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Realizar-se-á hoje, às 19,30, a parada de"siniiiàliã4iirfF.;;Ader-kaf
Ramos da Silva. Não é política essa manifestação, porque talvez
muito mais que isso: - a consagraçao popular de um homem

generoso, que, em dia de aniversário, colhe, nos sentimentos dos
,

conterrâneos, o frulo moral do bem que andou semeando. O ESTIOO
inscreve-se cordialmente entre os manifestantes.

Publicamos, ôntem, uma uota Rio, 17 (Assapress) - Di-
com essa epígrafe, extraída do vulga-se que o ministro do
Diário de Notícias, do Rio de Trabalho, submeterá a despaJaneiro. 'cho do presidente José LinhaTodavia, por um lapso de revi-
são, ao ser inserta na página. res, breve, alguns projétos de
faltou-lhe o subtítulo de "trans- decretos-leis sôbre a organiza
crita do Diário de Notícias". cão trabalhista. Um dêsses
Tratando-se de outro correio, projetos afasta a influência

em outra cidade. esta retifica-
ção é necessária porque _ si ês- diréta do Ministério do Traba-
te jornal sempre se colocou a lho nos sindicatos, modifican
serviço das carências do povo do a legislação para instituir
- sempre manteve, por outro a pluralidade, com a mais am�
lado, um alto padrão de amor à pIa liberdade sindical.verdade.
A nota em questão poderia Uma comissão composta de

sugerir, a maldosos, ou a menos trabalhadores e de represen
avisados, uma desintegração e tantes do Ministério, fica in
anarquia nos Correios e Telé- cumbida da orientacão sindi
f:;��s desta cidade e dêste es·

cal. Também seria tirada da
Si assim f'ôra. "O Estado" se alcada do Conselho Nacional

lançaria a uma campanha, mora- do' Trabalho parte da previIizante e reivindicadora dos in· dência social. A Câmara deTrês meses antes do Reich entrar em guerra com o Brasil, ter êsses da coletividade.
em 1942, já isso constava dos Diários da Guerra Naval do Como não é, e a repartição Previdência Social, desmem-
Reich. dirigida! com inteligência e com- brada do Conselho Nacional

Essa foi uma das revelações documentadamente prova-
preensão de deveres, pelo sr. do Trabalho, constituirá um
João Cunha, serve o público Conaelho de Recursos. Outrodas hoje, perante o Tribunal Internacional dos Crimes de atenciosa e ef'icientemente ; apres- d t

. ,

ilit
___________�..,; -;uerra, pelo acusador britânico Jones. sarno-nos a esclarecer o ocorri-

I
ecre O VIsara Iací I ar a con-

_ .

,_____
.. -- - do. cessão de benefícios pelo Ins-

����!��b� :�ixarFJ �m��.r!�����é�O (.�r�.n,e !s�ià���! H;��";�;;'h�,a";ePt;tu;s;�:nd��;�;res
.comunicado oficialmente, ho

je, que o correspondente do
"News Chronicle", de Londres,
sr. A. F. de Sá, deverá deixar
a Espanha dentro de cinco
dias.

O chefe geral da Polícia, sr.
Francisco Rodriguez, disse que
a expulsão do sr. Sá, a primei
ra efetuada nestes 5 anos, é
devida ao recente artigo pu
blicado no "News Chronicle"
acerca das atividades de guer
rilheiros nas serras de Gua
darrama.
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QUE-IXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o -iue ihe I Pretendia atacar o BrasilI NUEHREMBERG, 17 (U. P.) - o almirante Raeder foi

I
,

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

para que alguma falta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
«nem pediu ao Supremo Comando Alemão a permissão para
rtacar as fôrças navais e aéreas do Brasil, "para um novo

Pearl Harbor brasileiro".
de O ESTADO, que o caso será levado

ou queixa poder-á .\TIr a' causar, ent.anu

nhe-a
_

á SECÇÃO RECLAMAÇOr.:�.

sem demora ao conhecimento de 4.11('.IlJ

de direito. recebendo v. s. uma In iorma-

ção do resultado, embora em alguns ca-

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomaria.

Os organizadores desta demonstração de simpatia
ao Dr. Aderbal Ramos da Silva, avisam que as listas
de adesões acham-se: na «A Gazeta», no «O Estado»,

Ina Cigarraria do «Café Nacional", na «Radio Guaruiá»
e com os senhores José Ribeiro (Bagé) e Antônio
Apostolo.
..����������������.�-----

Manifesto sr. Getulio Vargasdo
RIO, 17 (A. N.) - O "Diário Carioca", em sua edição de

hoje, divulga o manifesto atribuido ao sr. Getúlio Vargas e di
rigido aos brasileiros.
"Um grupo de generais, chefiado pelo ministro da Guerra,

lançou nas ruas da capital da República quase toda a tropa
disponível na la Região Militar, ocupando as principais arté
rias da cidade, edifícios públicos, cercando o Palácio Guana
bara. Fez-se uma perfeita mobilização de tanques, canhões e

c metralhadoras, alarmando a população urbana. A oticiallda
ele e as praças ignoravam o motivo dessa exibição marcial.
Apenas cumpriam ordens. A rapidez da execução dessas medi
das e a futilidade do pretexto demonstram que se tratava de
um plano há muito concertado, aguardando somente oportuni
dade para ser. pôsto em prática. Não tenho razões de malque
rença para com as gloriosas fôrças armadas da minha pátria,
às quais sempre procurei prestigiar. Nenhum outro cuidou
tanto da sua preparação profissional, selecionamento dos seus

quadros, de seu aparelhamento mater ial, melhoria das suas

condicões de trabalho e conforto. Traido pelo conluio da intri
ga e da violência, antecipei, pela renúncia, o período de me

nos de dois meses que ainda me restava para deixar o govêr
no" .

Eleições na
Venezuela

Caracas, 17 (United)
Cêrca de mais de 30.000 pes
soas aplaudiram, estrondosa
mente, na praça "General Ur
banteta", o sr. Romulo Betan
court, presidente da Junta Re
volucionária, quando notifí
cou a decisão do govêrno de
celebrar as eleicões o mais bre
ve possível, com o concurso de
todos os partidos políticos e

dentro da maior liberdade.

Suicidou-se há
3 meses
Nuremberg, 17 (U. P.)

Depois de intensas conterén
cias entre o Juiz americano
Jackson e as autoridades mili
tares norte-americanas, f o i
emitida uma declaração oficial,
admitindo o suícidio do dr.
Leonard Conti, há três meses

atraz, quando êste líder nazis
ta se encontrava prêso e sob a

responsabilidade dos amerrca-
110S na prisão desta cidade.

HAUEAS-CORPUS INDEFERIDO
Rio, 17 (Aspress) - O Supremo Tribunal Federal inde

feriu, unânimemente, o pedido de habeas-corpus procedente do
Rio Grande do Sul em que é paciente Pedro Ataliba Dillem
burgo

Os trabalhistas não aceitaram
Londres, 17 (United) - A delegação latino-americana que

procurou uma figura de âmbito internacional, para ser apre
sentada á Assembléia Geral das Nações Unidas, e finalmente
sugeriu o nome de Winston ChurchilI, teve essa sugestão re

pelida pelos trabalhistas britânicos.

Correios e

Telégrafos

I

Lei da pluralidade
sindical

Rio, 17 (A. N.) - Em declarações á imprensa, o sr. Hugo
Borghi reptou o presidente José Linhares a provar as acusa
ções feitas á sua pessoa, num comunicado oficial sôbre o exa
me que está sendo feito na escrituração do Banco do Brasil.

Disse o sr. Hugo Borghi, que, como se sabe, é membro da
comissão executiva do Partido Trabalhista e deputado eleito
pelo PTB, acrescentando:

- "Quero tudo posto em pratos limpos. Não me defende
rei apenas. Acusarei também. Veremos logo quem tem garra
fas vazias para vender!"

o CHILE NO CONSELHO ECONOMICO
Santiago do Chile, 17 (United) - O ministro do exterior,

sr. Fernandez, entregou á imprensa uma declaração relativa
mente á votação que elevou o Chile ao Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas. Aquela declaração acentua que a

eleição foi verificada mediante a mais alta votação já regls
trada no seio da assembléia, o que vem reconhecer a política
democrática fielmente seguida pelo presidente Rios, tanto nos

negócios internos como externos do Chile.

Proposta ' recusada
Washington, 17 (United) - Uma fonte diplomática afir

mou, esta noite, que na conferência de Moscou foram combi
nadas medidas para resolver o caso do Irã. Para isso se quis
criar uma comissão tri-partita, mas o govêrno de Teheran re

cusou a proposta, porque julgou que a mesma influia na sobe
rania iraniana.

Movimento em s. Paulo
S. Paulo, 17 (Aspress) - Insiste-se na possibilidade do sr.

Macedo Soares deixar a ínterventorta do Estado, desta vez mo

tivada pela volta do sr. Cesar Vergueiro á ala chefiada pelo sr.

Fernando Costa. A propósito, esclarece-nos que o sr. Cesar Ver
gueiro voltou com receio de que a comissão diretora do PSD e

os deputados eleitos,com a renúncia do sr. Getúlio Vargas á
cadeira de senador pelo Estado, escolham o sr. Mário Tavares

para candidato nas novas eleições. Para o lugar do sr. Mace
do Soares estaria indicado, segundo consta, o sr. Rodrigues
Alves Sobrinho, pertencente á comissão executiva do PSD.

polítíco
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No mundo de

amanhã. • •

o filho do mecânico
* * *

CONHECE ESTA?
O velho avarento, em véspe

ras de morrer, estava ditando
o seu testamento:
-

... E a cada um dos meus

empregados que tenham esta
do ao meu serviço cinco anos
ou mais, lego a quantia de ..

50.000 cruzeiros.
- Muito bem! É um ato de

generosidade, observou o

tabelião admirado.
- Não é nada disso, - re

torquiu o enfêrmo, - nenhum
dêles tem estado comigo mais
de um ano, mas é que faz bo
nito efeito nos jornais.

*

PARA TIRAR QUALQUER
ODOR DA FLANELA

Imerge-se numa solução de
amoníaco, a 1 por cento.

Uma colherinha de vina
gre na agua em que se fer
ventam verduras evita o

cheiro desagradável que es
sas desprendem ao serem

servidas.

Constróe-se atualmente na

Grã-Bretanha, um aVIa0 de
passageiros de dimensões gi
gantescas. Trata-se de "Bris
tol" tipo 167, cuja envergadu
ra da aza mede 230 pés e altu
ra da extremidade da cauda I
no apice do leme de dírecão é I
de 52 pés.

"

� -- --�.
. Ministério da Guerra

I
I

TENHA JUIZO
rEM SfFIL'S OU R�U.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE ü PO

PULAR PREpaRADO

Sa. RfGIÃO MILITAR
1613 Ç_ R-

sorrAl�
o Chefe da 16'. C. R .. tendo em

vista o § único d o ortige> 5' do
Decr-e to-Le

í

n 8 5!2, de 31 de Da
zembro de 1943, deterrnina crue os

m ih toees , refo rrn., do. inat�vo5 e

periaiorrís toa . entreguem imediata
mente .uos co, tas pa tanted, provi
são de reformo 'ou titules de pen
são afim de �arem reme, i dos para:
a Diretoria de Recrutamento. para
a r-esp s c tivo opos t

í

lhc .

