
automóvel, "pêtetmfit�s( Fernando Costa, ex-Interventor
em São Paulo. O desastre se verificou entre Piratininga e São
às 11 e 30 de ontem, tendo tido a vítima morte instantânea.

:Im acidente
'federal
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,Posse: dia 31, às 14 horas :a��g�a����r:i�mi-
de drogasRio, 21 ("Estado") - Via que a diferença entre a sua

Vasp) - O "Diário Oficial" de votação e a do seu competidor
18 publícou, referenciado por imediato fôr superior ao nú
todo o Ministério, a lei constí- mero total de eleitores de uma Londres, janeiro, (B. N. S.)
tucional n. 19, que dispõe sõ- ou mais circunscrições cuja -: Sete grandes �irmas britá

'bre a proclamação e a posse do apuração não estiver ultimada. nicas map':lfaturelras de
. JJr�··

candidato eleito para a Presi- Art. 20 _ Fica marcado o[dutos
médicos e farmaceU�l

dência da República, dizendo: dia 31 de janeiro de 1946, para
cos formaram uma �omp�1a

"O presidente da República, ás 14 horas, ser empossado o que �pera obter dois ml�hoes
usando da atribuição que lhe presidente da República que,

de clientes novos .no Contmel:
..confere o artigo 180 da Consti- for proclamado eleito pelo Tri-' t� europeu a�teno��ent� ser

tuição, e considerando que a bunal Superior Eleitoral. I vldos, �lo tru::;t
.

q�m11co
.1 de fevereiro será instalado o Rio de Janeiro, em 31 de de- germ3:�co f�r�nm�ustn�. "

Congresso Nacional, com tun- zembro de 1945; 1240 da Inde- Noticia o
. Fma�cI� Trmes,

ções constituintes; consíderan- pendência e 570 a da Repú- �ue.� nova firma íntítular-se-á

blica" British European Pharma-
do estar fora de dúvida a elei-

.

ceutica1 Co. "As sete firmas
ção de um dos candidatos á Novo d b que a compôem são a Booth, a
Presidência da República, rea- S esem ar- "British Drug Houses", a "AI-
lizada a 2 de dezembro de d Ien Ands Hamburys", "Anti-
1945; considerando a necessí- ga ores gen Laboratories", "Busnd Me-
dade de que com a instalação Rio, 21 (A. N.) - O Presi- dical Suplies" "Vitamins Ltd"
da Assembléia Constituinte es- dente da República assinou e "Aracur and Co." A nova

teja empossado o novo Chefe decretos na pasta da Justiça, companhia objetiva para os

do Poder Executivo; decreta: promovendo ao cargo de de- sues produtos mercados em

Art. 1° - O Tribunal Supe- sembargador do Tribunal de 16 países europeus.
ríor Eleitoral poderá, após 30 Apelação, os juizes Emanuel Além de fornecer todos os

.días ás eleícões. proclamar de Almeida Sodré Guilherme produtos vendidos nêsses mos

-eleito o candidáfu mais
..

veta- II �stelita, respecti�''amente da mos países, antes da guerra, a
do, quando houver verificado 1'" Vara da família. companhia britânica de que se

trata exportará várias drogas
e medicamentos novos que. fo
ram aperfeiçoados, no trans
curso do conflito armado, pe
los químicos do Reino Unido,
contando-se entre os mesmos

a nova droga antí-maláríca,
"Paludrína",

Vomieio do P.C.D.
BO Estreito
Da Secretaria de divulgação

do C. M. nos comunicam que,
pela comissão central de orga-

.Acometido de IOIl"ur!.l, matnu a espo'"S8 nização do Comité Municipal
U U f de Florianópolis do Partido

Belo Horizonte, 21 (Via Aé- para uma easa vizinha, esca-
Comunista do Brasil, foi leva

.rea) - O operário João Batís- pando a sanha criminosa do da a efeito ontem um comício,
ta, casado, com quatro filhos próprio pai. João Batista com-

no Estreito, com a ifinalidade

menor�s. foi acometido ontem pletamente alucinado golpeou
de convidar ao povo para a so

de S�bltO ac�o de, loucura. então o pescoço com a navalha. lenidade da instalação do refe

D.esvrurado, Joao Batista mu-
I Maria Ephigenia foi l''3CO-

rido Comité Municipal que se

mu-se de uma faca e uma na- Ihida ao Pronto Socerro em
verificará no Teatro Alvaro

valha e feriu gravemente sua estado grave, vindo a falecer de Carvalho, domingo dia 27

.espôsa Maria Ephigenia dos na tarde de hoje. João Batista do corrente ás nove horas da
Santos. Em seguida correu foi medicado no referido hos- manhã:

·Oatraz dOp'
s filhos que fug:am pita! em

estadRogr;Víssim�. J-u-s-t-a--m-e-d-i-d-.-a---
<

apa a ..aca a USSIQ. Rio, 21 (A. N.) -- O prefeito
Filadelfo de Azevedo assinou
um decreto efetivando em suas

funções todos os professores da
Prefeitura que exerciam os

seus cargos em caráter de fun
cionários extranumerários. A
medida beneficiou quasi um

milhar de educadores e êstes
ao dela tomarem conhecimen
to promoveram imediatamente
uma homenagem ao Ministro
Filadelfo de Azevedo, indo in

corporados ao seu gabinete
prestar-lhe o testemunho ex

pontâneo do seu reconheci
mento.

.
I

iO plano quinquenal inglês
LONDRES, (Via Aérea) - O primeiro ministro Clement

.Attlee pediu ao Parlamento que trate, tão rapidamente quan
'to possível, de ultimar a discussão e a votação do plano quin
quenal, com que o govêrno a que preside pretende converter a

'Inglaterra à economia socialista.
Falando a um candidato trabalhista eleito em eleicões

parciais, Attlee teve ocasião de dizer que "o govêrno a{nda
tem muitos problemas a enfrentar e a resolver".

O Parlamento voltará a reunir-se terca-teíra e muitos de
seus membros estarão com os ouvidos cheios de queixas de
seus eleitores contra a continuação e a escassez das rações de
,gêneros alimentídos e de vestuário.

Vaticano, 21 (U. P.) - O· paternal é sobretudo o fato de
Papa Pio XII atacou aberta- que quando a guerra ainda es
mente a União Soviética num tava crepitando tôdas as na

longo apêlo exarado numa en- ções do mundo, através de
.cícüca dirigida ás nações alta- seus representantes promete
das, no sentido de assegurar a ram dentre outras coisas que
promessa de que todos os po- [amais atacariam qualquer re
vos teriam liberdade de esco- ligião. Isto levou-nos á crenca
Iher sua própria religião. O de que a Igreja Católica teria
Papa acusou a União Soviéti- plena liberdale para exercer
ea de perseguir os católicos sua fé em todo o mundo".
rutenios "de uma forma drás-, O Pontifice atacou ainda os
tica" em tôda a Ucrania oríen- russos por forçarem os rute
tal. .t: encíclica papal dizia: '�O I nios a abandonar o catolicis
que impele o n0SSO coraçao I mo pelo culto ortodoxo.

Comprar De CASA MISCE
LANEA é .eb"" economiur ..

Paulo,
i

Reunir-se-ão os lideres militares para
organisar «8 Fôrça Policial Mundial»
WASHINGTON - (S. 1. H.) - Anunciou-se que os líde

res militares das cinco Grandes Potências talvez se reunam

pela primeira vez em Londres, ainda este mês, com o fim de
estudar os planos para a organização da fôrça armada inter
nacional destinada a preservar a paz.

Os planos para este conclave, cuja realização está previs
ta na Constituição da Organização das Nações Unidas, que es

tabeleceu um "comitê de estado maior militar" integrado
p-or membros do Conselho de Segurança da UNO, estão sen

do discutidos através de canais diplomáticos.
De acordo com a constituição, este comitê de estado maior

militar possui autoridade para aconselhar e auxiliar o Con
selho de Segurança em todas as questões atinentes "às exí

g€'l1cias militares. para a manutenção da paz e segurança in

ternacionais, o emprego e o comando das fôrças coloeadas à
sua disposição, o regulamento de armamentos e o possível
desarmamento" .

Considera-se de grande importância a pronta realização
dessa coúferência, de vez que todas as nações tem agora a

atenção voltada para a natureza permanente de seu poderio
militar de após-guerra, principalmente no que Sê refere ao ta

manho do contingente militar, aéreo e naval com que cada

país dos Cinco Grandes contribuirá para a fôrça de policia
mento da UNO.

destruiu os planos
Nuremberg, 21 (U. P.) - o transe conseguir os trabalha

tribunal de crimes de guerra dores e decretou a pena de
desta cidade ouviu hoje a morte para os funcionarios

acusação de que a invasão franceses que sabotassem 0,3

aliada da. Normandia destruiu dispositivos impostos pelos na

o plano nazista destinado a zistas.
conduzir mais quatro milhões -------------

de homens dos países ocupa- Regressou o ml·u
dos do ocidente da Europapa-' •

ra a Alemanha, como traba- Sampo,·o Oorl-alhadores escravos. O promotor
francês sr. Jacques Herzog,.
declarou então que um mi
lhão de trabalhadores haviam

A invasao

sido assinalados para serem

retirados da França. Com efei
to, o goremo de Vichy havia
aceitado as exigências germâ
nicas e procuram a todo o

Rio, 21 (A. N.) - Regres
sou de Lindoia o sr. Sampaio
Dória que teve concorrido de
sembarque na estação Pedro
lI. Falando á reportagem, de
clarou o titular da Justiça que
vai reassumir imediatamente
a sua pasta.

Transformada em campo de batalha
JERUSALEM, 21 (L. P.) - Durante 75 minutos esta ci

dade foi transformada num verdadeiro campo de batalha quan
do, terroristas não identificados, por um lado, e tropas britâ
nicas e policiais palestinos, de outro, travaram um violento
tiroteio. O incidente causou pãníco entre a população, porém,
a ordem foi restabelecida depois das infrutiferas tentativas
dos terrorrstas para destruir o quartel central de polícia.

