 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg .. :

seA R :PEJLL]

Fleríanépelis«Scorpellí» ---

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

I'
. ....,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o eST.oo-Quinta .. 'elra, '7 de Janeiro oe 1946

6ovêrno do Estado
o sr. Interventor federal no

tado assinou, entre outros os
guin tes aios:

'

"O ESrADO" NOS MUNICIPIOS I

P dí
- I

e Imos aos llOSSOS pre- T'..Ir.)iitrao
zados leitores do interior, I INAUGURADA COM DESUSA
nos escreverem comunícan- DO BRILHO A NOVA SEDE
do acontecimentos sociais, e 1

SOCIAL DO CLUBE "7 DE
outros, a,e sua localldade. I JULHO"
Ficaríamos tamhém mui- I Sábado último, dia 12, viveu

t� gratos se nos fossen� e.n- a bela cidade de TuJ::arão hO-!nadas, com antecedêncía, ras de intensa vida social

l'�l�ção das datas de anheJ;- com a inauguração do mages� I

S!ll'lOS das pessoas da Iam.i- toso edifício construido para
I

Ila dos nossos Ieltores e seus sede do tradicional CLUBE 7
conhecidos. DE JULHO.

PENAS DE PATODecreto de 5 de ianeíro de 194ó
O I�TERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomcar:
De acordo com o art. 15, item II, do decre
to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Rosita da Silva Póvoas para exercer o car

go da classe D, da carreira de En Ier rue iro-Vi
sitador, do Quadro Único do Estado, criado pe
lo decreto-lei 11

Ô, 1.339,
de 28 de maio de 1945.1

par a ter exercrcro no Centro de Saúde de
Tubarão. I

(Reproduzido por ter saído Com incorreçãc ).
Decreto de 14 de [aneiro de 194ó

C I�TERVE)iTOR FEDERAL RESOLVE
Exonerar: Tijucas

Idealizada pelo espírito ar-
Sizenando da Silva Monteiro do cargo de tístico de Walter Zumblick a

-

FES'rI1A DE S. S'EoAS.'TIA-O
�� .

-

,

Guarda de Presidio, padrão D, do Quadro
.L " O •

nova sede do "7 DE JULHO"
único do Estado, por ter sido nomeado para PROGRAMA' l' d h

. .' 1
.

"

. a em e pl'eenc er as suas fi-
exercer outro cargo público. DIa 17 as 191/ horas IDecretos de 15 de janeiro de 1946 a" 7:"M' i- . nalidades por ser espaçosa e
o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

1 Novena na
.

atriz rovi-
\ cômoda é, também, uma cons-

Nomca.. : sórta patrocinada pelos I trução em que o bom gôsto, o
De acordo com o art. 15. item II, do decre- mord.olnos:. Maria Matias e

I acabamento e a bela ornamen-to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: Od R IJ oro ICO �IS.
1

. tacão se completam,oào Camilo da Silva para exercer o cargo � -�

de Guarda de Presidio. padrão D, do Quadro D�a 18: as 19 V2 ho��s. .! A diretoria atual do Clube,
único do Estado, vago em virtude da exonera. ,2. No. ena, n� �atlIz ProvI-I está assim constituída:
ção �e!::::�ndo da Silva Monteiro. serra - patrocinada pelos Presidente: Luiz Sampaio

De acôrdo com o art. 71, item I, do decre- :_nordomos: Mercedes Nagel e Corrêa: vice-presidente: José
to- lei n. 572 de 28 de outubro de 1941: JOrge, Macuco. do Rêgo Cavalcanti; 10 secre- .. pOII·cl·a enfrenta IC'Laudelino Manoel Vieira, ocupante do cargo. Apos a n�)Vena, TRA�SLA- tárío: Clodoaldo Althoff ; 2ü li

. lneInaS.da classe D da carreira de Ouarda-Sanitário, DA��O da Imagem de S. Se- secretário Heitor Coelho de a �I· tuava-odo Quadro Único do Estado. do 2° distrito sa- bastião p P d ti II I "DOUBLE INDEMNITY"nitário com sede em Joinvile para o 40 dis- •

ara a raça a an 19a Sá; tesoureiro: 'Heitor Sousa; .

trito sanitário com sede em Tubarão. (246) Mat�'lZ. ,. -bíbliotecário: Ubirajara Cor- Ri�, 16 (A. N.) - Ainda a A "Paramout" nos oferece

=r=:
,

DIa 19, as 19Y2 horas.
.

rêa da Silva; orador: Walter respeito ?a greve dos motorís- mais uma produção de J05€-
De acordo co� o art. 92. alinea b, do de- I Novena na Praca da Antíaa Z bli k tas o major Mauro Ribeiro da ph Sistron, interpretada nos
ereto-lei n. 5/2, de 28 de oububro de J941

. ,. �. '" um >c . I., .. -

Juventíno Machado, ocupante do carr-o da
Matrtz - pat�o�lllada pelos I Todos êles, irmanados pelo \ Cos_t�, '(llre:t�l da D�vlSao de seus mais importantes papéis

classe T da carreira de Oficial Administrativo. mOrdOn10S.:. Olivía Bastos e

ideal. comum de dar à sua ter- /
PolICIa P.OI�tIC� e SOCIa�, torne- por Bárbara Stanwyck, Fred

,10 Quadro Cnico do Estado. da funcâo de Carlos �alxo. T'
ra um Clube que bem refletis- ceu a.os. JO.lnaIs a seguinte no- Mac Murray, Edward G. Ro-

Coletor de Rendas (Coletoria de Guaramirim. DIA o/O DO"fIlIio100 t f I bi T P
.