F'po l is.. ]4 de Janeiro de 19�6
OLYMPIO MOURÃO FILHO
Ten c«, Chefe da 16" C R.

lo ESTADO I

I Diário Matutino
Redação e O fiei nas á rua Jo,�w

Pinto 11, 5

• DlRETOH DE REDAÇÃO�
I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS 80,0(j}
'Semestre Cr$ 45.00
Trimestre CrS 25,00.
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9.0a
Número avulso Cr$ 0,46
Número avulso

dorningo .. , CrS 0.5&
No interiol'

Ano CrS 90.00
Semestre , Cr$ !':�),O& �
Trimestre CrS 30,01}
Número avulso Cr$ 0,50'

Camisas, Gravatas, Pijamee
Meiasda. melhores. pelos me

ncres preços .6 Da CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafre, 6

O PRECEITO DO DIA I '

ABRAÇO DE TAMANDUÁ I
Vindos das fossas nasais;

garganta e boca. bem como de
feridas, úlceras e outras lesões
da pele, micróbios causadores
de moléstias podem poluir as

mãos de doentes, convalescen
tes e "portadores de germes".
P�lo apêrto de mão, outras

ma?� se�ão poluídas e, em con-[ QU�R VESTIR.SE COM CONFORTO E ElEGANCIA 1.sequencía, outras pessoas con-
taminadas. PROCURE A

�E;::I�:��i�i��, alfaiataria Pereira & Mello I_ SNES. Rua João PlOto, 16 - Florianópolis

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Figudo, o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôres nos Ossos
Rctnnatismo , Cegueira, Queda do' Cabelo, Anemia �

Abôrtos.
Inofensivo ao organismo, Agradavel como um Iicôr,
O ELIXIH 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como I
auxiliar no tratamento da Sífilis c Reumatismo da

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor
XIR "914" devo dizer-lhes: agradável do E L I X I R
sempre que o tenho empre- '"914" recomenda-no como

gado, em os casos de indi- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sífilis o público no combate à si
em v�rias de suas maní- filis, qualidades que f're
festaçoes) os resultados quentemente aproveito no

têm sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são rápidos e duráveís. dade de Santa Maria.
Dr. Washíngton Ferreira

Pires

Lopynqht da

The HAt-[ roo H/ARO? tnc:

I

Os originais. mesmo não
publicados. não serão

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

assinados

Dr. Silvestre Passy

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

Florianópolis, de de 194 .

Nome por extenso .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

F"ARMACIA ESPERANÇA
•• l'.rBl.�.tleo NILO LAUS
1I0Je • amallllA _.. ...............

...._.. __.abt • enr...1Ir1!!Ir.. - JI_paUu _ r_

btIcOII .. liIlorruJuI.
-- .............--... - -- _....

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

_.ií"lL'" --- -r "W _ • .,. I O motor pode ser examina-

Mala e carrl·nbo I
do em Itajai com o sr. Oswal-

I
do Dutra delegado Instituto'

Vende·se um, para criança, dos Marítimos. Tr-atar com Sid-
com peuco uso e artigo tino. nei Noceti à rua João Pinto ,

Idem, mala armário, em bom 34. Telefone 1134.
estado de conservação, de soli-
dez invulgar e muito util para

Móveis de Aço, Arquivos e

caixeiro viajante. Cofres «SYNTHESlh
Preço: Carrinho Cr$ 300,00 Distribuidores:

'�"r·'
'

Mab Cr$ 500,00 ALMEIDA, BASTOS & CI� _"
Ver à rua Deodoro n-. 18. Felipe Schmidt, 2 - lo Qn�

.

'�

Anúncios mediante contrato \

NOVOS,
e

USADOS
Compra
e Vende

(.

ldierna.
portu·

guê•• e.

pc nbol ;
irancê.,
inglês,
etc

Romance, Poesia. Religião, A
viação, Matemática, Fíaica,
Química, Geologia, Minera
logia. Engenharia civil, mi:li
tar e naval. Carpintaria. De
senho. Saneamento. Metalur.
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quina. Motore.. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

I inária. Contabilidade.
Dicionário•. etc. etc.

BREVEMENTE
Reabertura do Laborat6rio
Radio-Tecn ico-Erectron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli

ficadol'es-Transmi"ol'es
Mat9rial importado direta

mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bêhm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florian6poli.

�ua JOÉio Pinto n. 29 .- Sob.

o mELHOR DOS mELHORES
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,CLUBE 12 DE AGOSTO Dominqo. 20 do corrente, grande
21 horas. AguardeDl publicação
proqromo de festas.���--�-���������--------------------------�----��-----

I �_da Soêia]

. ,

soiree,
. , .

com. IniCIO
do

r

as

nosso

I

REUNIR-SE-Á El1 .JULHO o o rrRIUNFO SORRIU AO pital, deu um prejuízo de cêr-
CONGRESSO MUNDIAL DE CAXIAS ca de Cr$ 20.000,00 na atual

FUTEBOL Domingo último realizou-se temporada do Libertad. A po-
Ria, (V. A.) - A F. L F. A. a segunda e última partida de lícia apreendeu algumas entra

Yer;l de comunicar oficialmen- 'futebol entre o Caxias, cam-I das falsas e está tentando lo
te a C. B. D. a realização do

I peão
de Joinvile, e o Ipiranga, calizar a tipografia onde to

Congresso Mundial de Futebol, campeão de Canoinhas, em, ram impressos. Várias pessôas
o qual será levado a efeito na disputa do Campeonato Esta-I foram detidas e ouvidas. Os
cidade de Luxemburgo, 110S dual de 1945, tendo os [oínví-] Clubes mineiros tem tido grau
dias 25 e 26 de julho do cor- lenses levado a melhor, saindo Ides prejuízos' com a evasão de
rente ano. vencedores, pelo apertado es- suas rendas.
Nesse Congresso deverá ser core de 2 x 1. Apesar dessa falsificação, a

homologada a proposta do Co- Assim o Ipiranga e o C. A. temporada do Libertad propor
mitê Executivo para a realiza- Carlos Renaux, este derrotado cionou regular superativa aos

ção, em nosso país, do Cam- pelo Avaí, estão eliminados do clubes promotores, Atlético,
Anlversarfa-se hoje': peonato Mundial de Futebol. citado certame.

I
Cruzeiro e América.

o senhor Aldo Linhares So- Segundo apurou a nossa

re-r
*

I
*

brinho. portagem, a Confedração Bra- .A EXTRÉIA DO PALMEIRAS BRASIL 3 X BOLÍVIA-{)

as senhoras
si leira de Desportos designará NO CAIUPEONATO DE 45 O "team" nacional fez a sua

Maria Gomes. I seu representante no Congres-I O forte conjunto do palmei-I estréia, ante-ôntem,
no Cam-

Nair Basadona Pena.
so o coronel Aurélio de Liraj ras, campeão de Blumenau, peonato Sul-Americano, Extra

Alvina Silva. Tavares, que se encontra na deverá fazer sua extréia no de Futebol, frente ao selecio-

I E.uropa
em missão oficial. I certame pebolistico estadual, nado da Bohvía, saíndo ven-

,. .. * domingo, enfrentando o pode- cedor pela contagem de 3xO,
Os súditos da Alemanha e

dOI
rosa onze do Caxias, campeão "goals" de Helena (2) e Zizi-

Japão do norte do Estado. nho.
Também informou a F. I. F. '" I O quadro brasileiro jogou

�:�!.�o()liveira. A. à Confederação Brasileira! BANDEIRANTE BASQrETE assim constituído: Arí, Domin-
�: * * que os _súdi!os da Alemanha el CLUBE gos e Norival;. Ivan,. �ui e Jaí-

�)lOVlilIENTO DE PASSAGEI- do Japao nao podem desempe- Alto dirigente do Bandei- me; Te:Suurlnna., ZlZinho, He.-

'ROS DA PANAIR DO BRASiL nhar, até ulterior deliberação, rante Basquete Clube íntor- leu"), Jair e Ad.emir.

SIA. EM FLORIANóPOLIS q�a�quer f�nç�o no seio de �o- mau-nos que. serão apresenta
Com destino à Pôrto Alegre: mítês, .comIssoes ou delegações dos os seguIntes. �tle�as do

Luiz Miranda, Aniello Pierri e
de entld,ad�s da F. I..: F. A.. e clube, que participarão ?do

-Carlos Voelker. I que os arb�tros alemaes.e Ja-I C�mpeon.ato de. Basquete e vo-

Procedentes do Rio de Ja- ponl�ses d�Ll�:aram ,de. flgu�arllelb_ol, pro.�ovldo pela Fede

neiro: Vitor Freysleben Moritz,
na Iísta oficial dos árbitros

In-I' raç�o , �tletIca C_a.ta;'lllens:;. a

Maria da Glória Moritz, Luiz ternacionais. ter InICIO amanha. team de
Fernando Moritz e Vargas Ru- �, (, 't I basquete: Bar,?ato, Na�areno,
fino Barbosa de Melo. O FL!1M[NE�SE É O LIDER

f
S e I v a, Tareco� On�Inaldo:

Procedente de Curitiba: Max DA NATAÇAO BRASILEIRA "Adalberto, MUS�l e GIlberto,

Schiffer.
'

Rio, (V. A.) - Vencendo a "team" .d� voleibol: Boas Ro-

Com destino à Curitiba: Ey- terceira competição pelo tro-] s�, SOnCInl, Goos, �ardoso, .Ta-
vin Prahl feu "Benedito Valadares" o' reco, Barbato e LIma.. Deixa-

Com destino à São Paulo: F'Iumi'nense passou a ser o li- rão de to�ar parte, êste ano,

Francisco Rodrigues Santos e der absoluto da natação bras i- os conhecidos defenso_res _

do

1 Howard Ora Hill. leira,
. . .'

Banderrante atletas Joao Nu-

, Com destino ao Rio de Janei- A vítorta conquistada pelo nes e Osvaldo Uzadel.

ro: Dr. Haroldo Coelho Cin- tetra-campeão carioca se re-I Mes�o sem o concurso d�s-
- tra. vestiu de maior brilho, porque

I
tes dOIS val?rosos cesteboll�-

Procedentes de Pôrto Ale- o foi em São Paulo e contra tas o, �a?delrante B. C. confia

gre: Gustavo Oppenheimer, equ.pes valorosíssimas. na vítorta.
I 'Hans Ulrich Tischauer e Fer- Pouco aliás, poderiam pre-

�,

, dinando Stotzer. ! ver um êxito técnico tão grau- CAThIPEONATO SUL-AMERI-
de como o registrado, sábado e CANO

domingo últimos na piscina do . A�anhã, à noite, no campo

estádio Municipal do Pacaem- do River Plate, em Buenos

bú. Aires, prosseguirá o Campeo-
De fato os resultados obti-1r).lato Sulamericano Extra de

dos pela I�aioria dcs vencedo- Fute?ol, C:Hll a rea1i�ação d.os

D dres atestam a magnífica forma segumtes Jogos: Brasil x Chlle

, esemprega OS I d�s nadadores patrícios � nos e Argentina x �olívia.
O Departament0 Estadual dao a. esperança de confl:--mar

de Estatística foi informado, Ino prOXIIDO cer�ame c�ntmen- VÁRIAS

�r sua Agência de Joinvifle, tal a s�lpremacIa obtida em - Letona, ex-preparador do

. '�fque o Departamento de Aero- Valp;;ralso. Figueirense, desta capital, foi

náutica Civil está procurando Alem dos c.ampeões lucio- lembrado por um dirigente do

. .?OO operários para prossegui- nais, já consagrados, como Esporte Clube Pelotas, para

menta das obras do Aeroporto 'Paulo da Fonseca e Silva, Edi- orientar 9 clube gaucho.

daquela cidade.
te Groba, Maria Prates, Wil- - O Bangú, do Rio, venceu

Os interessados deverão pro- ly Oto Jordan, brilharam e1e- o GuaranÍ, pela contagem de

curar o escritório do sr. Lothá- mentos novos. 4 x 3.

rio Y.2rmann, á rua 9 de março Entre estes é justo que se �,

nO 369, em Joinville. destaquem: Sérgio Rodrigues, A1NDA DIZEM QUE "MINEI

pal.llo Saboia, Luiz Nogueira, I
RO CO�IPRA BONDE" .. ,

Comprar na CASA MISCE }Iário Cesar Silveira e Ana Belo Horizonte, 17 - A fal-

'.LANEA é sabl::/ economizar.. Vaiano. ,sificação de entradas nesta ca-

t,
-."