Futuro secretário da Marinha
WASHINGTON, 21 (U. P.) - O presidente Truman no

meou sub-secretário da Marinha o sr. Edwin Pauley, milioná
rio petroleiro da Califórnia. O sr. Pauley, já foi tesoureiro do
Partido Democrata. Sabe-se que o secretário da Marinha, sr.

James Forrestal, já manifestou seu desejo de demitir-se e diz
se que o sr. Pauley em breve o substituirá naquele cargo.

Suicídios em Dachau
FRANKFURT, 21 (U. P.) - Anunciou-se que dez russos se

suicidaram, por enforcamento e secionamento da garganta, no
eampo de concentração de Dachau, após os americanos terem

tido que utilizar gases lacrimogêneos a fim de conduzir duzen
tos e sessenta e um russos para os trens que os deviam levar de
volta para a Utn.ião Soviética. Esses cidadãos russos que em

parte eram deslocados e em parte homens que. foram força
dos a combater na Wehrmacht, não desejavam abandonar a

zona norte-americana. Vinte outros cidadãos russos foram

hospitalizados em consequência de protestos em massa por
eles realizado.

Possivel uma· guerra civil
México, 21 (U. P.) - Mi-I riu-se a uma possível "guerra

guel Alemán, que foi escolhido

I
civil" no México e reafirmou

pelo partido oficial para dispu- as suas anteriores acusações
tar contra Padilla as proxi- sôbre a entrada de "armas e

mas eleições presidenciais de r

• " , •

julho, deverá pronuncia� u!ll t�nks em ternton�, mexlC<:no,
discurso aceitando a índícação vindos dos EE. UU. e destina

do seu nome. dos a um movimento. armado

O lider trabalhista Lombar- pelas fôrças reacionárias, tal
do Toledano, ao falar durante vez mesmo "para um atentado
uma reunião partidária, rete-] contra a vida de Alemán." .
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1 ... que, ao subir ao trono,
Nakopolassar, rei da Babilô

nia, mandou destruir tôdas as

histórias dos reis que o haviam

precedido.
2. .. que, ao contrário da

crença geral, o beija-flor 11<l0

se aumenta do nectar das flo

res, mas sim dos microscópt
cos insetos que vivem em sua

corola.
3. .. que, de todo o mundo, Ia Índia é o país onde há mais

analfabetos, alcançando êstes
alí a cifra de 300 milhões, isto
é, um têrço dos analfabetos de

.

todo o mundo.
Edite Botelho da Costa e filhos, ainda compungi- 4 1 ,..,� ,

•

t
dos com o falecimr.nto do seu estremecido marido . .. que a PI imen Gt I evis a

I A V I S Oe pai ALVARO CONRADO DA COSTA, v�m. por filatélica do mundo, a "stamp
meio d�ste. externar a sua imorredoura gratidão Collector's Review", editada

.

ao� ilustrados facultativo. Sra. Ora. Agripa de I ern Liverpool na Inglaterra Levamos ao eonhactmento da'

Castro Faria e Alfredo Cherem, pelo. eaforços empregados para solva- 1862 t
'

. ".' IlIociedade florionopolitana que o

lo, bem corno a todos que os auxiliaram durante a sua rapida enfer- em. ' �n eCIpou-se
.

a P�I-1 hadicional «Bloco X», por inicia

midade, aos que compareceram ao seu enterramento e aos que en- n1eIra sociedade de rilatelía, tiva de seUl funiadores resolveu:

viaram coroas e apresental'am manife.tações de pesar. criada só três anos mais tarde, o seguinte:

Outrcsaím, convida-se aos parente li e amigos do extinto para em Budlinaton também na a) O Bloco X. desde esta data·

a8llistir à mis.a que por sua alma será rezada no dia 23 (quarta- I "1 t ,.

b , acha-as dissolvido

féira) àll 7 horas. na Catedral Metropolitana, ng a eu a. b) Nenhuma outra turma de [o-
5. .. que, quem se encon- ven.. poderá u.ar o nome «Blo-

trar em Nova York e precisar co X».

de confôrto espiritual, não e)A Deixa ciente q_ue nada �eve
_ . . a ver com o «cccreí do na nOlte»

tem senao que ll�'ar o te�etone I de domingo último.

para um determinado numero I Fpolis .• 17 1 46.

e ouvir, pelo fio, um pequeno, A DIRETORIA

sermão de dois minutos prega- .;,;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;�.....;.;;;;;;;;;;=
do por um clérigo; e que êsse

serviço, que nada exige do in

teressado, nem mesmo o seu \

nome, já tem chegado a aten
der até 300 pessôas por dia.
6. " que Mrs. Norah L.

Greene, de Newport, Vermont, Mantagem de rádios. Ampli-
E

I
ficador·es-Transmillso·l'es

nos stados Unidos, divorciou- Mabrial importado direta-
se recentemente de seu marí- mente dos U. S. A.

A I�V0·-G '- D-0- '3 do, um oficial de marinha re- Proprietário
D E S T INO. . _ _� r�.._. formado, porque êle queria Otomar Georges Btiom

O homem adiantou-se firme, continuar a obrigá-Ia a dor- Electre - Tecnico - Profillllional

sereno e fitou os quatro ituii- Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA mil' numa rêde; e que, deCla-1
formado na Europa

'd 'f';z do q e o es D J M G
. . Florianópoli.

inc uos um armo a s u - r. . J. DE SOUSA CABRAL rou rs. reene em ]UlZO, em �ua João Pinto n. 29 -- Sob.

peravam. Com enérgico movi-
6

23 anos de casamento, já caiu

mento de mãos tirou rápido o I
ESCRIT RIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

116
vezes da rêde ao chão, es-

colarinho. Houve um instante
. Edifício Cruzeiro - Florianópolis. tando agora velha para pros-

de silêncio. Os quatro indiví- ������������������������_�����l:seguir nessas quédas.
âuos olharam-no com ansieda-
-. -----.-- --- ----

de e êle, valentemente, repli- Anradecimento
cou-lhes o olhar. Com coráçem. 6
e desassombro sem igual, sen- MI"ssatau-se no banco. Sua voz era

a de um homem másculo:
- Barba, côrte do cabelo e

masságem ... - disse.

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

,

I MAGAZINE li
.•.•..... .........

BONS TEMPOS

.---�

I
O C!hapeleiro a Matu.além:
- Ês.e é o. tal!
Remoça-o, pelo menoa, 150 ano•.

AVENTAL DE PELE HUMANA
Há cêrca de três anos, Mrs.

Olga M. Grineu, uma senhora
russa de 32 anos de idade, pe
sando 179 quilos, pediu ao dr.
James Joseph Short, da Uni
versidade de Columbia, que lhe
indicasse um tratamento para
emagrecer, já que a causa da
sua obesidade residia no ex

cesso de alimentação. Vinte
mêses depois do tratamento
prescrito, Mrs. Grinev perdeu
108 quilos sem que a sua saú
de iõsse afetada. O único in

conveniente surgido foi o de

aquela senhora ter de se sub
meter a uma intervenção ci

rúrgica afim de cortar o vasto
"avental" de pele, de 60 centí
metros de comprimento por 30
de largura, que pendia de seu

abdomem fantasticamente re

duzido.

CURIOSIl)ADE
Si dez pessôas, sentadas á

mesma mesa, quizessem mu-I
dar de .luqar entre si, esgotan
do tôdas as' combinações em

que lhes iôsse poss:vel fazê-lo,
sabem por quantas maneiras

âiierentes o fariam? - Nada
menos do que pelo assombroso
número de 3.628.800!

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

TOSSE,
5RONQUITE

o mELHOR DOS mELHORES
� lICON.S.""IlllliiiiWiiIW

I Copynghl da

The HA "E rOIJ H/ARD?In'

(o ESTADO
Diário Matutino

! Rerlacào e Oficinas ú rua JO;1.0
Pint�) n. 5

Laboratório
Clínico

RUA JOAO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Eatado

Florianópolis
Parm, Narbal Alns ce Souza

dill Gosta Avila

. DIHETOH DE H.EDAÇÃO::
I A. Domasceno da Silva ,

I ASSINATURAS
I l\'a Capital
i Ano crs
Semestre Cr$

I Trimestre o-s
Mês.......... c-s
Número avulso CrS
Número avulso
domingo .,. Cr$ 0,5@'

No interior
Ano Cr$ 90,On
Semestre Cr$ !':�),OO'

I Trimestre
,... c-s 30,00

Número avulso Cr$ 0,5&

I Anúncios mediante contrato
I

II
OS originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

I A direção não se respon
'

I sabiliza pelos conceitos

I
'emitidos nos artigos

assinados
t

Dr. H. !l. S Medind
ParUl. 1..

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rie. 135

80,00"
45,00' ,

25,00
9,00"
OA&'

Exame de SQ::-1gue, Exame para verific.J.ção
de c onoer , Exame de urina, Exame p o ra

verificação da gravidez, EXQhle <ie escarro,

Exa -ne para verificação de doenca. do.

l)ele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Pout:>vaccinas e tr<1nsfusão de !langue

Exame quhnico de farinhas, bebidas,
café. água_, etc.I

·'1Novidades todas
semanas 16a. Circunscrição de Recrutamento

A vlse aos cidadãos da classe de 1924
Os cidadãos nascidos entre lo de Janeiro e 31 de

Dezembro de 1924 (classe de 1924), devem preparar·se

para uma possível convocação da reapetiva classe a

partir de 20 do corrente mês.
Floirianópolis, 11/1/46.
ren. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a• C, :a.

•

Agradecimento e Missa

PENAS DE PATO
Compra-se qualquer quantidade, porém sõrnen t e de asa

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

futura disponibilidade, tamanho médio, côre s e

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

Endereçadas a E. L. W·

-

e

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

CASA -- CR$
.

400,0&
precisa-se de uma até CR$,

400,00. Aluguéis adeantados.

Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

VENDE-SE um marca "Cli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo CQ4

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr , Oswal

i do Dutra delegado Instituto.
I dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto".
34. l'elefone 1134.