4' classe). .

.... , I, L'. se o adeantado espírito de SO_I a "o ICI� .' _ , . '.

lnson e om owers.

Designa,' AS 7 horas - Missa de Co- ciabilidade da aente de Tuba-I A DIVIsa0 de Polícía Políti- "PACTO DE SANGUE"
o dr. Joaquim Madeira Nem. Chefe da munhão, na Matriz Prov�sór,ia. rão, não poup�ndo esforços, I ca _e �ocial vem H�nitando sua filme que os Cines Coroados

Secção de Bio-Estat istlca do Departamento Es- AS '9 horas. - Uece.pçao So- conquistaram brilhante vitória I açao a ma.nutençao da ordem exibir ào domingo, símultanea-
tadual de Estatística, para responder pelo ex- I d SS S A... b 1\1: t t t' d

-

pediente do mesmo Departamento. enquanto
eue e . r.. rce 1SpO � e- sôbre as inúmeras dificuldades 1 nes a capl al, em face da gre- men e, e um rama de açao,

durar a ausência do respectivo Diretor-Geral, tropolitano e Interventor fe- que se apresentam ante os que
ve dos motoristas de praça.. onde o crime e o amôr apre-

De acôrdo com o art. 84, do decreto-lei n. de�al. se dedicam à direcâo de entí- No entanto, populares, JUs- sentam-se como fatores príncí-
572, de 28 de outubro de 1941: As 9Y:z hora� - �Iissa Cam- dades dl'll"luela natureza. tamente indig.nados,. t.êm pro- pais nessa realização de Billy]uventino l\Iachado, ocupante do cargo da I

-. ......"'1
d W'ld b

..:lasse I da carreira de Oficial Administrati. pa, com sermao SOlene por S. O maravilhoso baile de inau- cura o castIgar fISIcamente 1 er, aseado no original de
,\'0. do Quadro Único do Estado. para exerceI'

Excia. R�nla. O sr. Arcebispo guração, por sí só, com.pensou!'
alguns responsáveis p€�a fa�t� James Cain.

a fun,ão gl'atificada de Coletor de Rendas Me_tropolltano.
A _

a diretoria pelos esforços rea- de conduçao que se esta venfl-' A atuacão de .Edward G.
(Coletoria de Guaramirim. 3' classe). As 10Y2 horas. Bençao e 1an- lizados. Foi uma d.estas reu- cando. Robinson,' como investigador,POl'larias de 14 de ja.neiro de 1946
O J�l'ERVENTOR FEPERAL RESOr,vE _çaménto da Pedra fundamen- niões que deixam aos que a

A

A D. P. S. j� provide�ciou mereceu elogios da crítica, co-

Retificar' tal da nova Capela. elas comparecem uma eterna sobre a garant18 dos greVIstas mo também Fred Mac Murray,
A portam n. 3.252,. de 18 de outubro de Em seguida os padrinhos se- e grata lembranca. e apela para a população or- que ultrapassa todos os seus

�:4�r na .partcvque. deSIgnou a complemtntaris· rão convidados a dar as BATI- Delegacões dos' Clubes desta deira desta capital no sentido anteriores sucessos, tendo ao
ormmta tella para. por noventa (90) DA'J 1\.""-.l ..;J. d ,. - 1 d f' t

'

dias, suLstituit·, na Escola de Fazenda. no mu-
'" Hl'1.. PEDRA, com o mar- capital representaram a socie- e 9�e, c<2nflando na açao da a o a ascman e Barbara.

llicipio de Itajai, a profes�ora .Adélia Veiga I telo de. OURO, PR.ATA OU I dade local. na brilhante festa �ol1cla, nao pro�ur� faze! j us- Stanwyck, que encarna nêsse

�rarqllettl, quando deVIa ser por sesseuta (60) FERRO. a escolha dos mes-Ide Tubarão. 'i;lça por suas propnas maos. filme, com acêrto, um papét
.( las.

COlu:edCl' licença' mos, e assinar o livro de OU1'O I - .
. .-_. _. Pelas n;edidas adotadas, a de extraordinário valor dra-

De acôrdo com o art. 156. alínea n. combi·1 da.Capela. _

I

A A
. greve esta fad�d.a a completo mático.

nado com o art. 164, do decreto·lei n... AS 1? horas - PROCI�SÃO,

9On Ia ��aca�o. A POhCl� e:n est.rei�a Em "PACTO DE SANGUE"
572, de 28 de outubro de 1941: com a Imagem do padroeIro da ngaçao com o ExerCIto, dISpOe vocês verão uma mulher c.a-

ca�go 1v1:n;ro�eosmsoers Cdoe pAIgUlart, octupante do
Paróquía. de meios para enfrentar a si- sada, de rara beleza.; um agen-

m emen ans a. extlnto, --.