,._

..l�IVER�URIOS:
DR. PAULO FONTES

A data de hoje assinala o

aniversano natalício do dr.
paulo de Tarso da Luz Fontes,
humanitário e benquisto mé
dico do Hospital de Caridade.
De inteligência moça e dedi

cada ao nobre sacerdócio, pe
la sua aplicação no trabalho e

, elevadas virtudes de que é do
tado, o dr. Paulo Fontes soube
fazer em tôdas as camadas so

ciais de nossa e sua terra,
grande número de amigos e

admiradores.
Não são poucas as pessoas a

,u0m o seu nobre coração o

propeliu a prestar assistência
inestimável.
As inúmeras felicitações que

irá receher, os de "O Estado"
juntam as suas.

. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o «Estado Esportivo» saúda a pessoa beDquí�ta do Dr. Adtrbal Ramos da Silva,
digno presidente da Federação Catarinense de Desportos e grande animador dos

eseertes. p�lo tr�nscur80, hoje. do seu aniversário BalaUcio.

José Elia,>
Marca a data de haja a trans

.qur.o d .. anivenário natalício do

.r. Josê Elias. acatado comercian
te e industrial n".ta praça.
O di.tinto anioorlorionte. muito

-_timado paloe lIeu. grande. dotell
de homem exemplar, terá enll'!jo,

: hoje. de receber 08 cumprimente.
de seus anllgclI 8 admiradorell,

. * •

SE�ELHANÇA
Por D. F. de Aquino

Caro leitor, certamente ain
da não observaste qual a res

ponsabilidade ou função de
um chapéu, que fica sôbre as

cadeiras, na sala de projeção
de um cinema?

.

Quantas vezes se chega a

um cinema, e devido a êste
estar quase todo lotado, pro
cura-se então um lugar vagc.
Procura-se aquí e ali, até que,
afinal um lugarzinho naquela
fila; porém, quando se chega
perto do local... decepção!
No lugar que se julgava de

socupado, está no assento da
cadeira, um chapéu que, natu
ralmente, por alguém' alí foi
posto, apenas para guardar
lugar para alguém, alguém
que deve ser o seu dono.
Portanto, aquêle chapéu na

da faz, nem sequer assiste ao

filme, pois êle é de todo uma

autêntica nulidade, e alí está
unicamente, porque alguém
quis, e dali sairá porque o ver

dadeiro dono do assento toma
rá posse no instante oportuno.
Nada adiantará a êsse pobre

e obscuro chapéu, querer exi
bir-se e dar saltos malabarís
ticos, pois todos os espectado
res, bem sabem que êle, coita
do, é destituído de poder legal
para garantir o lugar, quanto
mais o dêste ou daquêle seu

predileto amigo que êle tenta
assentar nesta ou naquela ca

deira vaga.
Se alguém, por gratidão ou

amizade, êle fizer sentar em
uma cadeira bem fôfa, é moti
vo de riso e galhofa dos demais
espectadores que, de longe, tu
do observam, pois todos sa

bem, que aquêle intruso é ape
nas um caréca beneficiado,
por um chapéu que não sabe

guardar') lugar para o seu le

gítimo dono.
Note bem, caro leitor., o lu

gar que um chapéu ocupa na

cadeira de um cinema, é sem,·

M·I�sa de 7 dl-as, pre durante os intervalos, a

u cousa dura pouco tempo.
Será rezada hoie ás 6 ho- Para uma sessão, quando o

ras no Azilo de Mendicidade filme se prolonga em 15 par
Irmão Joaquim missa ofere- tes, ou mesmo em 6 partes,
cida pelo sr. Luiz Galliccioli d�fic�mente um chapé.u fica�
e outros amigos por alma do

I
ra sobre o assento, pOIS que e

destacado e apreciado meca- que êle vai ficar fazendo alí

nico Ricardo Laffitte. se ne:-:rl .siq'..:2�· o ::':=.e :1:s�::�c?

AMANHÃ O CERTAME CITA
DINO DE VOLEI E BAS

QUETE
Amanhã, à tarde, na quadra

do Lira Tenis Clube, será ini
ciado o Campeonato de Volei
e Basquete da cidade que sera

patrocinado pela F. A. C .. Con
correrão ao citado certame o

Bandeirante B. C., o Lira Te
nis Clube e o Ubiratan E. C.

as senhoritas.
Juracy de Sousa.
Vanda Goulart.
Maria Leite.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Alfândega do
Rio Grande

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlA!

Rio Grande, 17 (Via postal)
- A arrecadacão da Altande

ga desta cidade, no mês de de
zembro findo, alcançou a cifra
de Cr$ 2.082.208,70.
A renda total, durante o ano

de 1945, somou a importância
de Cr$ 37.352.558,00 contra
Cr$ 29.891.697,80, em igual pe
ríodo de 1944, havendo um au

mento de Cr$ 7.460.860,20.

Mais criminosos
de guerra
Londres, 17 (Reuters)

Anuncia a rádio de Moscou

que a comissão austríaca de
crimes de guerra publicou uma

segunda lista. Nela figuram
cêrca de 50 nomes, inclusive
dos antigos "gauleiters" e seus

representantes nas províncias
austríacas e o mexicano Graeb
ner, descrito como o mais cruel
dos carrascos no campo de

concentração de Auschivitz.

-------------------------
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Lira Tênis Clube Dia 19,
organizada pelo "Grêmio Americano",

SurJiresas.. Venda de mesas

Domingo, «Noite Tropical». Grande «soirée»
em benefício do Hospital de Caridade" Shows ..

na, �JOALHERIA MORITZ ..

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao

Brasil o reputado e esperado trata
mento Okasa. - Okasa é hoje uma

medicação de escolha uníversalmen
te reconhecida pelo seu alto valor
terapêutico e pela sua eficácia indis
cutível. - Okasa á base de Hormô
nios vivos, extratos ele glândulas se
xuais e Vitamiuas 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, fliaqueza
mental etc., no homem.,. ,.

_ Frigidez, h-regnlar-idades ouva

rtanas, idade cr-itíca, obesidade ou

magreza excessivas, flacidêz da pele
e da cútis, queda ou falta de turgên
cía dos seios tôdas essas def'iciên
cias, de origem glandular, na mu

Iher. Okasa encontra-se à venda nas

boas Drogarias

.e
Farmáctas,

Ini.or·1mações e pedidos ao Distribuidor
geral: Produtos. Ar-na, Av. Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro
porcíona Yirilidade, Fôrça e \'i!!,'o1'
com as drágeas "prata" para ho
mem, - Feminilidade, Saúde e Be
leza com as drágeas "OU1'O" para
mulher.

ILACTIFERO
I

'

Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benetício que o

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

I.maior eficácia até hoje conhecido, Em sua far rn ácia ou

com o depositário S. M BANDEIRA Rela Paisandú,
219 - Caixa Postal. 572 POltO Alegre IEst. do Rio Grande do S\.l1.

�
i

CAPTTAL: íR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 .. FloriilnÕpolis

de Janeiro e 31 de
devem preparo r,se
reilpetiva classe a

Os cidadãos nascidos entre lo
Dezembro de 1924 (classe de 1924),
para uma possível convocação da

pa'rtir de 20 do corrente mês.
Florianópolis. 11/1/46.
Ten. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

fraqueza Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Teseu ro
do Estado

Florianópolis
Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narllal AI\lt!lS oa :'Ollza

. Parta, L. da Gosta Avila

Exame de sa:lgue. Exame para "erificllção
de canee.!", Exame de urina, Exame pa.ra

verificação da gravidez, Exar.. e <ie escarro,

Exame para verificação de daencas da

oele boca e cabelos. Exame de fézas,
, ,

Exame de secreções.
JiutovaccinC18 e transfusão de "Ianque

Exame qUUnico de farinhas, bebidas,
café. ógualíl, e tcII�------......�\........_."""""",,":

CASAS
------------:--.--------

I

1Iuu!!

Sanouenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TON1COS:
ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFOROS, CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pélido.. De�up.r.do.,
E.qot.do" .Anêmico., Mã••
QUe criam Magro.. Crianç••
raquítica., receberio I toni-
fic.ção ge,al do orgeoi,mo

Sa n � 8 n O I
Ue D.N.S.P. D' r99, de 1921

e MEl"OO v�oMiFUGO
OI: eFEITO SfGIJPO
f INQcENSfVO AS

COIANÇAS E

. IlETIRARA.1I1 SUAS CANDT- .

DATL'RA.S
Tôdas as bebidas, Inclusive as

fabricadas em outros Estados.
retlrararn suas candi daturns,
para reinar nos lares carari
nenses, - em vista da certíssi
ma vitór-ia C:o aperitivo K,NOT.

f
1
�

_lIA

Sedas, Ccsimiros

CASA SA.T�
Lãs

aros

Di5trlbujdor�s fl d ..postlártcs:
.oSNY GAMA &. e!A

nORIANóPOLlS
CAIXA. POSTAL ZJ9

�VíiÁmRlriiõSA
I Rua Deodoro. 33

Flor ianópo lis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

Achados e perdidos
Entregaram nesta Redação urna

tcmpc de Raoiador. a qual será
entregue ao seu legitimo dono.
- Percleeom-ee vadoa

documen-,toa pe�tence�tes 00 Sr. João Pedro
da Cunha. A pessôo que 011 entre-

I
-----.-.-1'.----

gar à rua Padre Miguelinho n . 33.,será abonada uma gratificação.