........--......------�

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS;

ARSENIATO. VANAOA·
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS'

Oli Pálido.. O.flaup.radoa,
E.goladol, Anêmico., Mi••
qu. cri.m Magro., Criançaa
raquítica., r.c.b.rio I tonI-
ficação g.ral do organi.mo

COlP o

Sa ngue O 01
ue D.N.S.P. rr 199, de 1921

.'

tBento'
A. Ataide e família,

Iprofundamente compungi
dali com o falecimento de

Dna. MARIA DOS ANJOS
ATAIDE. vem por nosso in-Itermédio agradecer ao Dr.
Saúlo .Ramo., às bondosa.;

irmãs de caridade e às enfermeiras
do Hcsptte.l de Caridade, pelo ca

rinho com que trataram a doente.
Outrossim convidam aos parentes

e pessocs de suas relaçõell para
a.. istirem, 3. s-feira, dia 22 do cor

rente, a míssc que será rasada àll
7 horas na ÇapeIa do Elltraito.

I iiiiiÂmRrrioSA I
I R�'O�:�:;:7;,

33 i
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro,

VENTILADORES
Vendem-se doi. ventiladores elec

tricos, grandell, para cima de me

Ia ou parede, sendo um oscílcmte,
proprios para ellcritório. barbea
rias, cafe., etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.
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Direçâo de PEDRO PAULQ MACHADO

1 Vida Social I

(Escreve _U'Y CARRAL TEIVE) frente ao quinteto do Lira Te- via Ferrari, que teve pal�s
Duvido muito, si existe em nossa Capital um clube de tu- nis Clube. de gratidão e simpatia a esses

tebol, cuja situação financeira, seja boa. ROBER.TO FRANCALACCI desportistae amigos do estu-

Duvido, ainda, que cada clube tenha mais de um jôgo de 'I'ranscorreu, ante-ontem, o dante florianopolitano.
x camisas, calções e c.huteiras... aniversário uataltcío de Ro- O Dr. Aderbal, numa pales-

Cap. DUARTE PEDRA PIRES Pensando bem, clubes existem, que, talvez não venham aberto F'rancalacci, um dos mais tra bastante agradável, agra-
Procedente da Capital Fe- tomar parte no próximo campeonato de amadores, por abso- completos goleiros que já pos- deceu o gesto, altamente sígní

deral, pelo avião da Cruzeiro luta falta de numerário. - Não queíro deixar de frisar, que suiu o nosso Estado. ficativo daqueles jovens estu-
do Sul, chegou, domingo últí- falo em dinheiro, não para se comprar "assinaturas", mas Nascido no vizinho Estado dantes frizando, mais uma vez,
mo, a esta Capital, o sr. cap. sim, para despêsas de registras, materiais; etc... do Paraná, Francalacei, após que sempre admirou àquele
Duarte Pedra Pires, Chefe da Surge, daí, inevitavelmente, uma idéia, que bem poderia] defender �or três vezes o arco que estuda e que divide o seu

Casa Militar da Interventoría. ser aproveitada pelos senhores dirigentes de clubes. do selecionado da sua terra tempo com O esporte.
x O último jôgo Avaí x Brusquense, provou, mais uma vez, natal, transferiu-se para San- Usaram da palavra, ainda.

Sra. ALDA VALIM P)ERRONE I que
a nossa gente ainda gosta de assistir partidas' de futebol, .

ta Catarina onde passou a resí- ,81'S. Dr. Osvaldo B. Viana e

De São Paulo, onde reside,
f
e não "goleadas" de 13 a O - 7 a 1 corno se verificaram no dír, tendo oportunidade de I Miguel Daux, sendo todos, sin

acompanhada de sua galante ano que passou. guardar o arco do selecionado ceramente aplaudidos. Visível
filhinha Marly, pelo avião da' Daí, a idéia da realização de uma partida amistosa entre barrrga-verde nos Campeona- mente emocionado pelas pala
Cruzeiro do Sul, cnegou a es_l o Avaí e um combinado da cidade, com elementos dos clubes: tos Brasileiros de 1939, 1941 e vras ínventívadoras dos orado-
ta Capital .em visita a pessoas Fíguetrense, Colegial e Paula Ramos, para o domingo seguín- 1942. res que o antecederam, falou,
de sua famíia, a exma. sra. I te, dia 27. .

VÁRL\S: em seguida, o jovem Constan-·
vva. Alda Valím Perrone. I Tenho quasí certeza, que será um grande espetáculo tu- - Ademir não fraturou o tino Atherino, queagradeceu o

x tebolístico, de ínterêsse, não só para o Avaí, que presentemen- tornozelo e está em hoas con- estimulo e a colaboração pres-
Sr. 'WALDIR WALEN- I

te é o nosso representante no Campeonato Estadual, como dições para o jogo de amanhã, tada por tão generosos despor- .

DOWSKY também o seria para os demais clubes participantes. tendo-se com os uruguaios. tistas.
Procedente de Brusque este-I em vista o exercício dos jogadores e a Renda que não atingi- - O zagueiro chileno, Ce- Numa bela demonstração de

ie nesta Capital o sr. Waldir ria muito, mas chegaria, pelo mínimo, para as tutras despêsas lestíno Pino, que agrediu o amizade e compreensão espor
Walendowsky. O ilustre via- dos clubes, quando do início do certame dêste ano. juiz Mário Viana, após agita- tiva, falaram, ainda, um a um,
jante, que é um dos sócios da Note-se ainda, que, em assim fazendo, os nossos despor- da reunião do Tribunal de Pe- todos os presentes, que forma

"Fundição Hércules" aqui es- tístas estariam proporcionando ao público, uma tarde de rute-I nas do Campeonato Sul-Ame- ram ala caravana estudantil
teve a serviço daquela novel e bol entusiástica, repleta de lances sensacionais. ricano, foi suspenso por três saída de Florianópolis, eneer-

progressista indústria. Como idealizador desse jôgo, apêlo, neste sentido para O anos. rando-se esse jantar, num am-

x sr, Charles E. Moritz - Presidente do glorioso "Esquadrão 'de - O Fluminense foi derro- biente de verdadeira e apreciá-
NOTA POLICIAL aço

"
- ao jovem Artur Boas, elemento de destaque no seio do tado no Pará, por 2 x 1, na pe- veI camaradagem.

Conforme ínrormação da De- Colegial, 8, aos irmãos Carion i, elementos que sempre traba- leja realtzada dia 17, contra
legacia de Polícia desta Ca- lharam em pról do progresso e rehabilitação do Paula Ramos um combinado local. A renda!
pital, sabe-se que o ladrão da E. C. atingiu.a quantia de 30.000,00.
Relojoarta Catarinense, da ci- Apêlo, para que organizem, juntos, um quadro forte, ca-

- Segundo escreve o "Díá
dade de Blumenau, foi preso paz de enfrentar com galhardia O conjunto já vice-campeão do rio de Sã.o Paulo", os brasilei
no 'município de Rio do Sul. Estado, entregando a orientação e preparo da turma, à um 1'OS terão o prêmio de 3 mil
Foi autor do furto o índíví- desportista de boa vontade, de comum acôrdo com os 3 gran- cruzeiros, se vencerem os uru

duo Miguel Mandieta, de côr des clubes, guaios: 4 mil e quinhentos
branca, olhos, cabelos e bígo- Deixemos, para Q lado, neste momento de grande crise, cruzeiros, se derrotarem.o Chi
des castanhos, com a altura -de às rivalidades excessivas, e, empenhamo-nos á trabalha}' pela le e também o Paraguai e cin-
l,mt. S8. rendençã.o do nosso esporte-rei, agora, novamente, em pleno co mil cruzeiros se vencerem

x caminho para o amadorismo. Aponto, ainda, para facilitar o os Argentinos. í

C h-Esteve de aniversário no dia trabalho dos srs, dirigentes, os nomes dos jogadores a serem BELO GESTO DO F!GUEI. an ao sonore
20 do corrente o sr. Sebastiã.o convocados, para os necessários treinamentos: RE�SE. Aberdeen, 21 (U. P.) _ UmRosa, residente em Barreiros. Do Figueirense: Isaías, Chinez, Wilson, Abelardo, Lebe- O va�Ol'oS? F'ígueirense, u:na ""Canhão Sonóro", destinadoANIVERSÁRIOS: tinha, Augusto, Jair e Pires. das mais brflhantes expressoes a emitir ondas sonóras capa-Dr. PAULO MEDEIROS Do Colegial - Bitinho, Katícps, Boos, Seara, Duduca, d? esporte �o Estado, oferece-I zes de matar um homem en-Transcorre hoje Q aníversá- Madalena, Niltinho, Lauro e Perrone. ra, sexta-feira, um. Jantar �o tre 30 e 40 segundos, estava�o natalício do provecto ad- Do Paula Ramos: Lange, Luiz, Carioní, Mandico e For- sr. Inter:e�ltor Lu:z Gallott�: I sendo desenvolvido experímenvogado Dr. Paulo Medeiros, neroli. Melhor gesto nao poderia talmente pelos nazistas nospessoa de real destaque no Para o 10 ensaio, as equipes poderiam atuar, com as se- ter o cl�lbe do 81'. orla�do',seus últimos minutos, num esmeio forense como social de guintes constituições - Quadro A - Isaias, Chinez, Katicps, Scarpelli, oferecendo uma �u�- fôrço supremo para fugir áJoinvile, onde- reside, Wilson, Boos e Duduca - Lebetinha, Carioni, Mandico, Níltí- ta h��enag�m ao seu SOCIO derrota - declarou um peritoSs. é também sócio da ím- nho e Abelardo. honorário, figura de grande em balística do Exército aosportante firma exportadora Quadro - B - Bitinho - Luiz e Lange - Seára, Jair e relêvo no desporto nacional. principais cientistas iIortedesta Capital, Ernesto Riggen- Pires - Madalena, Perrone, Augusto, Forneroli e Lauro. A atuação do ilustre chefe americanos estudiosos dos su-bach & Cia. A F. C. D. nada cobraria em ceder o estádio e seus auxí- do executivo catarinense na per-sons."O Estado" felicita-o cor- Iiares, como não faltaria um juiz e bandeirinhas que quizes- vice-presidência da Confede- O coronel Leslie S. Simon,..dialmente. sem dirigir uma peleja dessa natureza. ração Brasileira de Desportos diretor do Laboratório de In-Fazem anos boje: Aqui fica, pois, o assunto para apreciação dos senhores foi das mais expressivas e mui- vestígações sôbre Balística, re-Senhores. dirigentes, do Figueirense, Avaí, Paula Ramos e ColegiaL. to deve o Brasil esportivo ao velou a existência do in.vento,Gracinda Machado Devo deixar claro, que esta sugestão tem o carater in- inestimáveis serviços por êle cujo desenvolvimento foi in-Olinda Vieira dívídual, não visando ínterêsse de qualquer clube, e sim, o prestados ao seu desenvolvi- terrompido pela vitória alia-Vicente Rocha do nosso público, que como todos os outros, gosta de assistir menta. da. O "Canhão Sonóro" foi de-Francisco J. Cunha. futebol. Louvamos a atitude da di- senhado pelo dr. Richard Wal-Meninos. O meu apôio como comentarista, desde já, coloco a intei- retoria do grêmio alvi-negro laushek, o homem n. 2 da Ale-Está de aniversário o galan- ra disposiçã.o, fazendo votos, para que essa idéia, venha a ser como sendo digna dos mais manha, em investigações téc-
te menino Adilson Espezim coroada de êxito. elogiosos comentários. nicas. Sua arma mais efetiva,Láus, filho do sr. Nilo Láus A lista de adesões encontra- disse o coronel Simon, consisteconceituad0 farmacêutico nest� ('A:�IPEONATO SUL-A�lERI. venceram os bolivianos por 7x1. se na Livraria Xavier. de um reüetor parabólico deCapital. ('ANO I Amanhã o combinado do HOMENAGEM ESTUDANTIL cerca de 3 metros e meio de