.

t dquando vagar, padrão C, do Quadro ünico do Os juize::: da Festa:

d J
tuaçao e SolUCIonar a questão e e seguros enamorado; unl

Estado (Escola mista de Lauro IIIül!er. <listri· Sras. Donati.la Duarte

I a sma
do transporte da população,] assassinato; um investiga-

to do mesmo nome, no municipio de Orleães). Paulina Silva Peixoto
.

que não pode ficar a mercê de) dor, e, no meio dessa agitação�(le noventa dIas, com vencimento integral ;:l,. d
. d

A

d f�·t
contar de l0 de janeiro de 1946

..

Srs. Geraldo Rebelo
Ar

.

d .
um grupo e agItadores

que'l
um romance e amor es el o

A Maria Svirski Coelho. que 'exerce a fun. Alvaro Avila t T••

1V1I1 a em POU€lOS l'vbnutos mancomunado até com ele- pelo crime.
-

d P f � . ,- '" '" I
e.1n pOUCOR mmutos a nova r�celta -

t t
.

t' "PACTO DE SANGUE"·çao e ro essor, �eferencla .III (Escola. mIsta Nota: Sabado a noite, pro- Me,!daco ._ CORleça a circular no sangue. IIlen OS es rangeu'os, es a co-
A.

.-

de Fazenda CampInas, dtstnto e muruclpio de
grama d m" em _I altvta?dO 08 acessos e 08 ataques da �rna locando em péssima situacão

I
têm l'ecebldo as melhores refe-

Caçador), de noventa dias, com vencimento in. _

e USica grava ; uu bloD<julte. l<)m pouco tempo é poRlilvel .

• A. , • • •

legral a contar d l0 d
. .

d 1946 çoes pelo alto falante gentil-\ .f,,,·mlr bellJ, �eHplrando lIvre e faCilmente. OS bons elementos da classe renClas dos cntIcos brasileIros.
I e e Janetroe.' " Me.-,daco alivUJ,-o. mesmo que o mal seja . .

""

t film
'

A Lélia Veiga Simões, ocupante do cargo mente cedido pelo sr. Diretor. antigo, {lO�Que diAAolve e. remo\'e o mueus de motorrstas, mUltos dos Es e e estara em cartaz
da classe F da carreira de Professor Norma. do D"partamento de Educaçao- I que oh8tme ."S VIM. resplra!orlas. �il'lUndo quais vêm dando admirável nos Cines Coroados a partiT'
lista d Q d ú' d E ad (G E

v. • 11 SUll energut. IU'rumando �n.. Bande, ra-

I
' . .

' .e
'"o ua 1'0 mco "o st o. rupo s· No dia da festa a. BANDA zendo·o sentir.-se pl'em�turamente velho. exemplo apresentando-se vo- do proxlIl1O dommgo. RI-

colar Flortano Petxoto , de Italal). de no. Mendaco tem tido tanto eXlto qull. se ofe- .

'
,. ., ' ,

venta dias, com vencimento integral a 'Contar COMPLETADA FÔRÇA PO- rece. COI!! � garantia. de da'!' ao -paciente luntanamente as autondadei, gorosamente prOlOldo ate 18-
d ..

'
., � reSlllraçao livre e racIl rapidamente e com- f' d g t'do no anose 1° de JaneIro de 1946. LICIAL, abrrhantara todas as l'ieto alivio do soll'imentÁl da asma em pou.

a 1m e serem aran 1 S o

A An!!,élica Peixoto de Sousa., que �xerce solenidades C08 diás. P�çn M<tndaco, hoie mesmo, em seu trabalho".
a função de Professor, referência III (2'Es.· qut\lquer !al'maCla. A "(1888. garantia é a _

sua maior prote�'iio.
cola mista de Pôrto Belo), de noventa dia.,_, SOCIEDADE T[JUQUENSJE
com vencimento integral, a contar de Iode

..
endaAo A.c

..fJ�.....co.m
janeiro de 1946. Festejou em Tijucas no dia ..,. ...-

A Aurora Silva Rodrigues, que exerce o
9 do corrente, o seu 17° aniver- Agora tambem a (r $ 10,00

cargo de Professor Complementarista. extin- sário natalício, o conhecido e --- __ . . --------

to, quando vagar, padrão C. do Quadro único talentoso jovem Josué de oli-14mea�a de greve<lo Estado (Escola mista de Canto dos Gan· veira, filho do sr. Osvaldo de '"
chos, distrito de Ganchos, no municipio de Bi·

d.guaçu), de quarenta e cinco dias, com venci- Oliveira, compete'nt� �rofiss�o- aladamenta integral, a contar de 3 de janeiro nal em artes .fotograflCas, pIn-
<le 1946. turas e architeturas. Moço de Washing�n, 16 (U. P.) - A

Conceder licen.çrt. em pro.-rogrtÇão:· a""ea.r><> de uma greve de cara'fina educação e muito consi- ·f' �
. -

De acôrdo com 09 arts. 156. alínea 1>, c 158, �,;. •

1 d h'
do decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de derado na alta roda social de ItCr naClOna as compan� las

1941: Tijucas, conta o aniversarian- telefônicas foi adiada por um
A Zilá Nicolich da Silva, Estatistico-Auxi· te, com grande número de prazo mínimo de 30 dias en-

liar G, do Quadro Único do Estado, de trino quanto a Sl'tu"""ao- da m'dus'amizades em sua terra. A' :"'01' - . •
.