Pessoa interessada em

comprar S casa s de Cr$

30.000,00 a 150.000,00
cada urna, pede cfer ta por

carta, aos cuidados des t a

I d
- 30 v.Z4

_re a<;ao_. _

,_----_...�--

Drs. Aldo Ávila
da Luz

Leal
E

Leoberto
ADVOGADOS

.l-<ua Felipe Schrnidt , 21

(Sobrado)
Florionópolis

r

MACHADU I (lA.
Aqlociaill a Rap....entaçõe. em

G.rol
Mil triz: Florian6po 'ia
R,,,u JOâ.D PiRt;:>, n .. !!
Coisa Postal. 37
Filial: Cr-eaciú:ma

Ru.. t'lorio.nD Pob:oto••/n
(.c.all. Própd ... J.

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aa:r.nt•• '120. prinoipo.bl'
l:r\1Jnic\pia. do Eiltad.,

I.VIAJANTE
COMERCIAL

Com pró tica em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer

-

ramo.

Informações e condi

ções, nesta Redação. I

-

I VIAGENS
I
fpohs. --Ioinvile

,

Saída. - 2 ho!)ra. da Imadru«ada

I Joinvile-·FpoUs.

I
SaidC.II 9 hora. da manba

Informações nesta

redação
-

ESCRITÓRIO JURíDIf;O COMEBCIA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - ,"one 54 - Caixa Postal 54

Endereço teleeráfíco e "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

e

,

r

ORLANDO SOA RPBJLL]
Roa Conselheiro Mafra. 36 - loja e sobreloja - Telefoll8' 1514 (rede interna)

Caíxa Postal 51 --- Eod. Teleg .. : «Scorpellí» --- Florianópolis

.{
I
------�-----------------------------------------------------------------------------------
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Como de costume, .realizam
se hoje, às 20 horas, pal�s
tras doutrinárias, nos segum
tes Centros Espíritas. desta ca

pital: C. E. Araújo Figueredo,·

I I 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.

�------------------------ --_ --

PENAS DE PATO
Compra-se qualquer quantidade, por érn somente de asa

e rabo. Paga-se bem.
Cartas com detalhes dando quant idade dispcni vel e

futura disponibihdade, tamanho ménn, , côrcs e.

preferivelmente amostra.
Caixa Postal, 9 - Rio de Janeiro. D. ,F,

Endereçadas a E. L. W·

'1

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr. $ 25,00
o rne tro,

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de c a s em i r a s ,

Enviamos amos

tras por via aérea
e a racrcadoria

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

DAS CASIMIR-ASR E I
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

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

� *

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

\ 1)()S
Dr- OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

.\

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rve , ias

18 DE JANEIRO
I A Cátedra de São Pedro em

I
ROMA

"Tu és Pedro, e sôbre esta

i pedra edificarei a minha Igre
Já," dissera Jesus a S. Pedro;
e um velho rifão reza: "Onde
está Pedro, aí está a Igreja".
Implicrtarnente aceitaram os

proprios adversários da Igreja
católica romana a verdade
destas duas sentenças. Por

iS-Ito certos "eruditos" da Euro

pa sententríonal contestavam,

Ino início dêste século, espe
cialmente, a estadia de S. Pe
dro em Roma. Ora, as provas
de que o primeiro Papa desig
nado por Cristo mesmo não
somente esteve em Roma, mas
morreu também aí, são nume-jrosas e concludentes. O Prínci

pe dos Apóstolos dirigiu-se
de Antioquia, onde estabelece
ra sua primeira cátedra, isto
é, o lugar donde ensinava a

doutrina de Cristo e exercia i

sua jurisdição sôbre a Igreja
nascente, para Roma, por ser

esta cidade a capital do mun

do de então e oferecer a posí
cão estratégica mais favorável

para sua guerra de conquista
de almas para o Reino de Deus.
De lá saiam as tropas invencí
veis precedidas pelas águias I
romanas, De lá deveriam sair

1
também os missionários, E de

Ilá i'ço;r;:lTYl e saem ainda hoje.
Roma era e é o centro da Fé,
da cultura e da .ivilização.
Este centro foi fundado por
S. Pedro, e é mantido pelos
seus legítimos sucessores até I �os nossos di�S.* '"

I
Dr. SAVAS LACERDA. . ..

Reeseurniu s ue cliriice, nesta Capital, o dr, Sav", !amnU \
'

__

!;<

L_a_c_e_r_d_a_,_o_t_o_-_r_in_O_-_J_a_r_in_g_O_IO_g_:'_t_a_. ..:l

Ú"fJdv�
�:

Religião
Catolicismo

O iANTO De- �.A

5

19U�
.r«'pttu
ENFERMEIRA

APENAS Cr$ 3,00 ICom essa ínfima quântia Voei
está auxiliando o seu próximo. IContribua para a Caixa de Esmolai
aos Indízentee de Florianópolis.

c.

.
'

-'!-'_I

No fim de um ano, qJlan·
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás alt!grias da vida?
Afaste de si os p�deci·

mentos periódicos. A SAUi>E
i)A MULHER - regulador, tô

nico, antí-dotoroso - é o reme

dio que .lhe restituira á tran

quilidade. Êie tem no nome

o resumo de suas virtudes:

i

«Para o

e

A aproximacáo do perlo
do mensal é, parJ as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembran�a dos 50

frimentos que se avizinham

perturbe-lhes a ttanquilida·
de e as põe em sobressalto�

! SAUDE DA MlJIRER
.ESCRITÓRIO .JURíDICO COMERCIAL

.II"·u"top: T'Irírlicos _- C ' .....erciais -- Rurais e Informutivos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
C�nsulte no sso Organização ontes de Re decidir pela com

pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa nelte e.tado ,

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

Rua Fr-ei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

COSTUREIRAS

CONTRA
GRIPE
RESFRIAOOS
OORI>S ..CA6ECA
NEVRAlGIl\S E
DÔQfS ,. GERAL

SÓSEUSA

SRs.DEHTISTAS
Ctmtpltbn

�\,,'OLSO� POS1�\
PREÇOS MODICOS

SORTIMENTO INCOMPARAVn

�li(iUftSTA.&PRE'OS'
����Ã�1�m�SETTI
{J J>WI.,w� C-ffl k/i4(ff��...w.r�

\\EMINAQiO 131':3H�IXA nl·S.pt.lIlC

DOENÇAS NERVOSAS
Com O!;J progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Servíço Na·
cíonal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervcses ill

digentes, na Rua Deodoro 22. das ,
às 11 horas. diàriament6:.

ramo de bebidas
vinhos»

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

Os candidatos deverão apresentar refer�n
cios e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que &"e utilizarão.
Cartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes. um dizendo s órnen te «pro
cura-se víoj c rrt e », e o outro com o nosso

endereço.

Precisam- se de costureiras com

prática em camisas de homem.
Tratar na Camisaria Júlio .

Rua Conselheiro Mafra - 3

lou Tiradentes 58.
4 v s, ai':.3

..

I '" C rtl-r.·lL(lIiIrlJI
Fabricante e distribuidores das afamadas con- I/1 j/

\ '1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grQn-.) ,

'(
.:

.....�,
.'

'.,!
•

.

.

de sortimento de casemiras, riscados, brins

I' bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamentE> das

II
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção doa Srira. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em Florian6poU., -'�FILIAIS em 'Blumenau e Laiett.
J

..............mE=asa I �m. _ angDüM&��_�Bwa�m..__

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o liSTADO- Sexla.felra, ,a de Janeiro oe 1!1.6

I Para solucionar o problema do leite
Porto Alegre, 17 (A. N.) � O Interventor_ federal assI�lOu

YL\JANTES: um decreto concedendo o crédito de três milhoes de cruzeiros

.

JALI FÓES
para execução do plano elaborado pelo govê�no ,Erne�to Dor-

A-ftm-de passar uma tempo- neles visando um maior fornecimento de leite a Capital do
rada de. veraneio na Praia de I Estado. Êsse plano é vasto atingindo ent:-e outros me!hora
Ca:uborm, e�teve de passagem

I mentos a criaç�o de granj�s para o i"?-c�ntIVo da produçao do

[por nossa cidade, em compa- leite de hortaltças e de animais domésticos.
lnh ia de sua exma. família, 'o

'

__,.;-;,;;··,;;;··;;;;;;;;;;;;;;====:.::;;:-;-;; ;;;;;;.......;;;2'i.iiimiíii.íIi_--=-

Ir
�� 1===-_

�r. Jali Fóes, alto funcionário
'

da Organização Lage, em Pa- I Ronaldo Antônio Salum, l)' �.
ranaguá.

,:,�, * Jorge Salum e Maria Aderbal Ramos
Elisabeth Salum da SiGv õ

6ovêrno do Estado
o sr. Interventor federal no Es

tado assinou, entre outros, 0S se.

guintes atos :

"O ESTADO" NOS MUNICIPIOS
Pedimos aos nossos pre-

zados leitores do interior,
Decreto de 14 de ia nciro de 1946 nos escreyerem eomun lcan-

o L\''l'ER\'E:\TOR n:DERAL RESOI,vE do acontecimentos sociais, e
Exoncrar: outros, de sua localidade.

João Batista Berreta Júnior do cargo da
classe H da carreira de Desenhista, do Quadro

Ftcaríamos também mui
'énico do Estado, por ter sido nomeado para to gratos se nos fossem en-
outro cargo publico. víadus, com antecedência,

Decretos de 15 de ianoiro de 1N6 relação das datas de aníver-
o I:\1'ERYE:\TOR FEDERAL RESOLn;;

Conceder exoneração: sártos das pessoas da í'am í-

lJe acordo com o art. 25, § i«. alinca o, do lia dos nossos Ieítores e seus
decr-eto- lei n. 1.299, de 20 de marco de.. conhecidos. SERYI('O HE ÃHVA E
1945:

X X X ES(}õTO
A Armando Fernandes Guedes. do pôsto de

segundo tenente da Fôrça Policial do Estado. PA.LHO('A I
A serviço da Cia, Auxiliar de

Nomear: Clube R. 7 de Setembro
I Administração. contratante do

De acôrdo com o art. 15, item III, do de- Esteve em nossa redação um serviço de água e exgôto em
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: , d' id d d EHélio Barbosa Fontes para exercer o cargo

grupo de gentis senhoritas da i rversas ci a es ('I stado,
de Delegado Regional, padrão Q, do Quadro sociedade palhocense, convi- tacha-se entre nó" (I sr, Harôl-
ünico do Estado, para ter exercício na Dele .dando-rios para o baile carna-',do Brasít da Luz. que está ie-Igacia Regional de Caçador. '�valesco que o Clube Recreativo, .vantando a topog'ra,iia do perl-IPedro I VQ de Mira Gomes para exercer o car

go de Delegado Regional. padrão Q, do Qua- 7 de Setembro, daquela cidade, I metro urbano da cidade, cujo
dro único do Estado, para ter exercício na realizará no próximo sábado,'�erviço é orientado pelo sr. eu-
Delegacia Regional de Itajai. dia 19 do corrente. I;genlleiro lllarcílio lUota. Olhelo Jose'Decretos de 16 de iaveiro de 1946

[ L t d te'
O Ii.\'TERVE:\TOR FEDERAL RESOLVE

... * 4' ogo que os es u os es jam

ITransferir: • B�USQUE concluídos, será dado início á Fpolis., 17-1-946
De acórdo com o art. 31, alínea b, combina- �nlversana-se na data de execução das obras, conforme
do com o art. 34, do decreto-lei n. 1.299, hoje, a prendada e gentil se_ll contrato firmado com o Esta- t.._______ 3 v 1de 20 de março de 1945: nhorita \Vilma Merizio, ele- d.41. __

Francisco Domingos da Silveira, 2° sarcen- mento de realce da alta socie-I '

. - , O PRECEITO DO DIA
to da Fôrça Policial do Estado, para a reserva

V I S O
..