x
Sábado último, continuandn Brasil defrontar-se-á com o O Grêmio Estudantil Catari- diâmetro. Uma câmara de

Festeja mais um aniversário
o Sul-Americano, o selecionado do Uruguai. nense, que tem a pre�idí-lo o combustão ou gerador de som

hoje, o interessante menino do Chile derrotou o do Para- jovem Constantino Atherino, extende-se á frente do refletor.
Saul, filho do sr. Victor Espin- guai por 2 x 1 e os argentinos O BANHEIRAN'J'E

VEN<;EUlofereceu quinta-feira, últim,a, Dois bicos emitem gáses, for-doIa, proprietário da Casa Elé� __ _
- O CAMPEONATO D.E VOo ás 19,30 horas, na séde do Li- mando uma combinação gaso-triea. Procedentes do Rio de Ja- LEIBOI.J ra Tenis Clube, um jantar de sa de oxigênio. A igniçãD pro-x neiro: Maud Varella, Marisa Apresentando um quadro confraternização ao seu patro- duz a explosão. As ondas so-

O menino Hercílio, filho do Moniz de Aragã.o, Maria de notável, no qual se destaca- no Dr. Aderbal Ramos da Sil- nóras oriundas da expl'JsãOosr. Artur O. Livramento, fes- Lourdes Corrêa de Oliveira eram Taréco, Soncini, Boos, va, e, aos incansáveis colabo- verificada na câmara, são re
teja hoje mais um aniversá- Jane Maria Varella. Naldi e Goos, o Bandeirante radores: Dr. Osvaldo Bulcão fletidas na parábola e inicia-se
rio. Procedente de São Paulo: B.. C. conseguiu o título de Viana e sr. Miguel Daux. uma segunda explosão, com
llIOVnIENTO UE PASSAGEI- Roldão Consoni. campeã.o dtadino de Voleibol, Presentes, ainda, quasi to� frequência de 800 a 1.500 im-
ROS DA I'ANAJR. DO BRASIL DIA .20 ante-ontem na quadra do Lira, dos os estudantes que integra- pulsos por segundo. Á distân-
1';. 1\.� KllI FLORIAN()POLIS Com destino ao Rio de Ja- e espera conquistar o título de ram a vitorlosa Caravana Des- cia de 65 metros a pressão pro-

DIA 19 neiro: Manoel Joaquim Lopes. campeã.o catarinense. portiva "Dr. Aderbal R. da duzida é de 1.000 unidades.
Com destino à PÔl'to Alegre: Procedentes de Pôrto Ale- Disputará o Bandeirante em Silva" á cidade de Laguna, Sob esta pressão, um ho,"lleI?-Rnbem Telles, Gustavo Oppe- gre: Oscar de Sampaio Quien- "melhor de três" o título de saudou, os homenageados, em não poderá sobreviver depOIS

llheimer e João Cunha Carpes. tel. campeão citadino de basquete, nome do Grêmio, o Prof. Fla- de 30 cu 40 ,::::;g'..m=-:s.

VU.•JAXTES:
DR. A. DAMASCENO

Pelo "América do Norte",'
da Cruzeiro do Sul, retornou a

.esta Capital o nosso estimado
Diretor de Redação, dr. A. Da
masceno, que, conforme noti
ciamos, fôra à Capital Federal
}'atificar sua demissão do car

go de Chefe do Escritório da
Sul América Capitalizaçã.o em

Santa Catarina e, bem assim,
tratar de assuntos relativos ao

nosso jornal.
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Grande valor da
Imprensa diaria
De acôrdo com as pesquisas

feitas pela Fact Fíncers Asso

ciates, mc., a falta de jornais
na ciuace de Nova York rm

rante 17 dias, causada [.ela
greve dos seus cüstribuidores,
tornou a imprensa ainda r-iais

apreciaca.
A pedido do Bureau de Pu

olícicade da Associação Ame
ricana de Editores de Jornais,
a entidade acima meneio .ada
pediu um voto, duas vezes riu
rante a greve, a um grupo re

presentativo de leitores. As
a entidade acima mencionada
respostas às perguntas roram
substancí:almente as mesmas,
com a exeção de uma notável
variação - à medida que a

greve progredia, o povo já sen

tindo, cada vez mais, a falta.
de jornais.

(J primeiro voto para son

dar a opinião pública foi ootí
do durante o período de 3 a 5
de julho, e o segundo - de 11
a 12 do mesmo mês.
Fizeram-se as seguintes per

guntas:
"O senhor recebe as suas

notícias diárias por meio do
rádio, e está êste satisfazendo
completamente as suas exi
gências nêste sentido?".
'�Não, foi a resposta de 76,6%
do primeiro voto. No segundo,
89,2 j; dos entrevistados de
clarou que o rádio não se ade
quava à disseminação de notí-

J cias.
A segunda pergunta deter

minou se se sentia falta das
notícias nacionais e da guerra
com a falta de jornais. 74,2';'(,
dos votos foi no afirmativo no

primeiro' escrutínio, e 76,4(/�
depois da greve ter durado 11
dias.
Quanto ás notícias locais,

70,9�.( dos leitores respondeu.
que tinha faltado tôdas. ou .

uma narte .mcortante. dás IlO

tícías locais. No segundo pe
ríodo o ínterêsse das noticias
baixou a 65,3% .

I Os leitores foram também
interrogados acêrca da neces

sidade dos anúncios nos jor-
nais, Das senhoras, 79,1 ',ti de
clarou que durante os cinco
primeiros dias da greve os

anúncios lhes faziam falta,
mas o segundo voto mostrou

que 76,1'7c das mesmas estava
interessado nas vendas diárias.
O elemento masculino não se

importou tanto a êste respei
to, pois as suas porcentagens
foram 56,8 e 60,1 %, respecti
vamente, nos dois períodos.

Interrogados se depois de 10
dias de greve os seus jornais
lhe faziam mais falta ou me

nos, 58,7�� respondeu que lhes.
fazia mais falta; 29,1 'Ié, não

registrou diferença alguna, �
12,2 % declarou que se sentia
menos falta dos jornais.
As investigações parecem

ter indicado que quanto mais

tempo se esteja forçado a pas
sar sem jornais, tanto ma is
convencido se fica que não há
substituto adequado para a.

imprensa diária.
(Do Boletim Linotípico).

Procura se
uma casa par8'

-
J elugar, no Es

treito, nas irnediações do Gru
po Escorar "Jo·é Bei te ux",
Tratar pelo telefone. n" 1140,

C01T' F",r�p;�? 5 V'I. 3

====

. .... .

GASTRO�NTERITE
A

e as l1Z0S:Cas
transportam nos

pêlos das patas ou os depositam com seus resíduos,

diversos germes que, por motivos ainda não bem

estabelecidos, provocam gastroenterites de verão.

Esta' doença, muito comum entre as crianças, pro

duz perda de pêso e expõe a vítima a outras en

fermidades mais graves.

Entre tôdas as medidas apontadas para combater

as môscas, destacam-se, pela, sua ação eficiente, as

pulverizações' com SHELL TOX, inseticida científico

que acaba totalmente' com essa praga dos lares.

'"

Vista rn u i tc»: amo

pIlada de uma pa

ta de môsca. En

tre os pêlos licam
retidas asmatêries
contaminad;'s.

SHELL T.O�
Hão tonteia 8S insetos: MATA-OS!

PETROLEUM

DE PETRÓLEO

I:.:.:.�·.·.·":.·.·t{.-.:..'�' •• .,. "rl.r!,. 'J,.J.. '�'.. ' .. ' ••••••••• ���.·J�W""'.

FIGURINOS
MODERNOS

LIVRARia ROSA
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS
_1IJAl)fgj .���:d'M-.ltf. .-,�"""":o!or...oM:�»

Está comprovado que as môscas

A,(Americano�, Franceses,
Mexicanos. Argentinos).

REVISTAS TÉCNICAS
(Estradas, Arquitetura, Eletri
cidade, Jardins, Rádio, Mecâ
nica,Contabilidade e Finanças).

tr�
,

.a l'C!Jf é6'
C..ê.Xjl�!�.
CGNTP.� FEQIDA�
IltCf.tITES cu jl "l II(54.5

môscas.