•
",,>,'

-

ta (30) dias, em prorrogação, a partir de 14 .u.

t d'
<1e janeiro, com o desconto de um têrço. te 'na residência de S€us pais f18. SI erurglCa �ende a nor-

Portaria de lS de ianeú'o de 1946' ofereceu aos seus amio-os um I mallzar-se, depoIS que uma
() INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE lauto banquete.

'" .

gr�ve de, yOO.'O�O .operário? foi
Conceder ll:ce11,ça: d d "e o d nIna0

De acôrdo com o art. 156, alinea a. combi- No decorrer do banquete, a la a aL proxImo o 1 o'·

nado com o art. 158. do decreto-lei n. 5i2, USOU da palavra o sr. Otávio
de 28 de outubro de 1941: Melim gerente do Banco In-

A João Cordeiro dos Santos. ocupante do

I CO qU' b 'Ih t' .'

cargo do padrão D da carreira de Escrivão, ' � em rI an e. ImproVl-
,lo Qu'adro Único do Estado. de quarenta "l SO'. sahen�ou as qualIdades do
cmco (4$) dias, com vencimento integraL anIVerSariante.

Compra-se qualquer quantidade, porém somente de asa

e rabo. Paga-se bem.
Cartas com detalhes dando quantidade disponi vel e

futura disponibilidade, tamanho mêdro , côrcs e

preferivelmente amostra.

Caixa Pcstal , 9 Rio de Janeiro, D. F.
Endereçadas a E. L. W'

I�gradecimento e Missa
Edite Botelho da Costa e filhos, ainda compungi
due com o falecim6nto cio seu estremecido marido
e pal ALVARO CONRADO DA C; STA vêm, por
meio dêste. externar a lua rrncrredcurc gratidão
ao. iiuatrados facu.tat!vo," Sra. Dre , Agripa da

Castro Faria e Alfredo Cherem, pelos esforços empregados para salva
lo, bem como a todos que o. ol.lxiliuram du "ante Q sua rapida enfet
midade, ao. que compareceram ao aeu enterramento e aoa que en

viaram coroa. e apre.entaram manifeetaçõea de peaar.
Outroaaim, c<l>nvlda-se QO. parenteii 8 amigos d o extinto para

a•• istír a mi..a que por liga alma será rezada nQ aia 22 (segunda
fsira) aR 1 horas. na Catedral MEt opolitana,

A. C. T.

(ACHORI �HA DESAPARECIDA o PRECEITO DO DIA
GRATIFICA-SE com Cr$ 50,00
a quem entreg'.lr na Rua Fer
nando Machado n. 17 (tele
fone 1651). a cachorioha Fox,
de pêlo branco e muron. de·

saparecida na Avenida Trom
powsky. A cechorrinha atende

pelo nome de BONECA.

VESTIMENTA E CLIMA
o 8:.:ce••o da roupa ou agaaolhe

dificulto. a benéfica reação da paI.
à. varioçãe. da temperatura. am

biente. Do mesmo modo. o orga
nismo se reslentirá dessa. varia
ções quando a paIe não eati"er
comnmientemente protegida. Uma.
e outra coisa podem favorecer a
ataque d II doenças infecciollOS.
Use roupaa adequada. ao clima llJ

às estações: não se agasalhe da
maÜl, no voerão. nem ds menoa. na

inverno SNES.

EVlTE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podeltu ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
mollls aos Indi1!'entes de FloríalJl,).

Deseja obter
emprego 1-

Procure então a nossa Gerên·
cia e preencha a nosSl1 "ficha de

informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
ao'l inh'rl'ssados na aquisição d�
I","" h.ncionárloot (as).

ISapàturia Jur,ty:
iRua T.ip�dente·s :'1'9';
iApresén'ta seus últimos. m'o-;
deles em..",'calcados .finas i

:,L·:p.âl'á'senHoràs ..

';; '

..

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO
::......_--_._-_. -

CLUBE 12 DE AGOSTO - DOlDingo, 20 do corrente, grande
21 horas. Aguardem publicação
prograIlla de festas.

. ,

SOlree,
. ,. ,

com. InICIO as

do nosso

f
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DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouviàos. Nariz - Garganta.

(Diploma ele habi
í

itação do Conse
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSl.:l,TüRIO - Felipe Sr-hmi
d t, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDf:XCl,\ - Conselheiro Ma
fra. 77.

TELEFOXES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortoperlia clinica e ci

rurgia do tOl'UX. Partos e doenças
ele senhoras

r CONSUT,TóRIO: R. .Ioão l'into 7
1 Diál'ialnente das 15 às 17 horas.

RESIDf;XCIA: Almirante Alvim,
:16. F'on e )1. :!ãl

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Murric ipal e de

.

Caridade
CLíNICA lIH;DH·.'\ DE CRL\X('_-\S

ADl.:I.TOS
COXSUJ,TóUIO: Rua Xunes )la

J chado. .. (E,lUído S. Francisco).
.... Consultas das 2 às 6 horas

RESlDJ';'\CIA: Rua f_[arechal Gui·
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomaelo pela Faculdade Na-

- cional de Med icíua da Un iver's ida
de do Brasil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen

oas Men tais. Ex interno da Santa

Casa de ?Iisel'icórdia, e Hospitat
Psiquátrico do Rio na Cap ita l � e-

deral
CLiXICA ]\H,DICA - DOEXÇAS

XJ<,R\-OSAS
_ Consultóíl'io: Edifício Amélia

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro (�e Carva

lho nO 18 - Flonanopohs.