'remune rada. percebendo o vencimento de dade Brusquense � dilet.a .filhalCmemo5 A PORQUE APARECE A PRIS_'\O DE

Cr$ 6.720,00 anual, correspondente a 23 anos do sr. Pedro Jose Merlzío. a-' 'I
VENTRE

de serviço. b d
. I . A progressão do bolo alimsntas .

asta O comerciante

naqUela!
l'evamos ao conheclmento da, no I'ntestino, realiza-se graças '"

Eugênio Venceslau l\fartins, 2° sargento d.' tIlFôrça Policial do Estado, para a reserva re-
cidade fabril. RITZ - Hoje, ás 7,30 horas I.Oci�d?de

florionopo itana ��e. c rnmvimento. de mú.culo. eep,SCiaa,munerada, percebendo o vencimento anual de I '" '" '!Io •
A história empolgante de t�adlclonal «Bloo') X,., por mlCla -

Se êSlJes músculos traba�ham dl-

C• 6 80 d 27 d ITA A" - d 1 .tlva de seu. hniodoles resolveu rel'to, o i"testino funCiona no r-
r� .4 ,00. correspon ente a anos e I .J I um �rupo e lomens valentes' b

_.

vu I o seguinte: malmente', ma., se tornam pre-serviço. '� �AS('IlUEXTO :
-

d d
Nomear: •

que nao esprezavam a luta ou; a) O Bl�co X. desde esta ata guiço",os ou ae contraem demais.
De acôrdo com o art. IS, item V, do decre'\ O sr. Juventino de Sousa e amor! ! cchc-ae d iaso lvído

.
o ín te- tino pa&sa a trabalhar mal

to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: sua exma. espôsa estão de pa- GUNGA _ DIN 1 b) Nenhuma out ...o turma de 10- e lIobrevém a prisão de ventre

V· F
.

d Síl d G . G' t J F _. vena poderá u.ar o nome «BI,,- Se .. o t z e de pr isê.o de ven tre, pro-itor er reu-a alva, ocupante o cargo rabens conl O nascimento de al'y 1 an - oan ontaí- co X!»
� v" , NE'Sde Sub-Diretor padrio L, do Quadro (;nico do) •

I' CUl'� I) rnedlco, &em ctemora .. ...J

Estado, para exercer, como substituto. o de Di.
unl robusto Iuenino, ocorrido ne - Douglas FaIrbanks Jr.l c) Deixa ciente que nada teve

Tetor (Tesouro do Estado) padriio S, enquan- a 11 do corrente. e que na pia - Vüor lVlac Laglen. I a vêr com a «o,:orrido na nOlte»

to durar o afastamento do respectivo tituiar. batisnlal receberá o nOlne d'3 Para a luta! Para o amor! de do�jngo último.
PO'J'tarias de j5 de jallei1'O de 1946 GETÚLIO EURICO. O mais sensacional filme de Fpobs .. 17 1/46.

O I:\TERVEi\'TOR FEDERA� RESOLVE A DIRETORIA
Conceder d.:speJ1sa: As nossas felicitações. todos os tempos!

A João Francisco Duarte, cIa função rIe De· Censura atá. 14 anos. �

legado de Policia do município de Palhoça. AXIVERSXRIO'S; No programa: - Filme Jor-IVENTILADORESA Balbino de Andrade, da função de sul JUVENTINO LINHARES nal _ DFB I Vendem-IIe doia ventiladores elec-
delegado de polícia d0 distrito de José Boiteux.
do município de Ibil'ama. F'3.Z anos hoje o sr. Juventi- Noticiário Universal - Jor- tricos. grcmdell, para cimo de me-

A Lauro Manoel da Rosa, da função de sub· no Linhares, ex-diretor do se- naI. se ou parede, sendo um oscilante,
I I d d I'· 'I P R proprioa para escrit6rio. barbeo-
(eega o e p01C1a do distnto ce ouso e .. lnanário "O Pharó}" que se Preços: - Cr$ 3,60 _ 2,40.I I SIria., cafes, etc. Trata ... na rua Al-donco, co município de Rio cIo u. d't l' 1 ROXYPortarias de 16 de iam!!:ro de 1946 � ! ava la a guns anos eIU Ita- � - Hoje, ás 7,30 horas mirante Lamego IS.
O INTERVE:\TOR FEDERAL RESOLVE Jal. Ultimas exibições.

Designar: Pena brilhante, jornalista 1 ° - Notícial:} da semana MINISTÉRIOOswaldir Luiz Vieira, sar�ento da Fôrça eInérito. foi Juyentino Linha- 45x49 - DFB.
Policia1 do Estado, para exercer a função dt

Delegado de Polícia do município de Bom Re. res eUl seu tenlpo, unl dos llle- 2° - Bela Lugosi - G€raldi-
tiro. lho1'es profissionais da impren- ue Fitzgerald.

Ricardo Cristó"ão Bál'celos para exercer, sa do nosso Estado. A VOLTA DO VA]}IPIRO
funçã'" de sub·delegado de polícia do distrito de L '

amentayel, é que. embora M a c a b r o! HorripilanteGustavo Richard, do município de Ibirama.
Hermínio Baldl1ssi para exerçe" a (unção recolhido ':1 vida privada, não Sensacional!

de sub·delegado de polícia do distrito de Jose tenha, continuado a transpor- 3° - As irmãs Andrews _

tal' para o papel as produções Patrick Knowells.
D1'spCnSQ1": •

A ETE N ,.,

Ricardo Cristóvão da Silva da função d,
com que sua lllteligência de es-·

. .R A "OLTE["RONA
sub·delegado de policia do distrito de Gustavo cól ainda poderia brindar aos I Uma comédia musical reple-
Richard, do município de Ibirama. seus leitores, ta de bôas caZições e piadas!

P()'1'taric. 'de 17 de janeiro- de 1916 * �: :t. CENSURA ATÉ 18 ANOS.
O Interve,ntol' federal no Estado de Sanh I SRA TRCata.rina, no uso de suas atribuições e tendo I . GER _. UDES BAUER Preços: - Cr$ 2,40.

em vista o que consta do ofício n. 4/79, de 15 &"rAMM R' Iv.·d a greve do otor.·sta d R.·odo corrente, do Departamento das Municipali- Faz anos hoje a sra. Gertru-, iÚTZ'� 'D��i�g� 'ás' 4'�' sih eso a s m s o
dades, de;; B. Stamm, espôsa do sr.! e 8 3/4 horas - Greer Gamon Rio, 17 (A. N.) - Está en- ram incondicionalmente ao
DETERMINA seja instaurado processo ado

ministrativO, para, na Prefeitura Municipalde Cesar Stamm industrial nesta - Walter Pidgeon fim debelada a greve dos lno- "ultimatum" das autoridades�
Tubarão, serem apuradas as irregularidades" I,1?raça. IADAME CURIJE toristas d·e praça cujos veí- Acrescentou que de agora em
,que se refere o telegrama de 26 de de7.embro

.

l\1embro d� tradic.ional famí-II
Um drama profundamente culos, em número superior a diante o seccionamento é obrí-

último, do ex·Prefeito daquele município, AI�. lIa Bauer; e a anIversariante humano e comovente! cinco mil, desde sábado, se en- gatório nas viagens de autos
xandre Sá, a esta Interventoria.

NOMEIA para êsse flm, a comissão com- muito estimada, e será por cer- - - contravam paralisados. A ci- lotação, uma vez que tal me·-

posta do dr. Milton Leite da Costa. diretor to nluito felicitada.
'" G U N G A DI N"

I
dade retorna pouco a pouco dida se impõe como defe3a da.

·da Secção Legal do Departamento das Muni· HOJE NO CINE RI'J1oZ ao seu aspécto comum, notan- economia popular. A reporta-
cipalidades, que presidirá o processo, e dos QILCA - GLAUGI Nada mais grandioso se fez do-se por toda a parte grande gem esteve ainda na DelegaciaInspetores do mesmo Departamento, José BorM F h" t
ges Cordeiro da Silva e Hubert Beck.

az anos oJe a 111 eressan- no cinema. Nada mais custo- regosijo pelo término da parê- de Ordem Política e Social on-
te menina Gilca-Glauci, filha SOo Nenhum elenco jamais foi de. Praticamente já se encon- de foi colher informes sõbre as.
do sr. Adolfo GraU, diretor- igualado. Nêle veremos a re- tram tzabalhando todos os ta- prisões dos motoristas grevis
adjunto da Malharia Itajaí S, volta dos THUGS, a seita as- xis, o que aliás. pode ser ob- tas, conforme foi noticiado. A
A. sassina. 10 mil dêles enchiam servado no aumento do tráfe- � reportagem entendeu-se com o

a Índia de horror, durante to- go e no desafogo do trans- S1'. Francisco Cristovão Car
do um ano, causando 30 mil porte. dos'} titular daquela Delegacia.
mortes. .. Os regimentos de A reportagem esteve no ga- que declarou: De fato estive
Sua Majestade foram dezima- binete do Diretor Geral do ram aqui cerca de quinze mo

dos. Trânsito onde soube que já se toristas para serem ouvldos
Até que um dia aquêles três encontra em plena vigência a sõbre o motivo da greve. Todos,

heróis á frente de seus bravos, tabela antiga. O SI'.- Edgard êles já prestaram esclareci
levaram a ordem e a seguran- Estrela declarou á reportagem mentos, sendo postos em li-
ça aquela região. (mI-> no:; motoristas capitula- berdade.
"GUNGA DIN" é um assom

bro.
Elefantes mais poderosos

que os tanques modêrnos .

Milhares de cavaleiros .

Guerrilhas, combates, e um

lindo romance de amôr no

meio daquela fúria tôda ...
Desempenhe magistral de

GARY GRANT, VITOR MAC
LAGLEN e DOUGLAS FAIR
BANCKS JUNIOR com a lin
da JOAN FO:t--;'"TAINE ...

DOMINGO, NO CINE RITZ

part'cipam oos seus a1Tligui
nholl o nascimento do

seu irmôoz nho

e

João Batista
BonnaSsisAntônio Jorge Salum Junior

ADVOG�DOS

Osny Ortlga e Senhora

Rua Felipe Schmidt
Sala 3. Telei. 16-31

34,

participam o nascimento
de seu filho

Correio LageaDo
Vendo avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Deseja ob.er
emprego?

Procure então a nossa Gerêa
da e preenc'ha a nOSS9

.. ficha d.n

informações úteis", daudo tôdaa
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo, (li)
aos interessados n� aquisição d.
bons funcionários fas).

Compra-se
Mabí Ia de bola, grUiJO esta'

fad(, em bom estadc.