/
Mala

.

e carrinho
V'ende·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 via jante,
Preço: Carrinho Cr$ 300,00

Mah Cr$ 5-00,00
Ver à rua Deodoro nv, 18.

Êstes ovos de môs- Os esfafilococos
estão p r e s e n t e scas, vistos através

de 'U {TI microscó- nas supurações in
fecciosas, causa

das amiúde pejas
pio, são inimigos
potenciais dos se

res humanos.M6veis de Aço, Arquivos e

Colres crSYHTHESI5» .1}
Distribuidores:

ALMEIDA. BASTOS & CIA.
Felipe Schmidt I 2 - lo ando

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
SAODE

Escola Industrial de
Florianópolis

Chama-se a atenção dos in
teressados para o edital de
abertura da inscrição para os

exames vestibulares aos cursos

industriais e de mestria desta

Escola, publicado no Diário
Ofic!al do Estado, de 14 do

corrente, à pago 5.

ANGLO-MEXICAN CO.

PRODUTOS

Compra-se
Mobília de sala, grupo e st o

.

fado, em bom estado,
Dirigir-se à caixa Postal 106.,Nesta.

I ",A' le,AI'
,

,

'

I
melhore. fábricas, A Caso "A CAPITAL" chama a c t ..nção do ..

visito ante. de efetuarem sua,. compras, MATRIZ em

L·T D.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possua um grnn
de sortimento de casam iras • riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnos-ins e aviamentos

para alfai"l.tes. que recebe diretamentf' dos
SnrlJ. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem um o

F'lorian6poh •• - ':FILIAIS em Blumenau e Lnj ae ,

I
,

tiM' X ihWUWW@
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CHEGOU DE LONDRES
Londres (H. P_) - .Já chegou ao - ��l'Ígidcz, il'l'egll!al'idad('s ouva-

Brasil o }'(:)l1Ita<10 e esperado tr-ata- 1 danas, idade c�·itiea,. o�e:idade ou

mento Olwsa. - Okasa {' hoje uma magreza r-xcesxivas, tla"lI!t-z da pe lr-

medicarão de escolha unlversnlmen- e du cútis, queda ou fül!a (!e tmgên
te rl'collhecida pelo seu alto va lor' da dos sei?s tôda-, {'s,.;a" (ldit'iPll'

terapêutico I' pela sua eficácia índís- das, (h· orrgcm glaIHltl!;tl', na !UH

cutível. - Olcasa á base de Hormô- I1H')', Oka-.a enconu-a-«- a vr-nd» nas

nios vivos, extratos de glândulas S('- boas D)'ogal'ias (' i<'aYJlI;Íeias. Lnf'or
suais e yitaminas selecionadas, lIIa�'iíps \' pedidos ao Dbtribuidol'
combate vígorosamente todos os ca- gt'l'al: Produtos., .-\ i-nu, .�v. Rio
sos Jígados diretamente a per-tuba- Bl'an�'o, 190 - RIO. Okasa

í

mportn
cões das alânulus <Tenitais do apare- do du'!'tamente de Lonrü-es, J)1'o,
ího se�,u:l corno: Fraqueza sexual poi-cioua Yil'i1idadc, Fôrca e Yigol'
na idade nvançuda ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho

tivo, no moço, sehnfdade precoce, mcm, - Feminilidade, Saúde e Be

;.,.-:rda de enel'gia, fadiga, fl:aqueza leza com as drageas "ouro" para
n\ental etc., no homem.. . .. mulher.

rARMACIA ESPERA-NÇA
Ce .f.rm�.t1eo .NILO LA US
lIoJe • a&II&.8Ü .... - ........

.._..__ • -...cear.. - __� - r., __

.t.rctco-" ...........
--- . __....._......... - .......,.. ......

Seja
•

sua proprla .

� ENFER�EIRA
II
/

Interessa a 8 enfre 10 IllIIHwres:

I..

Ha ado!escencia, na

idade adulta, na "idade
uítica", as irregularida·
des no funcionamento do

organismo acarrêtem para
a mulher uma infinidade
de dore: e contratem

pes. Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tôniro,
entí-dotoroso. A SAUDE
DA M U L H E R representa
uma garantia de nOI·

maiidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no

nome o resumo de S!ldS

virtudes.

r

ESCRITóRIO JURtDH;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobili.ário)

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

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

Endereço telegráfico ; "E.Hbranco" - Lajes - Sta. Catarina

CréditoMúluo Predial
Proonetários - J. Moreira & Cia.

1 mail.preferi·da, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18
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PRtMIO MAIOR CR S 6.250,00

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

Cereais elO grosso
Manteiga, queüjos, xarque,

banha e salgados

M CIEL, FONSECA & (II '

Comissões - COllsignações Conta Própria I
RUà Leandro Martins, n. 6

Quase EsqUina da Rua Acre
Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, marnona,
alhos e todos os produtos de lavoura lrgadcs ao ramo de cereais, Fecula,
cação, camarão Contas r s pidas, pre çr.s reais do mercado, Fazemos

financiamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada .

Amplas informações bancárias .

RIO DE JANEIRO

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

BRASIL

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a 'nossa "ficha de
Informações úteis", dando tôdas
as Indícações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (8)
a1)S interessados na aquisição de
bOAS funcionários (as).

. RETIRARAi\JI SUAS CANDT- .

DATURAS
Tôd as as bebidas, ínclusrvc as

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

5

fraqueza

MACHADO A ClA.
Agêucia. II RepMunta;Õ•• em

Gero!
M<1triz: Flol'ian6poU"
Rua João Piato, n. e
Caixa Po.tal, 37
FUiol: Cruciúma

R� Floriano Peixoto, �/n
(E(111 , Pr6prit.) .

TeleoramOJl! ·PRlMU�"
Aqent.. '!lO. principal.
mu.nic\ploe do Eat-Gd..,

Perca
-

a Gordura
Um método novo, usado

pelas. Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Péde-se
obt ê-Lc agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Est.rêlas de Cinema de Hollywood
nescobrtu um método seguro e novo

oara reduzir O excesso de gordura
�ntiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapído. Comece a per
der peso na prírneíra sernaaa e muitos

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode. estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que _Pbssa pa

recer e sentir-se 10 anos mais Joven:.
Formode é um preparado garanti
do para remover o .excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer fannácia. A nossa garantia é

a sua maior proteção.
DistI. S. I. P. Caiu Poslal 3786 • 118

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo
Es t o do. oferece seus ser·
viços, pa ra qualquer IIramo.

Informações e condi-

IÇÕtlS, nesta Redação .

t)istrlbuidorlls a deposllé.r+os:
<úSNY GAMA &. elA

HORIANOPOLlS
CAIXA POSTAL 239

I QU�R VESTIR·SE (OM CONfORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE A

I allai!!a!�oapi��,�.ei!!!,�ello I
1---------------------------------

DOENÇAS 'NERVOSAS
Com os progressos da medicma

hoje as doenças nervosas. quando
trat�das em tempo, sio males per
feitamente remediá-veilil. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode Iprejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades_ O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra..
hdtamente os doentes llerVOS08 In
digentes, na Rua Deodoro 22. das ,
às 11 horas. diàriamenk.-----

Casimiras

EVITE ABORRECIMENTOS
«om nedidos que podem ,ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
moias aos 11ldil!entes de. FlorÍa.-.Ó-

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

PrO(Ura-5e viajante-inspetor pafa o interiol do
Estado (Excluida a Capital).

Os canaidatos deverão apresentar referên- I

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

Certas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar no gerência deste jornal, usando
doi.s envelopes, um dizendo sómente «pro
curo-se viajante», e o outro com o nosso

endereço.
----

Lãs

a(OSA
e

ORLANDO SOA RPI1�LL]
Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,,�!!�g!J!D!!!��tE IDe acordo com o art. 31, alínea bJ combina-

I
Depend

õ

ncias
do com ° art. 34, do decreto-lei n. 1.299,
de 20 de março de 1945: ITAJAl (Matriz)

Leopoldo João dos .Santos, cabo da Fôrça �r�::I"��'lt:la . . .

.Policial do Estado, para a reserva remunera· Brusque _

'.0 •

dada, percebendo o vencimento anual de ..•. �:��i�hasCr$ 3.847,20, correspondente a 2ú anos de ser- Concórdia
viço, Cresciuma .

N�m,ear: Curit iba ..

Cur-itibanos , .De acôrdo Com o art. 15, item lI, do decre-
Florianópolis .

to-lei n, 572, de 28 de outubro de 1941: Gaspar ,. , .

Ibirama
Indaial

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRt:IO DE SANTA CATARINA S. A.
•

- CARTAS PATENTESCARTAS PATE�TES MATRIZ EM ITAJAI
N' ,

Dependências umerosNúmeros Datas

(Dependendo de aprovação ela Diretoria das Rendas Internas o

aumento de c-s 2.000.000,00 para CrS 6,000.000,00).

de 16 de janeiro do corrente ano.

De acôrdo COIU o art. 25, item IV, do de
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Arí Silva para exercer, interinamente, O

cargo da classe F da carreira de Arquivista,
do Quadro Único do Estado, vaga em. virtude
da exoneração de Valdir Rosa, para ter exer ..

cicio no Instituto de Ídentificação e Médico
Legal,

Rcmoucr :
De acôrdo com o art. 14, alínea a·, do decre
to-lei n. L19ó, de 23 de novembro de 1944:

Emília Guedes Miguel, ocupante do cargo da
classe F da carreira de Professor Normalista,
.lo Quadra Único do Es-tado, do Grupo Esco
lar "Prof. José Arantes ", de Carnbor iú, para
o Grupo Escolar "Nerêu Ramos ", de Cambio
lida, no município da Palhoça.
Lor i Reis Mendonça, ocupante do cargo da

classe F da carreira de Professor N-ormalista.,
<lo Quadro Único do Estado, do Grupo Escolar
...Hercilic Luz", para () Grupo Escolar'
"Maná", de Oficinas, de Tubarão.
De acôrdo com o art. 71, item lI, do decre
to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Febrônio Tancredo de Oliveira, ocupante do
cargo da classe G, da carreira de Pro-fessor de
Educaçãe Física, da Quadro único do Estado,
do Grupo Escolar .. Hercílio Luz", de Tuba-
1,-;·in.., para o Grupo Escolar "Getúlio Vargas",
do Saco das Limões, de Florianôpofis.