INSTITUTO D� DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de.

Genebra, com prática nos hospí-
tais europeus

Cfirrica 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 Campanano
(São Paulo). Espe�ializado em Hi

giene e Saúde Publlca pela Um-

versidade do Rio de J'aneiro ,

-

Gabinete de Raio X - Electr_ocar
diografia clínica - MetabolIsmo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de Fisioterapia _;_ Labora

, tório de microscopia e analise clí
I nica _ Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPEC {ALISTA

Doencas e oper-ações dos OLHOS•.
OUVIDOS. :'\AR1Z e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO do h-iBJO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia. broncoscopia para
retirada ele corpos estranhas. etc.

COXSCJ,T ,\S: das 10 às 12 e das
15 às 18 horas

nUA �T::\]�S )f\CH,\DO N. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçóes - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

alJUS - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebia na.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor ;vIeireles, 28.

Atende eliariamente às 11,30 ns.
e, à tarde, elas 16 hs. em dian t.e

Hesid: Vída l Han10::;, uo.
Fone 10li7

DR. POLYDORO S. THIAGO
('U:\IL\ )lí,DlCA Inl G}�RAI,
Doerica s elo coração. pulmões. f i

gado. estômago, iutest ino ...
, rins e

demais orgãos ín ternos de ad ult.os
e críanc-as

('OXSLLl'óRlO: TÚ'" Fernando
Machado, 16

COXSCI,l'AS DMRlrUm;;X'I':E:
das 15 ás 18 horas

UJ;;STllJ,;XCL\: Av. '1'l'ompo\\'ski,
62 - Fone :\Janual 7(j(j

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUl'SO de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio ele Janeiro
('OXSl.:V.rAS - Pela arnan ná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarrle excepto aos sábados. das l-l
ás lG horas - CO'XSl.: 1!l'úIUO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, .38

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:\lédic-o elo Centro ele Saúde e Di
retor do Hospital "Nerê u Ra1110S"
CLIXICA :\II:8DICA ele adultos e

oríancas ,

CO:'\iSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos ela Con.feitaria "Chi

quinho")
CO:"\Sl'LTAS: das 4 'IS G horas

RESfDF'::\CTA: R. Felipe Scr-ruldt ,

3� - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
:\Iédico - chefe elo Serviço de

Sj fi l i.s elo Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GE'\TTArs
DE A:\rBOS OS SEXOS - RAlOS
Tl\:FRA - V"ER"FT U()S E ULTRA

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

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CTHCUGTA GERAI, -- .�]!r,\ (").
B.(;HG1,� - )IOJ,ÉS'rJAS DR SE·
. . .. XHOW�S - PAUTOS ..

F'ormado pela F'aculdadn (c 'feell
cinna da Universidade de �ão

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

Prof. Alípio Correia :\eto

Cirurgia elo estômago e vias )),

liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. -rins, próstata, bexiga.

útero. ovários e tr-ompas, VaJ'H.'o

ceie, hídrocele, varizes e hei-na
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, i\ Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos ela Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RJi�S{D:BXCTA: Rua Esteves .ru

nior. 179: Te]. 1\1: 764
-

FlACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiDhl �-ISltli
"Sll.VEIRA"

Gr.nde T6ltlcI#!

COMPANHIA
_ ...� -I _w""WVW ...........,. w.....w=_ ...... u.::aC"CaI.%

BAlA-"ALIANÇA DA
Fudacla e. 187. - Séele: I A IA
lNCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

.......

Cr.
Cr$

11 80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Cuidado com os
ovos frescos
A produção de ovos limpos

aumenta notivelmente a sua

qualidade. Um pouco d�

eS'1fôrco realizado em prol da

limpeza bem compensa com

a economia de tempo que
99 ('e de todos os ovos se acham

limpos no momento de serem

postos. .

Quando se r�colhem �s �vos!
4-5 vezes ao dia, contribuí-se

para conservá-los liI?I;l0s., Ou-
.

tra medida satísratóna e for-
.

h 4 a 5 Emprpga-,,� com vlioHlg ... m pa-
necer um nm o para

ra, cl'mb,dt>f 1:1" lrrt�gu'-'lridHdp"
aves.

O cuidado dos ovos, no que das ftJllçõt-'Jiil p ... rl(Hjjcae: dl,\!, � ...

id d 'd nho rus. É {'fi!man!+' P fl:'lluifldor
respeita a sua qua�l a e, ,e .os
fatôres de maior ímportãncía. dt'í'I!'8� Iunçõ .. "

Ao serem recolhidos devem ser FLUXO- .... EO-\TIN-'l.., pt-I>-. .. UR

colocados em cestas de arame comprovada rfícá('il1. Ê' muito f!-'

a fim de que o calor animal de- cettada. O .. v.. ,,+,r I)S'itll'l corn

Isapareca com rapidez; é prefe-
rível conesrvá-Ios crn um quar- .

�n('l\nlrl1' "' ..

to no qual a temperatura seja I'menor do que 200, quando pos-
sível.