Dlflgir-�e à caixa Postal 106.
Nesta.

CASA _.- CRS 400,00
Precisa· se de uma até CR$

400,00 . Aluguéis adeantados.
E Informações fones 1022 e 1360

uo Caixas Postais 240 e 270.
DA EDUCAÇÃO
SAÚDE

Escola Industrial
FiuianólloJis

Chamó-se a <:ttcnção dos in
teressédcs para o edital d
"bertura da inscriçã'J para o.

(x"mes vestibulares aos ClllSOS

Industriais e de mestn8 desta
Escola, publ cada no D,árü,
Ofic!al do Estado, de l� do

corrente, à pago 5.

de

Boiteux, do município de Ibirama.

No processo deverão ser obedecidas as for
malidades do capítulo IV, do decreto· lei n. ..

700, de 28-10·1942 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Municípais).
Remetam-se, 'ao Presidente designado, pOi"

intermédio do Departamento das �runicipaIida·
des, cópias desta e do telegrama mencionado
no item I desta portaria, as quais ficarão fa�

zendo parte integrante do processo que se vai Reunião do Consis
tório de Romainstaurar.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 17 de

janeiro de 1946.

Publique·se e cumpra·se. Cidade do Vaticano, 18 (U.
P.) - Círculos do Vaticano
dizem acreditar que todos os
32 novos cardeaes - inclusive
os do Brasil, da Argentina, do
Chile, de Cuba e do Peru
estarão presentes á re�mao
do Consistório, no dia 18 de
fevereiro.
O títul'J de cardeal, vago

com a eleicão de Pacelli corno
Papa, - o' de São João' e São
Paulo, - será atribuido ao

cardeal nomeado Spellman,
arcebispo de NDva York.
A significação déste fato

n;'>'" f., conhecida por enquanto.

Lu;:! Callott'

Sapata.ria Jurity
Rua: Ti.radelltes 19

Apresenta seus últimos mo·
'ô'e'los em. calcãdos finos,.'

. 'para·'senhõrás :. �;""":

Agra.decimento e Missa
Edite Botelho da Costa e filho., ainda compunqi
doe com o falecim6nto do seu estremecido marido.
e pai ALVARO CONRADO DA COSTA, vêm. I'or
meia dêste. externar a .ua imorredoura g"atidão.
aos ilustrados facultativo. Sra. DMI. Agripa de

Castro Faria e Alfredo Cherem. pelos esforços empregado. para solva
lo. bem como a todos que 0& ouxiliaram du�ante a sua rapida enfer
midade, 008 que compareceram ao .eu enterramento e aos que en

viaram coroas e apresentaram manifeatações de pelar.
OutrolUlim, convida-sa ao.. parentes e amigo. d::. extinto para

auistir à rri.8a que por sua alma ."rá rezada no dia 23 (quarta
feira) à .. 1 horas. no Catedrai M.t·oDolitano.

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

f
f

,t

I

I

.1
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c 111'Auo-sexta·telra, 18 Q. Janeiro 41. '946
--------------------

7
.------------------------.----------------------------------------------------------------��

DR. SAVAS LACERDA
CHnica méd íco-cír iu-g íca de Olhos
- Ouvidos. Xal'iz - Garganta.
Diploma de habil ítacão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUl,TóHIO - F'elipe Schrn i
d t, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID�NCIA r: Ç�nselheiro Ma
fra, I I.

TELEFONEIS 1418 e 1204

DR. ANTôNiO fvIONIZ DE'
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUJ.TóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 "S 17 horas.
RESIDjj;NCl.�: Almit-anre Alvim.

:16. I"one :11. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststência Municipal e de

Caridade
CI.ÍNICA lllWICA DE CRIA�(,'AS

AD{;J,TOS
eOl\SULTóRIO: Rua NllIles lIla

(!hado1 7 (Edifício S. Ii'ra)}(·isco).
Corrsultas das 2 às 6 horas

RE5IDE:\'CIA: Rua Marec-hal Gui
lhenne. 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional ele Med íc ina da Universida
de do Brasil). Méd íco por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Miserfcór-dla, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital }< e-

deral
CT.iNICA Mf.:DIC!\. - DOENÇAS

NERVOSAS
-- 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. Têcnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo), Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar
diografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prot. Sanson, do

Rio de Janeir'o
ESI>ECIALJSTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, XARTZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIa LEPORIJ\'O (lá-
bio e céu da hôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopta nara
retirada de COI'pOS estran has, etc.
CONS{;]lI'.-\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NrNES :\f.-\CHADO X. 20 -

Fone 1447

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Yias Urinárias -

Doenças dos intestinos, iéto e
anus - Hemorr-o ídas. Tratamen

to da «oute amebíana.
F'tsioterapta - 1 nfra verme lho,
Consulta: Vitor êlleircles, 28,

Atende diariamente às 11,30 ns.
e, a tarde, elas 1 U ]1,. em diante

Reskl: Viciai Ra 1110S, 66.
Fouo 10(j7

DR. POLYDORO S. THIAGO
CIAXICA lIH;mc.� .ElII GBRAL
Doenças do coi-acão. pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e cr-ianças
CONSrLTóRJO: Rua Fernando

Machado, 16
,ONSrLTi\S DORi.-\j\fIENTl<J:

das 1.3 ás 18 horas
RI,SIDÊN,L\: A\', "frompowski,

62 -- Fone :\Ianual 76G

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso ele Aperreicournen to e Lon
ga Prát n-a no Rio de Janeiro
CONSrVl'.1S -- Pela aruan nà:

el iariamente rlas 10,30 às 12 hs. à
tal�e excepto aos sdbado� das 14
ás 1G hora, -- CO('iSVLTúRIO:
Rua João Pinto 'no 7, sobrado -

Fone: 1.461 -- Residência: Rua
Presidente Coutinho, ':;8

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifil is do Centro de Saúde
DOEl\'CA8 DA PELE -- SíFILIS

AFECC'ôES rRO·GEXITArs
DE A)!BOS OS SEXOS -- RAIOS
INFRA - VE'R,"�T une; E ULTFtA

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

Felipe Schmiclt. 46
FtES,: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
('JRURGH GERA1. -- AI.TA O·
RrRGU - UOJJf:S'l'US Dl;] SE·

NHOR.\S -- PARTOS ..

Formado pela F'aculdad« de 'Iledl'
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assrsten te J10r vá·
rios anos elo Ser-viço Cirúr'g tr-o elo

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias h,
li ares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata. bexiga,

útero. ovários e trompas. Var ico
ceie, hidrocele, var-izes e hei-na

CONSULTAS:
elas 2 às 5 horas. à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

ratso) . Te!. 1.5f)8.
RESlDf'lNCJA: Rua Esteves .Jú

nior. 179: Te!. :'1 764
-

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

Vinha �Isatai
"Sll.VEIRA··

Cr.
c-s

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
l42.176.603,80

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98<687.816.30
76.736.401 306,20

FO SECA & c.

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

Rus Leandro Martins, n. 6
Quase Esqu.na da Rua Acre

Rio de Janeiro

rOODa

Consignavões Conta Própria
Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

MACIEL,
Comissões

Recebemos à consignação: manteige, queIJOS, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de Ia voura ligados ao ramo de cer eais, Fécula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

financiamento até 8&% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO BRASIL

EDITAL
SINDICArro NACIONAL DAS Ell'IPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARÍTIMA

r:MPOSTO SINDICAL

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE
fiAÇÃO MARÍ1'IMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
Instituído pelo decreto-lei n. 1.4e2, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da reterk.a Consolidação.

f

R. H�· BOSCO LTDA.
-;

fortunas com cl1istal
de rocha
Goiania, 16 (A. N.) - o cris

tal de rocha vem sendo explo
rado em grande escala em

Goiaz, constituindo, por assíui

dizer, pela extensão e pelo VO

lume das suas jazidas, uma
DR. MÁRIO WENDHAUSEN das reservas de mineral mais
:lTédico rio Centro de Saúc1e e Di-' t t d B asil e talvez
retor cio Hoxp ita l "Xel'êu Ramos" Impa!' an e o r ,"

CLIXJCA .\fJtDTCA de adultos e do continente americano. As
. crian("as, d

.

CO'VSeLTó[t]O: R. Trajano. 14 jazidas onde tem si o .ma_IS
(altos ela Con.teit ai'Ja "Chi- ativo o trabalho de explorz.çaoquinho") -

CO,,"SULTAS: das 4 as 6 horas são de todos conhecidas, mas

RES��E�CI:�n�' ������l Sgi�2midt, há outras espalhadas por to
do o território do Estado, sen
do por isto difícil fazer um

cálculo exa:to da sua capacida
de. A cidade de Cristalina, on
de é maior a exploração, se

acha a 2 mil metros acima do

nivel do mar e dista de Goia

nia, 164 quilômetros, estando
a mesma ligada a Ipaceio Oi

tiva, possuindo um dos melho
res climas do país, por ser

inalteradamente ameno e mui
to salutar. A exploração da
rocha de cristal é muito gran-Ide mas ainda por proceS'sos -

muito rotineiros, de maneira I
que não é muito grande a sua I

extração diária. As escavações,
aí existentes são ainda pf'UCO
profundas. A área em que se

encontra o mínerío é enorme,

atingindo leguas e leguas por
sóbre a serra. Agora, estando

porém a exploração limitada a

uma pequena zona em torno
da vila. Várias pessôas tem

conseguido fazer fortunas com

o negócio de cristais. O cristal

goiano no dizer de técnicos, é
considerado como um dos me-

lhores do mundo pela regulari-
dade do seu todo geométricc,
pureza e tamanho dos blocos,
donde ter alcancado ótima
cotacão nos mercados estian

geíros, principalmente nos Es
tados Unidos, onde é utilizado
em grande escala na fabrica

ção de aparelhos ópticos e ins
trumentos de primeira neces

sidade. A produção mundial
de cristal não está correspon
dendo ao que há dêsse minerio,
mormente nas praças dos Es
tados Unidos. Daí a necessida
de premente de atingir uma

Diretores:

I
maior escala na produção dêS-,Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Ca�valho. Dr. Francis�o .�. se minerio no BrasiL Muitas bonificações e médico gratis

l::�:��;:�a:�o::...::.�.:::=::J I::�:.:�i;;':f�?�l�.... lnd:I ...__�UdO isto por apenas Cr$ 1,00

___ o

�Õ��;oo�· ;MllNÇÃnÕA-B��-I�f.lidada tE 1870 - Séde: I A I IA
r.NCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do .Baranço de 1944:

�

ITAJAI _. S. CATARINA

COMIssARIOS OH AVARIAS SEGUROS DE:
. Representações.. Transportes Marilimos. Ferro-

Consignações:_ Conta Própria viários. Rodoviários. Aéreos,
Bua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôgo, Acidentes d�

2° Pavimento lJabalho. Acidentes Pessoais,
CAIXA roSTiL, tU Responsabilidade Civil e Vida.

Endet�yo Tel�gr��ic.º ( (t BOS C O ») .

":':" ..

CréditoMútuo Predial
Proprietários -- J_ Moreira & �_I",.