Leda Gerlach de O liveira, ocupante do cargo
da classe F da carreira de Professor Norma
llista, do Quadro Único do Estado, do Grupo
Escolar "Mauá ", de Oficinas, de Tubarão,
para ° Grupo Escolar ,.Getúlio Vargas ", do
Saco dos Limões, de Florianópolis.
Maria dos Anjos Carvalho, ocupante do car

go da classe I ..a carrei ra de Professor de
Educação Física, do Qu.adro Único do Estado,
do Grupo Escolar" José Boiteux ", do Estrei
to, para o Grupo Escolar" Silveira de Sousa",
de Florianópolis.
'Celta Simas, ocupante do cargo da classe H

,t� carreira de Professor de Educação Física.
tl� Quadro ünico do Estado, do Grupo··Esco.
lar " Professor Venceslau Bueno ", da Palho
ça, para o Grupo Escolar l- José Boiteux ", do
Estreito, de Florianópolis.
�urídice l\tlonteiro, ocupante do cargo da

classe H da carreira de Professor de Educa.
ção Pisica, do Quadro único do Estado, do
�_;rupo Escolar "Prof. José Brasilicio ", de Bí
guaçu, para o Grupo escolar "Olívio Amo
:rim", da Trindade, de Florianópolis.
Hilda Venzon. ocupante do cargo da classe

(� da carreira de Professor de Educação Físi�
<4, do Quadro Único do E9tado, do Gruro Es.
coJar "l\fauá", de Ofiqitlas, d� Tübarão, rara o

4"1rupo Escolar "'Prof. Venceslau Bueno", de
Palhoça.

1283
1730
7::;:: 1

1292
1,.!7
3243
J i 29
2564
3071
3246
2561
2556
.1247
2552
(,6SB
3�48
2562

8·IO·19J�
16·.1-1938
?q·l?·P)dl
25-10-1935
16·3-19J�
7-1·1944

16-.1-1938
16·1-1942

21·10-1943
7-1-1944
16·1·1942
10·1·1942

22·12-194.1
29·12·1941
31·7-]942
7·1-1944
16-1·1942

FU:\'DO DE RESER\'A l,EGAI. E Oe'fRAS RESBR\'l\S c-s 7.g00.000,oo

DattM
CAPITAL REALIZADO Cr$ 6.00fl.c);lO.(.r

TOTAl, DO x AO EXIGi\' I�L c-s 1 .1.�OO.OU(\,o"

[omvile .

"t...aguna .

Lajes , ,.

Xl a íra .

Orlcâes .

Piratuba o o ••• o

Pórto Uniâo .

Rio de Janeiro ".

Rio Xeg r iubo 0 •••••••••

Rio do Sul ,., .

São Francisco do Sul ..

São Joaquim .. o •••••• , ••

'Ta ió .•...............•

T'ij ucas 4 ••••••

Tubarão '0 •••••••

Urussanga o •••• o •••• ,

Videira .

3240
1291
2563
3241
3244
1729
3242
3072
3245
1290
1294
2557
1290
2555
1293
1731
1726

7-1-194+·
25·10·1935·
16-;·194� :

7-1-1944
7·1·1944
16-3·1938·
7-1-1944·

21-10·1943
7-1-194+'

25·1a-1935
25-10·1935-
10-1-1942'

25-10-1935·,
].I).J-19�2:"

24-10-rI)35,
16·3·193&;
1�.3·193l!'.

/

Ernani de Bastos Silva para exercer o car

go de Fiscal Regional, padrão H, do Quadro
Único do Estado, criado pelo decrete-lei n. 98,

Ituporanga .

Jaraguá do Sul ..

Joa�aba ..... ".,.

"INCO"
B.-\L\"iÇO GERAL 1';.\1 :H DE DEZE?\IBHO DE 19·j5

�10V1MENTO

A T I V O PASSIVO

IMOBILIZADO:
.

Edifícios, terrenos. móveis e utensiliss o ••••• , •• , o � •• ' • o •••• o' ••••

DLSPOMVEL HtEDIATAMENTE:
Caixa. em moeda corrente o , • • • • • • • • • •• o

Em depósito, no Branco do Brasil:
,.,No Rio de Janeiro .. 14.815,7lL,So

Em Cnritib� .::.
. !:m:\��:��Em F1.on�Jlopohs . o ••• , o ••

• �::::�::::... 2.351.510,90Em Fcinvile ,........

o '00000Em Tubarão s.» . ,00
Em Blumcnau, União da Vitór-ia, Joaçaba, ..fora·

Era e Passo Fundo .. . _ ....

.':.. 3.838.202,Ho
�a Caixa Económica Federal, cm Cur-itiba ] .014.660,00
Etn outros Bancos , ..... ,................... _2:_20_7�g_O_O_.o_o

2.848.6-14.90
NÃO EXIGíVEL:
Capital , , , .. " ..................••.... ,., .

.." "" Capital (D�p. Aprov. D. R. Internas) ... , ... ".,.

RESERVAS.:
.. '" -� �1C' L c-erva lega i .. . , .

Fundo pat-a aumento de Capital .

Fundo de rc';crva . o ••••

2,000.000,00
4.000.000,00

26.-0�9.887 ,40
700.00.0,00

I,OOO,OC)Q,oo
6.100.000,00 7.800..000,00

Juros e dcscouto s a vencer . que passam para o seme�tre seguinte,
c provisúc de fundes sôbre c: prazo fixo e cf aviso .- . 2.353.052,70 1-6.153.052,70

Super intendência da Moeda e do Crédito .,.............. .,.

Correspondentes no Pais , .......•.. o

6,192.188,20
7.349.869.00 í3-,828.:l60,20

E;X!CiVEL A CeRTO E [,0:\(,;0 PRAZO:
DEPóSITOS:
Sem juros .

Com juros .

Com aviso (menos dê 90 dias» .

Coro aviso (a partir de QO dias)
Prazo fixo .

6.1Y.?-.1.660140
52.1+5.682,10
12.134454,60
6J.745.487,50
89.655.100,So 223.7112,385,40

34.�26.415,60

REALIZAVEL A ClJ1!.TO E LONGO pRAZO·:
Tj tulos descontados ,.�

.

C/C. Devedoras-Gapalltidas·Canção
Empr ésti.mos hipotecários .

Apólices federais. obrigacões de guerra e outros
títulos 0 ••• ' •• • ••• ·.···.·,·.· ••••••••••••

121.555.i09.80
9'1.781.543.00

947.í63,%

851.664.80 215.1,�6.GS1,50

Correspoudcmes no País ;, .

Bancos do Brasil c/especia l .. o •••• o ••••••••••••

Or-dens de pagamento ...................•..................
Dividendos:

Saldo não procurado .

Dividerrdc n. 19 .... , ..

22,9'>8.102,90
65.194,80

6,:i'Z2.4Z6,60

50.381,Jo
3&0.OaO,oo 410.381,].0 253.45il.490,9c

PARTICIPAÇõES: ..

Bônus do Estado de Santa Catarina, apó lices mu

nicipais e estaduais 0 ••••••• o •••••••••••••

125 ações da Cia. Siderúrgica Naeiona!
.

Cota da Mútua Catariuense de Seguros Gerais

279.470,00
25.000.00
25.000,00 329.470,00 215.466.151,50

COi'\TAS TRA?\·SITóRIA.S:
Matr-iz, Eiliais, Agências, Sub-Agências e Escritórios o

COi\'TAS DE COMPENSAÇÃO:
Efeitos a cobrar de c.Zprópria e de terceiros ' .

TItulos em caução e em depósito o •• o • o � •••••••••••

Valores hipotecários "0 • .- ••••••• o _; ••• _ •••••••

240.7S3.724,6c

NÃO REALIZAVEI,:
Tttulos em liquidacão o • , • o ••

-

o , ••••• , ••• o •• o •• , ••••••• o ._ •••••••

COYTAS TRA"SITóRIAS:
_. . . ,

àlatr-ia, Filiais, Agências, Sub-Agências e Esc1'1tor10S .. , , o ••••• o

COXTAS DE CO:\fPENSAÇ.l\.O:
6De conta própria, do Interior 33.811.419, o

De conta de terceiros, idem' :., - _... 176.41973'661511'2600 ?? 68� 4De conta de terceiros, ExterIor o. o ••••••• o. o' ., 210.3 ..._.:.., o

1.00

2'10.322.682,40
278.621.380,00

1.1.'16.500,00 490.086.-562,40'

Valores caucionados , , 0_' ••••••• o •• , •••

Valores depositados ,. o • o ••• o

o.'
, •• o ••••••••••••

Valores em cobrança, tio Banco do Brasil , :.'
Hipotecas :

.

129.48i.700,oo
146.207.103.,80
2.938.576,20
1. 1 3-6. 5-00,00 490.086.562,40

218.222.140,60'

1.000.451.830,60 l,.OOO.451.8.3l),60

�������������������������C�R�O�S��P�E;R�D�A�S��B�A�r�'A;�;TÇÓ C�RAI EM 31 DEDE�MBRODEIM5DEMONS'fRAÇAO DA CONTA DE LU '"f � -"'.

DiBITO CRiDITO

DESPESAS GERAIS (Inciuidos os honorários, abonos, e bonificações aos fun-
cionár ios o ••••••• '.' •••••• o ••••

i���1t?io·Df;'XpàséiTAOORjA'E"PÉXSÕES'WS· iiÂNCARios·: .':
GRÁ'fIFICAÇÃO AOS FUNCIONARlOS - , _ .

snROS PAGOS A TERCEIROS - .. " ,
.