----------

OS OVOS sujos devem ser lim

pos em todos os casos antes de

serem enviados para o merca

do para que possam obter pre
co razoável ou equivalente aos

que os OV0'3 limpos sempre al- SINDICATO XACIOXAL DAS ElUPRESAS DE NAVEGAÇÃO
cancam. MARÍTDIA

Se os ovos vão ser armazena- IMPOSTO SINDICAL

dos, a temperatura ideal é a O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE-

que varia de 4 a 12° C. GAÇÃO MARí'lilMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 3°

Entretanto, se for quasi im- andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
possível manter esta tempera- instituido pelo decreto-lei n. 1.482, de 5 de julho de 1939, ten
tura na granja, e dado que os do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba
embriões dos ovos fecundados lho Indústria e Comércio conforme carta sindical assinada
comecem a se desenvolver a I em' 29 de maio de 1942, c�munica às firmas 3 empresas que
20° C, será mais prát�co n:_an- pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
ter a temperatura abaíxo deste o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
nível. A umidade abundant� pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
no lugar �o arm�ze�amento e SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
de tanta importância como a janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
baixa da temperatura, p.or- ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452

quanto se a umdade for baixa de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
os conteúdos dos ovos passam da reterk.a Consolidacão.
a perder água. ------------------�----------------------------------

Sacos de aniagem umedeci-
dos e um ventilador, no arma

zem muito contribuirão para a

conservação da unidade e da

temperatura próximas do pon
to desejado.
A solução pelo tamanho e -a

observação por transparência
dos ovos antes de levá-los ao

mercado como ovos de qualida
de e tamanho uniforme, atrai-
rá o ínterêsse do comprador.

Os ovos devem ser acondicio
nados logo que hajam perdido
o calor animal, afim de dimi
nuir a evaporação.
As caixas de ovos devem ser

armazenadas em recintos se

cos para que os ovos não se

umedeçam e não adquiram o

� calor de velhos. Uns três dias

� antes de serem usadas, as cai
xas noderão ser colocadas no

armazém dos ovos. Desta ma

neira absorverão bastante uni
dade e não terão que retirá-la
dos ovos ao serem êstes acon

dicionados. Quando se acondi
cionam os ovos existe o perigo
de que se rompam as células
de ar, a não ser que se colo

quem com a ponta mais gros
sa para cima. Os ovos dema
siados grandes e os de casca

muito fina não devem ser

acondicionados. Já que êles não
podem ser melhorados pela
conservação, é mais aconselhá
vel usá-la o menos possível.

(Da Revista Vitória de São
Paulo) .

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

.....__...".......-_.... .....,. .,.."" --- -"" -..,._.....
-

...
-

............-_-A-....,..·J"IiiJ ::i:.-...-�.ã."'t�

,�\\�O V/RCJ:-..J -'G� DA e»:ç�
().�WfrzEL INVUSTRIAL
JOINVlllE

o Sahão

,

FILHA I MA E I AVO I
-

T'o-v es dever" usar a

(OU REGULADOR
A MULHER

VJEIRA�
t:VITARA DORES

Alivia Cólicas Uterinasas

EDITAL

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C Ia.

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

\

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

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

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C1 i\. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLR (Merce reglsl

recornrneuda-ge par8 roupa finB € roupa commorn <

7
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Receberão hoje, no Tribunal Regional Eleitoral, seus diplomas, I
deputados e senadores eleitos na memorável pugna de 2 de dezembn

__ .. __ 5

I MANIFESTAÇ10 AO DR. ADERBA[ R. DA SILV

lJO recente decreto do go-I
pêrno, dando forma auiárqui-I
ca ao 'Departamento dos cor-Ireias e Telégrafos, poder-se-do
esperar vantagens para o pú-I
blico? Ou continuarão os seus i
serviços, como até açora, âei-,
xando tanto a desejar? I

Com relação aos Correios, I
são diárias as reclamações f01'-1mulaâas pelos assinantes de I

jornais, residentes nesta capi-: I

talou no interior, contra a de-I i

mora da entrega, quando não
Io extravio dos exemplares que

lhes vão endereçados. Aqui, jno Rio, onde menos se com

preenderá tal irregularidade,
a distribuiciio é realizada, com
irequencia, á tarde.

'

Quanto aos Telégrafos, po
demos documentar a desorga
nização reinante com um tele
grama que ôntem, 14, recebe
mos de Maceió: a dava da res

pectiva expedição para êste
jornal foi o dia 2 de janeiro.
Doze dias de demora, por con-

Os srs. Arão Inácio Simas, O tradicional Tiro de Guer- seguinte!
residente na cidade de Blume- ra n. 40, foi transformado em Mas nem o Correio Aéreo
nau, e Arnaldo Imhof, residen- uma sociedade cultural, recreá- escapa: uma carta que dirigi-
te na cidade de Brusque, obtí- tiva, esportiva e de escotismo. mos em dezembro, por avião, l\:·=-';._;;;._;;====-..;;_ ....;..___;;;;=====-_;;;;..;...;;.� _,,;;;.;;.;;;==-

veram o seu registro como Esta novel sociedade, há de ao expedidor do telegrama aci-
construtores licenciados, jun- por certo, contribuir para a ma, ainda não chegou a ties- Alcides Bastes Arau.-oto do Conselho Regional de grandeza e cultura de nossa tino ...
Engenharia da 8a !\legião, em terra, assim como, sempre foi Como se vê, êsses serviços Para o Ria de Janeiro, seguirá hoje pela Panair, o Sr. AI
Pôrto Alegre. Os respectivos o nosso glorioso T. G. 40, que estão longe de corresponder a cides Bastos de Araujo, Chefe do Serviço de Fiscalização d