A mais preferida, é InegáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.25000

o Sabão

comrnum.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDU8''fRIAL-J ()INV ILLE. (Marco reglsl

fina € roupa

Ci.A.

recommeuda-se para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Processa-se, no Rio, o entendimento entre os trabalhistas e os pes..;:'
sedistas, afim de que, paralelos, em marcha concorde, sigam os. seus,

rumos sociais e democráticos.
11 pOlicia do Paraná
agradece
o Delegado Regional desta.

capital, sr. Rodolfo Rosa, re

cebeu o seguinte rádio, da De
legacia de Vigilância e Invés
tigações do Estado do Paraná:'
Acuso recebimento seu radio

N. D. 71 de 15 do corrente.
Agradeço cooperação' cap

tura indivíduo Marinho RIbe1-
ro Subtil, outrossim, solicito
tínesa encaminhar o mesmo

Regional Rio Negro, a dispo.
." 'ê-. • siçao desta Delegacia.

RECOR'lE F_,STE coupon preencha-o e por nosso inter- I S. cod. Cláudio Sçuiso, Del.
médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES V. In.
DE FLORIANÓPOLIS. I

i A(Ílud� louvável
I Ontem as 13,30 horas, deu

I
entrada na Delegacia de POli-
cia, Hildebrando Cunha, aCOD-

I
gueíro, com 40 anos, casado,
residente em Barreiros, natu-
ral dêste Estado. I

O referido indivíduo, em es-

tado alcolizado, viajava em,
--- um ônibus da linha Estreito-
Pinto. Antônio Adolfo Lisbôa, Pro- copio

. �orja, .•Jo�o Henrique f Fpolis, e não respeitando díg
í'essor Orlando Brasil, Lauro Belo Con.ce1(;ao, Vitorino ,I ce h?,

I
nas pessôas que no mesmo veí-

Abib Ribas, Agenor Nunes Pires, E ilío Meye Ma io-l ( usto tio 1
..

Juvenal Costa, Ricciotti Queluz, :Jn�. .

r', I T
T

(. c,? O viajavam, e�p�ndia-,?e em

Bráulio Jaques Dias, Osny Gama Pereira .•Iaime Abraham, ..ou- termos por demais rmorals.,re�

D'Eça, Rodolfo Ferrari, Djalma rival. Bas�?s, Pedro ..4 lca�t ra ferentes a política, chegando
Ferrari, dr. Elpidio Barbosa, Aca- Pereira, Nicolau Grilo, Paulo ponto de atacar o aloríoso
ry. Margarida, dr. José F.elipe B<?a- O. Salva, Luiz Flores, Alcino Exército Nacional e a

b

figurabaI�; de Recanto, Tertu!lano. Brito Luz Ald I Hermelino Ribeiro ímpar do . 1 d "Vité " "

Xavier, Francisco de ASS1S Teixeir-a, ., .' ga. a I OI la ,

Sérgio Torquato Pereira Maximia- Zeno Barbosa da Silva, FIo- Eurico Gaspar Dutra.
no Guilherme dos Santos, Manoel I rencio Tiago da Costa, Wilson Um sgt. do 14° B. C.' que
Leihanio da Lu::, .Mmt.oel �ebast!ã.o Almeida, Epaminondas Santos viajava no auto lotação: ven-

I
das N�ves, .Ant(;lllJO VlrgohnC! VI�l- Junior dr. Guerreiro da Fon- do o quanto se torn

"�

_

ra LUIZ Zeihanio LeonelLeibamo'. ava mco

M�noel Líbanío FilllO, Francisc� seca,. Olga Barbosa.vMarta B?-, modo, o indesejável' cidadão,
I Berto Laureana, Silvério José Cor- nateli, Waldyr Albani, Luiz tomou providências, condu-
rei�, Joaquim de Oliveira, Man:oel Albani Junior, Walter Albani, zíndo-o prêso á Delegacia de
Gmll?erme do� Santos, L�udelm.o José Walendovsky, João dos Polícia onde êste azuarda so-
Pereira Sarda' Alexandrino Pi- r' '1'

_

' b

1· G 'H·t· M . I Passos Xavier, F orismundo lucao para o seu caso.
\;;'===========================' n ieiro ornes, eitor Ola s, G

.

J
-

O'D 11 B'� L' títude rí:
i

Antonio Cherem dr. Cherem a�'Cla, oao one.,.y ��a- ouvamos .a a itude digna e
'

A Comissão Popular dirigente da) Haroldo Pessi, Flávio Ferrari, Or-
Jorge Cherem Sobrinho, Cha: canas de Carvalh�, �Ill'y h uys- serena do brioso �gt. do 14:° B.

manifestação ao dr. Aderhal R. sn- Iando Silva, Flaviano Vieira, Niln
fI'C Chel'eIn' José Simeão de chuy, Orlando Peixeira, dr. C. !l10.strando aSSIm, estar o

va, recebeu a visita de adesão das Nocetti, José Cavallazzi, Domingos U D k T t J b I C E
-

t
seguintes pessoas: Silva, Walter Lange, Lourival Ra- Souza, Yit�l Amorim, Juvencio .

do ee e,' ene� e, u a ou- x,ercI o sempre pronto a �lan-
Dr. Altamiro Guimarães, Coronel mos, Alfredo Gomes, João MuI· A t

.

C' ffi A t • Ulbrícbt tmho, Donato Lino de Jesus, ter a ordem e o respeito a

Lopes Vieira, Vasco Gondin, Os- ler, Eduardo Santos, Japy Ferrian- R
n enio

S
10 fÁ r Uplrofessor� Waldemar Vieira, Jo o Pinto quem é devido.

waldo Melo, Francisco Motta Espe- des, Reinoldo Alves, Heitor W. dos ome.u an na, de Oliveira, Alcebiades Vidal ------'---------
zim, Ubaldo Abraham, Tenente Sa!l,tos, Ha!oldo ,vaz, .Tosé.Vaz S�- Jadwlga Gr::ms, Ang.ela Grams, de SO' Elpidio .Tesús da EVITE ABORRECIMENTOS
Aristeu SilVIa, Aribaldo Povoas, José brmho, .1oao BatJsta FocacIa, Capl. D F d'AqUIno MarIa Grams, ' uza,

. .

'1 com pedidos que podem ser evita.
Vale Pereira, Waldir de Oliveira tão Antôni'o Carlos Mourão Rat'l M�ri� Vieira professora Sofia Rosa. G�raldmo VIegas, l\�1t ton dos. Contribua para a Caixa de Es.
Santos, Romeu Vieira, Nicolau José ton, Otávio Teixeira, pelo Palmei·

G Ad �l� G V )
� . ,de Almelda Coelho, :\la1'1o U. molas, aos IJldilrentes de Flori8�ó..

Vieira, Miguel Daux, dr. Afonso ras. F. C., Benjamin Vieira, Osni ram�, .. e la rams,. a en.a de Almeida Coelho Celso ele
Veiga, Asce.ndino Pereira, professor Orhga, ,A?ápito �atcipis, R_ui Viei· e yalerl(� Grame;. Leom, Cas1-

n eida Coelho Ca'mpolino AI- za, Osvaldo Tomé da Luz,
Jnão Belarmino, Antenor Belarmino ra, Antolllo de Padua Perelra, te· mIrO Joao LadIslau Grams, m. .' . Leopoldo José Pinheiro €'
da Silva, Osni Belarmino da Silva, nente·coroncl .João :Marinho, Ma- �'. Alf do F6es Alva- vrs, Antolllo Gomes �e Almel-

João Coelho da Costa.
Lupércio B. Silva, Gercino B. Silva, .ior Asteroide Arantes, Capitão Os· OperarIOS, 1'e

1 j é d R da, .João Salles da SIlva, Lau-
Idalgidio Felix, José Candido da mar Romão da Silva, Capitão Mário ro Porto, lVla�oe os !l' o-

riano Gomes de Almeida, dr. Outras adesões: Artur Ro,-·

Silva, major Lara Ribas, dr. Rubens Fernandes Gl!edes. 1° tenente Ruy sal Alfredo RlChter, ErslO .�. Polido rio S. 'J hiago dr. lsme. meu �emos; CeZJarino Rodri-
Ramos, Ubaldo Brisigheli, José Stockler de Sousa. 1° tenente Oh- RlChter, Raul Gevaerd, Marro .

PIb R b
'

P d ' gues Lima, Mário Jaques Dias,...
Costla Vaz, major José Rosário VeI:'lO. Carvalho Costa, 1° tene?te Noronha ('elso Silveira de lll? aRum 0, OU lensd el:�.elI

-

Manoel Frederico da Silva, Jo-
Arallljo, José Elias, dr. Milton Leite, Leo:mdas Cabral Henbster, Aman- S 1" B" G 'Ih neIras amos, r an o � 1 0-

b
Sidney Noceli, Mimoso Ruiz. dr. cio José Pereira, Nelson Alves Pau· ouza; ,ose 1'IclO. Ul o�, meno. Luiz Oswaldo d'Acam- el Sampaio Cardoso, Antônio
Leoberlo Leal. dr. Madeira l'Ieyes. la AImeicla, pela H,ádi�.Difusor� de JOaqUl.m. Macl!ado Rlb_:'ls, .JaI- ora" Carlos l'osta Pereira, Antunes da Cruz, Alvaro Accio-
dr. Henrique Stodieck, Júu Guerlrs, !"aguna, 2° tenen�e Gilberto �l,lva, me BrIClo Gmlhon, Joao SIlva, f'd' P d Coe11 o Severino ly de Vasconcelos, Miguel da."
Martinho de Haro. João Egidio Sil- 2" tepeJ?-te Salomao B�zerra Çam3- Pedro de Lima B1'enneisen,

SI /� e ro .' 1 '.
. Silva Leal, Pedro Cherem Fe-

veira, Mário BoU, Manoel Ferreira ra, :"\ereu Ramos F11ho, Gasta0
Ad l' J' G I Ot .T. '\ 181ra, Laudelmo BlttencoUI t

l' R d lf F O'
de Melo, dr. Armando de Assis. dr. Assis, Antônio Catcipis, João C.

.

e ll1? '.ose onça ves, a-
..

. "
'

IX o o o uma, sny IVI:a-
Benoni Ribas, Ivo Montenegro. )olá· �a!xo, Esaú Pereira da Silva, Bal- VlO OlIVeIra,. Oswaldo Lelyn- Do dlstnt� .dos In,;,lesc� r.ecebe: ch�d? de Souza, Fernando \de
rio Couto, João Raffs . Herodiano dUlllo 'Vestfalen, Alberto Alves kuhl Antomo Padua PereIra mos as sebulI�tes a,d�soes. JOSelOllvelra Armando Sabino Ju-

T
-

p' P
.

E N I' '. .' Fernandes da SIlva, Dano 'Yranoel._ '. '

Bl'asinha, cap. Eloy Mendes, dr., oao
.

10 erelra, .Ale�s 1 oron la, Gustavo Zlmmer EuclIdes Ma- C, d 'T' lVI' I 1 S·l. llao FranCISCO Tavares sel'ven-
Alfredo Damasceno da Silva, dr. FranCISCO Melo, dr. Lmdolfo Pe- ..'. OI'

.ar oso, rajan? ano� ( a., 1_ \ a, ,
. '..