CREDITADO ÀS SEGUIl'\TES CONTAS, POR BALAl\'ÇO:
360.0ao 00a Dividendo n. 19 50.0()()'ooa Fundo de reserva legal , , .. ,...

50.00-0'00a Fundo de Reserva
,

,.......

-00 000'00a Fundo de amortização e d,-!Vldosos ,.,..................

1 fwo·ooo'ooa Fundo para aumento de capital . -,'
. '

..
'............• - . • . . . . . . .

50·000'00a Çarteira de Assistênc�a aos funcronanos ·'1·········· o • • • • •

?5Q:000.'00a Gratificação à diretona , ,............
� ,

JUROS E bESCONTOS A VENCER, que passam para o semestre seguinte, e
pro\7isão de fundos S/c;./pt4;!:O f!xo e c/av'1s� � � .. 'r�"""""" o"

Saldos dos juros e descontos não distribnidos no semestre an!erlor 'Fi' ·O'U1.'RÃS4.484.969,60 AGTO DE SAQUES, AGIO DE PASSES, DESCO!'TOS
275.9$0,70 RENDAS ......•.. _ , , .. , , , _. _ , ..

122.518,70 JUROS, coxrssoss E 'I'í'fULOS DIVERSOS ,., ,

J ,114.601,70
6.344,109,90

1.612.323,01>

5.714,692,9(3"
9.828.187,40-

2.460.000,00

17.155.203,3",

"Iaria da Glória

2�353,052,7-Q

17.155.203,30

de Hajaí, 11 de janeiro de 19%.
BONIFÁéIO SCH:MITT
OTTO RENAUX
IRINEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Direwres

DR. RODOLFO RENAUX BAVER
Diretor·Gerente

DR. MARIO �fTRAND.:A LINS
HERCíLIO DEEKE
Diretores-Adjuntos

SERAFDr F. PEREIRA
Contador

ocupante do cargo da classe G da carreira de ,

l'1'ofessor de Educação Física. do Quadro Úni· I
co do Estado, do Grupo Escolar "Raulino
Horn", de Indaial, para o Grupo F.s�olar
" ProL José Brasilicio", de Biguaçu.

COllCeMr 6:roneraçã<J:
D-e acórdo com o art. 9.1, § 1°, alínea G., do
decreto· lei n. 572, de 28 de outubro <l�

1941 :

A Cesar Seára do cal�go, em COl'1issão, de di-
retor, padrão U, da Diretoria da Produção Ani-

F";f� iVIa.�i",iliaJlo Schlleidermal.
Arno Ba,ue-rPortaria de 21 de ja/MiTo de 194(>
Dr. José Menescal do MOllte

OJ��N��U�REW�j -----�-�-�c��-e�0�d�e-nn�-a�'s�7�1�/�2�h=r�:����M�E�.�M�s=o=u�a=&=����IEa�-�·--��E�s�t�r:a:D�b�a�:�io�e�D�ç:a�-.

Antônio Nunes Pires, sarg.ellto
da _Fôrça Pc-. rOSTUREIR"'S' orreu rW1D iihClal do Estado, para exercer a func;ao de De- � ,.... ••.. e o sucesso continúa J

legado de Polícia do municipio de Brusque. I Precisam.se de costureiras com A história emocionante de

M L g da peleC· prática em camisas de homem. uma. mulher lill(�a e pecadoJ� C UD Maceió, 21 (Via Aérea)lneInaS Tratar Ra Camisaria Júlio ql!e o amor tardIamente re 1-

Filadelfia,21 (U. P.) �

ACa-jVêm se verificando casos de"Pacto de Sangue" RU.8 Conselheiro Mafra - 3l mu !
PACTO DE SANGUE ba de falecer o dr. Clarence uma doença que se m8;nífestaMuito raramente o cinema ou Tiradentes 58.. r com Erwin McLung, de setenta e cOm irrupções na epIderme,nos apresenta uma produção' binson, "Pacto de Sangue" está

I
Barbara STANWICK cinco anos de idade, e interna-; em diversas pessoas, nesta ca-

completa, na qual abundem os fadádo a agradar aos amantes Fred Mc MURRAY cionalmente conhecido pelos. pital e no interior do Estado.
element?s de ag�ádo geraL I do cinema, c?mo agr�d:áram os Edward G. ROBINSON seus estudos sôbl'e cromoso- A população se encontra in-Este, e o caso, Justamente de filmes anterIores, eXIbidos nos Forte! Impr,esionante ! mas. quieta, não se sabendo se os"Pacto de Sangue" sensacional. Cines Coroados, "Pelo Vale das Faz Pensar! casos são de alastrim ou va-drama de cinema e amor. I Sombras" _ "O Bom Pastor" No programa: 1) _ FILME O TERROR DOS ESPIõES ríoIa.Muito embora tenha sido <-<Brasil" e De Amor Tambem JORNAL - DFB. Kane Richmond _ 3/4 Eps.realizado com a intenção de Se Morre". 2) A CABRA FAMINTA - Des_ NANLo_prDogFrBam.a: FILME JOR- De Los R.·o·sser colocádo, apenas, no nivel Os criticas comentando "Pac· 3 FOX AIRPLAN NEWS 27x104das peliculas que agradam, to de Sangue" disseram: "Tra· Preços: 5,00 - 3,00 _ 2,00. Cr.$2,40 (l!,nImiCOp). ·14 anos". na França'''Pacto de Sangue" foi alem ta-se de uma produção que rea- Censura "Imp. 18 anos".desse limite, conseguindo se liza bom programa para qual- Cine Imperial -- às 71/2 hrs. Domingo Paris, 21 (U. P.) _ Fontesfirmar como um drama de' quer publico. _ Ultimas Exibições ODEON _ IMPERIAL fidedignas informaram que ograndes meritos, graças ao seu I A censura dêsse filme, man- - I - Hugo deI CARRILL no seu govêrno francês concedeu per-argumento baseado muna for- • da que se proiba a entrada dos John ABBOTT melhor fime: missão a Fernando de los Rios,midavel péça de James Cain, I

menores de 18 anos, e isto, não Mary Mc LEOD _ em _ PAIXÃO IMPOSSIVEL ministro do Exterior do govêr-trabalho que tem o previlégio :que a pelicula seja imoral, em OS CRIMES DO DR. VERNON .Romance! no espanhol no exílio para 1'e-ue conservar o publico em sus- I absoluto,
_ n - Tangos! sidir na França. Ao mesmo�ens� da P á ultima cena do I Tal proibição naturalmente, Lin BARY Canções! I tempo o Quai

�

d'Orsay anun-fIlme. atribue-se ao módo "extranho" Allan CURTIS A emocionante história de ciou que a comissão de Assun-Interpretado na téla, por 1 pelo qual Barbara Stanwyck VIVEMOS ÁS PRESSAS dois corações apaixonados, e� tos Exteriores da Assembléíahabeis artistas como o são: II desguiou do marido .. - Um filme vertiginoso e ele- luta com as forças implacáveís Constituinte julgará o ":::;0.0-'Fl'edy Mac Murray, Barbara Hoje não percam nos Cines trizante! do destino! mento oportuno" para esten-stanwyck (nêsse filme cQm ca- I Coroados", "Pacto de Sangue". _ III --:-. Porque não poderiam reali- der a mesma autorização aobelos louros) e Edwarde G Ro- ! A. C. T. Continuaç'ão do seriado zar os seus sonhos ??? 'presidente José GiraI.

GENÉSIO MIRANDA LINS
Diretor·Superintendente

ÉRICO SCH�EFFER
Chefe dá Contabilidade Gilral

PARECER DO CO�SELHO FISCAL

O Ih f' cal do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA" desÍl!c.l1mbiudo-se
de sua t��I�f� l�gal: e tendo exami�ado todos os livros e nOCl1mentos, tt�omenda a aprovasao do ��ven.
tário, halanço e contas da diretor�a, conc�rnentes ao segundo semestte do ano de 194", em vntude
de haver'- encontrado tudo na maIS perfeita m.'dern.

ltajai, 11 ue janeil"o de 1946.
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C;r �al'''gO Terca-felr., 22 II. Janeiro �CI. "46 7

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médíco-ctrúrg íca de Olhai
- Ouvidos, Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitaç'ão do Conse-

tf'hO ;-.Jae, íonal ele Oftalmologia,
XSliI,TúRIO - Felipe Scluni
d t, s. Das 14 às 18 horas.

ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77\

TELEFONElS 1418 e 1204

��DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.

.:;j RESlDE::\TL>\: Abuirante Alvim,
:1(;. Fone U. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servicos de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CIANI('A ;\!ÊD1CA DE CRL-\NÇAS

.>\DUJ,TOS
C..oNSUJ,TÓIUO: Rua Xunl's �la
"bado,' 7 (Edifício S. Francisco).

�C011Sl1ltas
das 2 às 6 horas

iESIDÊXCTA: Rua :lIarechal GUl
lherme, 5 Fone 783 .

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado vela Faculdade Na

cional de :\Jedil'ina da Un iver'sida
'de e10 Brasil). :\léclico -por concur

so do Servtço Xac ional de Doen
oas Mentais, Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia. e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Fe-

deral '

CIAl\'[('i\ ;\l(,;DICA - DOEXÇ,\8
XBRVOSAS

- Consultó ír io: Edifício Amélia
NETO

- Rua Felipe Schrnidt. Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Resldência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - F'Iorianópol is.