processos pelos quais êsses no-j sempre deu filhos capazes de sua finalidade, ou porque icü- Armas e Munições desta Capital.
vos construtores obtiveram defender a honra, integridade te aos que os executam o ituiis- SS. deverá demorar-se na Capital da República, cêrca llltll;
daquêle órgão o indispensável i e soberania de nossa Pátria. pensável senso de responsabi- 10 dias. Auguramos-lhe feliz estadia na Cidade Maravilhosa,

f J

registro e consequente li�ençal A nova sociedade, foi erga- luuuie ou por motivos outros, que a ir.nportante missão qU,e .é o principal motivo de sua via
foram elaborados, encaminha- nizada por atiradores dos anos oriundos de uma aparelha- gem, seja coroada de pleno êxito,
dos e assistidos, através de I de 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 gem anacrônica.
todos os trâmites por que pas- e 1945. De qualquer fiorma, a con- AII·ança dos trabalhl·slas e PSDsaram, pela Empresa "Inter- Sua diretoria é composta veniência da coletividade está • • ,t,mediária", a poderosa organí- pelos antigos componentes da a eX1;gtr que .as coisas não PôRTO ALEGRE, 16 (U. P.) _ Notícias procedentes à( .

zação da conceituada firma M. diretoria do T. G., e está assim conttn'lfem assim. Com a au- São Borja afirmam que, antes de partir para o Rio de Janeiro,
L. Araújo, desta Capital, com organizada: tonomia Ç/ue lhe .confere a �o- o sr. Getúlio Vargas se entrevistará com as duas correntes d�
escritórios á praça 15 de No- Presidente, Fernando Faria; va orçantzaçao, liure da.s peuis Partido Trabalhista, respectivamente lideradas pelos srs. Hugr
vembro, 23 - 1° andar - sa- Vice-Presidente Hélio M. Pe- de que tanto se quezxavar:z, Borghi e Segadas Viana, pois o ex-presidente da R:epúblic�
la 4. reira; Secretário, Constantino s�u.s antecessores,

.

os atuais não sabe se, atendendo às pretensões daquele, faça uma alían
Outros processos dêsse gêne- Aterino, Aroni Costa· Conse- d!rzgentes dos Cor:ez�s e Te-

ça com o PSD, ou se, atendendo os desejos deste último proc ure
1'0 e de gêneros diferentes têm lho Fiscal 1° sgt. Andrelino léçraios devem sindicar das

uma aproximação com o PCB.
sido

.

confiados á acreditada M. Costa, Roberto Lacerda e causas dessas velhas anoma- -------� I
firma M. L. Araújo, que, ze- Gustavo Zimer. lias, corrigindo-as. É excustuio Do oral. Outra a" democrac,ea amer'·C801lando pelo seu bom-nome, têm relembrar que se trata de im-
sabido consolidar o largo con-

LEIAM A R�VIST_' portantíssimo setor do serviço
ceito conquistado pela sua mo- I'J t\ público, dos que mais direta-
delar organização, a Empresa O VALE DO IT.tJAt mente entendem com os in te-
"Intermediária". _'-1 resses da população.
Com a solicitude, com o in

teresse e sobretudo com a li
sura com que costuma defen
der as causas dos seus consti
tuintes, a firma M. L. Araújo
pleiteou e obteve, junto da
quêle respeitável órgão que é
o Conselho Regional de Enge
nharia, em Pôrto Alegre, a li
cença oficial que habilita para
o exercício da profissão de
construtor em Curitibanos, co
mo o desejava, o sr. Arão Iná
cio Simas, e em Brusque, on
de reside, o sr. Arnaldo Imhof.
A Empresa "Intermediária"
continúa assim justificando
as simpatias gerais com que
é acompanhada a sua prospe
ridade e com que são conheci
dos seus novos êxitos.

RITZ - Hoje, 5.a Feira dia
17-1-46 - ROXY

ás 7 - 7,30 horas - Sessões
Chics - ás 7 e 8 3/4 horas
A história empolgante de'

um grupo de homens valentes
que não desprezavam a luta ou

B Iamor! e o gesto
G r x G A - D I X Pelo soldado da Fôrça Poli-

com Gary Grant - Joan cial do Estado, João Napoleão,
Fontaine Douglas F'aír- foi entregue na Delegacia de
banks Jr. - Vitor MacLaglen Polícia, uma carteira de couro
- Sam Jaffe. preto, contendo a quantia de
Em ação! Os soldados de Cr$ 70,00 e uma lista de bicho,

sua majestade vivem as suas encontrada pelo aludido solda
mais arriscadas façanhas na do, num dos bancos do bar Mi-
misteriosa Índia! . ra-Mar.
Drama! Romance! Ação! Mais tarde, compareceu a

Suspense! I Delegacia o sr. Manoel José
Quatro artistas famosos num Pedro, pobre e paralítico, re- WASHINGTON, 16 (U. P.) - O Sindicato dos motoristas

filme que não pode ser esque- I clamando a carteira achada a de taxi declarou "feriado", anunciando que 95 �;. dos motoris-
cido ! qual lhe foi entregue dep�is tas não estão trabalhando.

.