Cid Amaral, Jaime Unhares, Euge- reira, José Pedro Gil, dr. Agripa de c�ado, .A I?arIClO Cord�Iro, 1111· Manoe.l Paulo FilI10, Joao QUll1tll1?, te �o COrreI?, Lauro Babstoth,
nio Spoganics, Doralécio Soares, Castro Faria, Gustavo Neves, Ari pIO d� �IIva, FrancI�co .Ma,?'- H.e�uzl�? :\lagal,haes, ��a�ocl Bell: Jose Cupertmo da Silv�, Mo
Anésio Barros, Joaquim Vaz, Te- Mafra, Armando Sant'Ana, Celso no VIeIra Narbal SI)ya, Joao Z�'IIO FI.lho, �lanoel' a!.ques �a zart R'Osa Goncalves CIro Cos
ne.nte Alcebiades de S'Ouza Freitas. Ramos, 'Vilson Abraham, Celso Ra· Caminha 'Carmen Carneiro 1

Slh:a, Vltcor MeSlrelef� da 'ISllyas' .rf)a'� ta Vilmar La;'o chiquio
.

Pe-
dI'. Alvaro Milen da Silveira, dr: mos Filho Antônio Vieira, Machado . '. .'

.' Jose da ruz, era 1m (OS, an OS,, . b.. '.

Tolentino de Carvalho, Arão Cu- Joã'o Rob�rto Sanro. rd Pedro Palll� Lmza Cammha, :lITal'la Slh'a,) João Lemos, Antônio Flôr, Manoel dro Belll, DeoplmlO MoraIS.
Ilha, Artur R'Osa FiJ,ho, Eliseu Sanford, In.dio Fernal;des, dr. Hi. Olindina Caminha, dr. João Rosa. Secundino. Lemo.s, Artur Aldo Otilio da Silva, Pedro
di Bernardi. Pedro Ivo Mira Gomes, pólito Gregório Pereira, cap. Wal· Ricardo l\'Iayr, Ofalia Soares, Garcia. Manoel LUC1<lnO �Jlho, A1?e. Chiquio Junior, José Zatariani.
Oswaldo Machado, Artur Poli, dr. demiro Livramento, Rodolfo Ma- Maria da O· Caminha Maria l�rdo Manoel P�ulo�. ?�c�nte Qum· Valerio Grams. Auri Adauto
Antônio Batista, Raymundo Vieira, noel Vieira, dr. Rogério Vieira,·

.'

's' tl�lIO .Nunes.' Joao 'U��lll�, )lan?el d 0'1
" .

�.

Rodolfo Rosa, dr.. I. D. Ferreira r Af'Onso Assis, Trajano Leite. Joel LUlZ� Soares, Arnoldo ou�a, Candldo �liranrta e CiprianO Vas· e
�

1 vena Rebelo, Moacll

Lima, Guido BoU, Roberto Oliveira I Lange, Anesio de Barros, clr. Carlos Zulelde Soares, A rtur lVI�rla- ques da Slh:a.. R�;::,a .
Gonçalve�, Ma1!0el dE

dr. João Bonassis, Henl'ique Véra Gomes de Oliveira. João JoS(' (Ta· no Alvaro Tolentino da Sllva, - Adesoes recebIdas de Ca- OllveIra Branco, Jose Darci
do Nascimento, J. Bat!sta �ereira. luf_: João Costa..Nazareno Simas, Lu'iz Oscar dA Carvalho, Pe- naSVleuas: Francisco Germa- Mafra, Mário Dal Grande, Al
�r. Haroldo Per�erneJras" gemen . .Toao Conrado Pel�olo, �I_naro ,N�l- d O Vieira Vida] Henrique no da Costa, indentendente; do Versola, Antônio Santos.
tmo F. B. de Bnto, AnastaclO Cal· son Coelho, Candldo Vieira, 1hla· r .'. '

. . ,. .' AO"t A d - T' 'f'l S'
.

. J
_ .

'"
.

'

<'ipis, Gercino Botelho, Jaime Car- go Vieira de Castro, dr. José Nor- FerrarI JUlllor, Estellta �eves, NIcac10 Bllto, bapI.O n ra �O.I o llvella, _oao VI�t:I:t�.
reirão. Floriano Lopes Vieira, Má· berio de lVLaeedo. dr.. Armando Luiz MartineJli, Luiz Osm Mar- de, Alvaro Cunha, ISIdoro Pa- HIgmo Neves, Joao ArtIdono
rio �o('eti. Hugo. �es�i, Raro.ldo �:c�l:e.ira Lima, Hamilto:l!- Abade tineUi, Walmôr Martinelli, Ed- trão de Azevedo, Gilberto A21- da �ilva, Heitor Gonçalves, Es
:':essl, Ad�!fo Chlerl�h!ne .fumo:. I el.l elr�, Paul?, Lange, .fo.ao po_nn, gar Büchele Bruno Selva, .Tai- drade, Alcides Cunha, Joao tevao Fernandes,' Demostenes
Edgard Byc}lele, .Antol1l? .

da Ros.a An�llll Salulll, I enente JU,h.o 'IClra.
C,

. -,'
D' L' 1 C ha !\lberto Luz João Can- Pereira Eug'ênio Vechieti Pe-

Luz, AntonIO SbIssa LldtO Martl- Al'lsteu Pnrto Lopt's, Ceelha Dutra, me aneIraO,. alCY In lares _nn ,.
, .

' : _ .. ,.'

nlro Callado, Pedro 'Francisco da Bartolomeu Lazaro, Francisco Ja- da Silva, Idalino Silveira de CIO da Costa, Dano da Cunha, dro Lmz Chlqmo, Cello Jerrge:-'
Silyu, Paulo Posito, Domingo �io!i, (l.ues; José Firmino, Valentim. J?ra. Abreu, Dorival Pires da Cu- Martinho Bion, Júlio Alves, P�rera, Manoel Barc�los, .

Eu

t,e.nente �ldef?nso Juvel.J.aI. 9snl �ll. SlJ
.. francre.do Hostern<;_>, Cll'la<:o nha Raul Gevaerd, Mario No- Jos; Cardoso, Amaro Cardoso, clldes Lamego, Joao VIdal,

'\a, Josue �l BeT"J�ardl, F�edenco c;nstoba! FIlho,. Pan[al�ao Atana- 'n d J
'

d A � Manoel Cardoso Luiz Maria Waldir da Luz Macuco Pláci-
Manoel da SIlva FIlho, Joao Ana. S1O, Jose FranCISCO (,lavam, .ToeI ronha, I! ernan O tose . e n : '

�
,

<'I('to de Freitas. João Zornlllcl', te- Moura. João Miroski, Teodócio Mi. drade, Manoell\'rarinho de Sau- Manoel Marcelmo da Costa, do Al�es, Joao .Macha?o Rosa.,.
lH'ntc Pedro. Gomes Ca).�eira. Ad guel Aerino, .dr. Wil:1Hlr Dias, Pl'�' a a Euclides Pires da Cunha, Demócrito de Sauza Manduca, FranClseo PereIra MaCiel. l.au-·

Sa.ntos PereIra, Bernardmo Costa reSSaI' Joact.mm B. rasll Cabral, .loao 1\'.'1"' F· MoraI's l\IaI'I'o Vi I Marçal Pereira Firmino Braz delino F Gaspar e Senhora e
V<lZ lupi l'll'sse'a J 'F' P M 1 d P h J' d J

' z LrIa,. . " .

- , . ,

.

"' �
" ��e. ragos<?, e· aO�la o ac eco UIlI?r, r.. o�e D f 1 D'

.

P _ de Souza José Cecilio de Sou- dr Francisco do &laJes Reis
dro Zommer, dr. SergIO BOlsson, Mana Cardoso da Veiga, Inama thorne, Ha ae 19lacomo, ro, . � .-

----_�_--------�--_-_._-----------

Florlanópoll" 18 de Janeiro �>e �946
---------------�----_. - --------

MANIFESTAÇÃO AO DR. ADERSAI. R: nA SILVA
----------------�

Convidamos os companheiros, amigos e o povo em geral
para a manifestação de apreço e simpatia que se fará dia 18 do

corrente, ao nobre amigo dr. Aderbal R. Si lv a. assinalando a

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

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

genheiro; Ar-istides Oliveira, bombeiro hidraulico; Petrarcha
Callado, jornalista: Calvi Tavares, engenheiro construtor; Au

gusto Santos, mestre de obras; Pedro Manoel de Deus, padeiro;
Licério Camargo, alfaiate; Heitor Bittencourt, industrial; João
Zacarias Lisbôa, bombeiro hidraubico : Jairo Callado. jornalista;
Gustavo Pamplona, estivador; lImar Corrêa, médico; Firmínio
Vieira, comerciante; Nilson Vasco Gondin, representante comer

cial; Osvaldo Goulart, barbeiro; Louriva:l Almeida, bancário;
José Ribeiro, mecanógrafo, pela Frente Negra; Dionísio Damía
ni, industrial; Salgado de Olíveira, advogado; Donato Barbi, mer- I

ceeiro; João Manára. pedreiro; Francisco Silveira, gráfico; Ro
berto M. Lacerda, estudante; Nestor V. da Costa, Presidente da
União dos Carroceiros; Eduardo Lisbôa, garçon; João Opuska,
boleeiro; Lauro Vieira, gráfico; Frederico Véras, chaufeur;
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 Ma:rinha Mercante; Maria Olímpia da
Silveira, professora; dr. Artur Pereira e Ofiveira, médico; Anes
Gualberto, engenheiro; João de Assis, telegrafista; Nel
son Carneiro, marceneiro; Ernesto Vojcikiewicz, pintor; Jaime
Marques, operário; Manoel Antônio da Costa, comerciário; Libe
rato Carioni, comerciante; Lourival Schmidt, telegrafista; Antô'
nio Apóstolo, comerciante; Nilo Laus, farmacêutico; Barreiros
Filho, jornalista; Eduardo Nicolich, funcionário públieo ; MaJI\oel
Vicente Filho, pescador; Luis Freysleben, dentista; Bernardino
Rocha, chauffeur; Secundino Lemos, comerciante; Argeu Silva,
chauffeur; Sólon Vieira, funcionário público; Wilson Pires, tjm
tureiro; Dagoberto Dornbusch, ourives; Dionisío Freitas, sapa
teiro; José Sebastião Brinhósa, presidente do Sindicato dos Em

pregados no �omércio Hoteleiro e SimirIares; Pedro Paulo Ma

chado, cronista: lesportivo; Thomaz Domingos da Silva, cosinheiro,

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

o sr ii Interventor Federal visita
o sr, Arcebispo

o sr . tenente Pireguai Tavares, e iuden te de ordens
da Interventoria, esteve, hoje, no Palácio Arquidio
cesano, afim de apresentar cumprimentos, em nome

do sr. Interventor Luiz Gallotti ao revrno . sr. d, Joa
quim Domingues de Oliveira, Arcebíspo Metropolitano.
por motivo da passagem do aniversário da elevação à

dignidade arquiepiscopal de s. excia. revma.

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

Autorizo a minha Inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de de 194 .

Nome por extenso .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