CENSURA até 10 anos. de ser confirmado ser seu legí- Os inspetores de veículos dizem, entretanto, que os taxis
No programa: - Filme jor- ti.mo dono. estão funcionando em número normal.

nal - DFB. ---------------------
___

Noticiário Universal - Jor-
nal. IPreços: - RITZ ás 5 horas
- 3,60 - 2,40. IRITZ ás 7,30 horas - 3,60
único.
ROXY - ás 7 e 8 3/4 ho

ras - 3,00 - 2,40.

FlorianópolI$, 17 dle Janeiro de '946

Nova sociedade secreta nazista
NUREMBERG, 16 (U. P.) - Oficiais do Serviço Secretc

Aliado revelaram, hoje, ter chegado ao seu conhecimento que
foi estabelecida uma- nova sociedade secreta nazista, cuja de

nominação é "88".
O nome da sociedade é tirado da oitava letra do alfabeto

(H), e representa "Heil Hitler". Diz-se que os membros da
mesma sociedade se cumprimentam com a expressão "Acht
und acht) (8 e 8).

Os agentes do Serviço Secreto Aliado declaram não haver
outros detalhes a respeito da citada sociedade e que não pos
suem provas de sua existência, e, aliás, mostram-se inclinados
a dar pouca importância a essa informação.

Construtores
licenciados

Tiro de Guerra
o- 40

Sargento Francisco
Carvalho

Nesta redação esteve apre
sentando suas despedidas o

nosso amigo Sargento Fran
cisco Carvalho, ex-instrutor
do Tiro 40, e que vai trans
ferido, para o Ceará.

'

Ao Sargento Carvalho tão
conhecido pelo seu labor e

pela sua bondade, graças' à
qual fêz tantas amizades nes
ta Capital, deseiamos boa
viagem e muitas felicidades.

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

DOMINGO - RrJ'Z - Greer
Garson - Walter Pídgeon
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Correios e

telégrafos

o alfaiate indicado
Tiradantes 7

Convidarn os os companheíros, amigos e o povo em geral
para a ma nifestação de apreço e simpatia que se fatrá dia 18 do
corrente, ao nobre amigo dr. Aderbal R. Silva, assinalamdo a

passagem elo 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, ;Cn- (

genheiro; Ar isfid es 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; Joã0..1.Zacarias Lisbôa, bombeiro híd rauldco ; Jairo Calla-do, jornalista;vGustavo Pam p lo na, estivador; limar Corrêa, médico: Firmínio IJ
Vieira. comerciante; Nilson Vasco Gondin, representante comer-

cial; Osvaldo Goulart, barbeiro; Lourival Almeida, bancário:
José Ribeiro, mecanógrafo, pela Frente Negra; Dionísio Damia-
ni. industrial; Salgado de Olrvei ra, advogado ; Donato Barbi, mero

ceeiro; João Manára, pedreiro; Francisco Silveira, gráfico; Ro�..;\ J
berto M. Lacerda, estudante; Nestor V. da Costa, Presidente da'
União dos Car ro cei ro s ; Eduardo Lisbôa, gar çon ; João Opuska,
boleeiro; Lauro Vieira, gráfico; Frederico Véras, chaufeur;
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 Marinha Mercante; Maria Olímpia da
Silveira, professora; dr. Artur Pereira e Oliveira, médico; Anes
Gualberto, engenheiro; João de Assis, telegrafista; Nel-
son Carneiro, marceneiro; Ernesto Vojcikiewicz, pintor; Jaime
Marques, operário; Manoel Antônio da Costa, comerciár io ; Lit" ê-

rato Caríoni. comerciante; Lourival Schmidt, telegrafista; Antô-
nio Apóstolo, comerciante; Nilo Laus, farmacêutico; Barreiros
Filho, jornalista; Eduardo Nicolich, funcionário público; Manoel .iI,.Vicente Filho, pescador; Luis Freysleben, dentista; Bernardino ,Rocha, chauifeur; Secundíno Lemos, comerciante; Argeu Silva,
chauffeur; Solon Vieira', funcionário público; Wilson Pires, tiu
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 esportivo; Thomaz Domingos da Silva, coslnheiro.

RECIFE, 16 (U. P.) - No decorrer da entrevista que con

cedeu à imprensa desta capital, o comandante Atila Soares
revelou o texto da mensagem que o general Gaspar Dutra, por
seu intermédio, dirigiu ao povo dos Estados Unidos. A men

sagem do candidato vitorioso nas recentes eleições presiden
ciais aos norte-americanos, está concebida nos seguintes Ler
mos:

"Aproveitando o ensejo da visita que ora faz aos Estados �
Unidos o comandante Atila Soares, membro da Comissão Exe
cutiva do Partido Social Democrático, Secção do Distrito Fe- :

deral, por seu intermédio, envio ao riobre povo americano as
minhas afetuosas saudações. Como candidato das fôrças demo
cráticas majoritárias ao cargo de presidente da República, me� :
intento, se eleito, será prosseguir cada vez mais acentuadamen-
te na política de aproximação ao govêrno e ao pOVD norte-ame
ricano, aos quaís ligam-nos laços tradicionais de fraterna ami
zade .. O Brasil seguirá, por vontade soberana de seu povo, a

trilha democrática, cujo exemplo de constante elevação é da-
do por um povo que tão altiva e nobremente tanto tem feito
em favor da humanidade".
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CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA.

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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