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR.. PAUI,O 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
diagrafia clínica - MetaboHsmo
basal - Sondagem Duodenal _

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Ri" de Janeiro
ESI�ECJALISTA

Doenças e ojJeraçOes dos OLHOS.
OUVIDOS. :'\'ARJZ e GARGANTA
Cirurgia modema da GUtELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPORIl':O (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia; broncoscopia para
retirada de corpos estr-anhas, etc,
CONSrJ/I'AS: das lO ;,S 12 e das

15 às 18 horas
RUA XrXES :\I.-\CH.>\D0 X. 20 -

Fone 1447

IID!�t��JI�od�I�T��rra Academia de Comércio de
Santa Catarina

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ra tamen

lo da colite amebíuua.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor :Vleireles, 28,

Atende diariamente às 11,:30 I1S,
e, à t.arde, elas 11:i hs. em d ian te

Resid: Vidal Ramos, 6G.
Fone 10G7

DR. POLYDORO S. THIAGO
CIAX]('A �lÉDICA .E�I GERAI,
Dcenças do cor-ação. pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

derna ís orgãos internos de adultos
e cr-ianças

COXSULTóRlO: Rua Fer-nando
Machado, 16

CONSULTAS JH_>\IUAl\I��XT]<�:
elas 15 ás 18 horas

RESID1';;XCL\: A,-, Tt'ompowskr,
U2 - Fone Manual í6G

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperf'eir-camcn to e Lon
ga Prát íca no Rio de Janeiro
COXSlJL'l'AS - Pela amanná:
diariamente das 10,,10 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, (las H
ás 16 horas -- CO�,SUI,TúRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.4G1 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Cr-n tro de Saúde e Di-Iretor rio Hospital "Nerêu Ramos"
CLIXICA 1IÊDICA de adultos e

crianç-as .

ICONSULTóRIO: R. Trajano, 14-
(altos ela Confeitaria "Chi

quinho")
CO"SULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe SCf'mielt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
l\Iédico - chefe do Serviço de

ISifilis do Centro de Saúde
DOP.NCAS DA PELE - SÍFILIS

- AFECÇõES URO-GE:'\'ITAIS
DE A:\IBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às r, 118, - R.

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, -- ,.\I/I',\ n·
m.:RmA - UOJAtS'rlAS D}<� SE- I
,,' NHOR'\S - ]'.'\HTOS "

IFormado pela Faculdade> de Med i-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assisten te por vá
rios anos do Serv iço Ch'úr-gíco do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ
Iíares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Var rco
ceIe, hidrocele. varizes e herna

CON'SULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmídt, 21 (altos da Casa Pa-

raiso). Te!. 1 ,59'8.

IRJ';SIDBNCf.>\: Rua Esteves Jú-
nior. 1 í9: Te!. M 764
-

FRACOS.

IAN�ICOS '

TOMEM

���Djl
G,ande Tónico J i

F •... 1dII...... bltu ........ Wu ..... llflllllírUlbwllllll'lll:...... ...,q;?'IduuW fi'! IJII

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA·
'Fadada e. 187. - Séde: B A I A
INCEN,DIOS E TllA.NSPORTES

Cifras do IBaíaoço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
c-s

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

..

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401306,20

o Sahão

16a. (. R-

EDITAI�
o Chefe da 16". C. R •• tendo em

vill'ta o § único do artigo 5' do
Decreto-Lei n 8,512, de 31 de De
zembl'O de 1945. determina que os

militares, reformodo. inativos e

pen.ionistas. entreguem imediata
mente suas cartas patentes , provi
são de reforma ou títulos de pen
são. afim de aerem remetidos para
a Diretoria de Recrutamento, para
a resp.ctiva apostilha. IFpolis.• 14 de Janeiro de 1946.

OLYMPIO MOURÃO FILHO I
Ten Cel. Chefe da 16". C.R.
-----------

VIAGENS

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
AXO LETIVO) DE 194:6

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (1° ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 10 a 15 de fevereiro
Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

::\IATRÍCUlJA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLOl\IA DE AUXILIAR DE

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI

CO) SERÁ PER),IITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE

),IÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

LICENÇA GINASIAL, fiE ACÕRDO COM O REGIME ESTA

BELECIDO NO TÍTULO YII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de

!) de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de HJ45).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 ÁS
19 HORAS.

IFpolls. -_ JoinvUe

--- -- -----_,,- - ..
,--- ._ ...._-----------

I

I Joinvile-.Fpolis. 1

S.id•• 9 hor•• do manha II Ir.formações nesta i
redbção i

_,__Ult_·_ aa-..

Saídall' - 2 h.:>rc.. da

madrugada

CASAS

EDITAL

Pessoa interessada em

comprar 5 ca sa s de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada urna, pede oferta por
carta, aos cuidados des t s

redação. 30 v.24

SINDICATO :NACIONAL nAS Ell'IPRESAS DE NAVEGAÇÃO

I MARÍTIMA
IMPOSTO SINDICAL

I C! SINDIqATO NACIONAL _DAS EMPRESAS DE NAVE
GAÇAO MARI'l'IMA, com sede a Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.4€12, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Mínistro do Traba
lho, Indústria e' Comércio, conforme carta 'sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas 0 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, aprova.da pelo Decreto-lei n. 5.452
de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da rerert-.a Consolidação.
._--- --------------------------

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S • .4.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
e1.A. WETZEL INDU8'I'RJAL-JOINVILL}� (Merce r�glsl

rpcnmmpllda-se para roupa - fina € roupa commam.

I Drs. Aldo Âvila
da Luz

Leal
E

Leoberto
ADVOGADOS

J:<UéI Felipe Schrnidt , 21

(Sobrado)
Florianópolis

1108 sofredores
Drg. L, GALHARDO-Ex-m�

dica do Centro Eapírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu conault ô
rio para a Rua do . Senado
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, orida pa_sa a oferecer
os seus prélltimos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de. endereço e envelope se

lado para a respc:jta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o primeiro decreto a ser submetido à assinatura do Presidente
General Gaspar Dutra, será o da nomeação do Ministro da Justiça,.

o qual referendará o dos demais Ministros de Estado.
�-----------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------�---------------

li, (! '

tera o nome do
dr. 6ama Rosa
o sr. dr. Luiz Gallotti, In

terventor federal, deu o nome

do dr. Gama Rosa, antigo pre
sidente da província de Santa
Catarina, ao Grupo Escolar
em construção na vila de São
Pedro de Alcântara, municí
pio de São José.

O dr. Gama Rosa era natu
ral do Rio Grande do Sul e no
tabilízou-se por seus estudos
de sociologia e estética, tendo

O PROBLEIUA DA SUCESSÃO Rio, 21 (E.) -- O sr. Hilde- sido, no govêrno de nossa ter-
NAS IXTERVENTORIA8 brando de Góis recebeu ontem ra, um amigo leal dos moços

ESTADUAIS em conferência diversos dírí- catarinenses. Na sua estadia
Rio, 21 (E.) -- O general gentes do Partido Trabalhista no Destêrro, que, aliás, não foi

Gaspar Dutra continua exami- Brasileiro, com os quais con- muito longa, chamou para au
nando o problema das inter- versou demoradamente sôbre xiliares da sua adminístracão
ventarias estaduais e, segundo os problemas da administração I alguns dos talentos novos da
se afirma, está com o propósí- do Distrito Federal. Ficou re- quêle tempo, como VergHio
to de, sem fugir aos seus com- solvido que haverá nova con- Várzea, Cruz e Sousa, Santos
promissos partidários, tacílí- ferência na proxima semana, Lostada, etc.

F
.

tal' a obra de cooperação dos a fim de serem apreciados ou- ' -

I
Uftl ramvalores reais com o seu govêr- tros aspectos da situação e da ::I

no para melhor atacar os nu- formação do secretariado da Ors, l\lENDOZA, 21 (U. P.) -- Informou-se que doze trípulan-
merosos e graves problemas Municipalidade. Aderbal Ramos tes do "Graf Spee" ftI,KiTam do campo de concentração no
com que se defrontará ao as- da Silva qual se encontravam, 4creditando-se que se tenham encami-
sumir o poder. ", * *

e
nhado para o Chile. Várias patrulhas de perseguição estão

Podemos, todavia, asseverar OS RECURSOS CONTRA A JOãO Batista I
realizando batidas nas montanhas dos Andes, a fim de deter

que até este momento só um EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS os fugitivos, antes que os mesmos atinjam a fronteira .argen-
nome está definitivamente as- DE PARLAIUENTARES

I
Bonnassis

.

tina.
sentado, o do sr. João Beraldo, Rio, 21 (E.) -- O desembar- ADVOGADOS I Fpara a interventoria de Minas gador Afranio Costa, presíden-

Rua Felipe Sch«lidt 34, Nova campanha contra ranel.Gerais. te do Tribunal Regional Elei- Sala S. Tal.E. 16.31Rio, -- Sôbre as íntervento- toraI, atendendo a ponderação
. Londres, 21 (U. P.) -- Uma

I
o sr. Philip Noel, aos quaisTias estaduais circulam no Rio do sr. Mozart; Lago, delegado alta' personalidade francesa forneceu info�mações sôbre

os seguintes rumores: o sr. J. do Partido Social D€mocráti- afirmou que foi iniciada uma suas conversaçoes com o ex-C. de Macedo Soares continua- co, deliberou que o prazo para D. Juan em nova campanha, por parte da chefe do govêrno espanhol,rá á frente do govêrno de São interposição de recursos con- França, para conseguir a uni- Ju�� Negrin, referentes á pos-Pa�l�; � sr. Vitorino. Correia tra a expedição de diplo�s Portugal ficação dos pontos de vista da s�llldade da rutura de re�a-est� lIldlC�do,para a mt;rven- de deputados e. senadore� nao Lisboa, 21 (D. P.) __ Uma Grã-Bretanha, Estados Unidos çoes com a Espanha franquís-tO:Ia do �IaUl; o sr. Jose Do- s� contará do dia da prOCl.ama-j fonte bem informada declarou e França, com respeito ao pro- ta.
_mmgues e atualment�� o nome çao, mas daquele e�n que a ata

hoje que o príncipe Don Juan blema espanhol. Disse que o Os del�gados fl�anceses �,sta?em foco para o governo de ge�a� bem ?omo o", map� das solicitara ás autoridades nor- ministro de Estado francês, em estreita relaçao com os di
�ern�lllbuco, e para a Paraíba e�e�çoes, seJam. postos a dISPO- te-americanas o emprego de Vincent Auríol, conferenciou rigentes republicanos espae mais cotado o sr. Oton Be- siçao dos part:dos interessa-

um aparelho "Skymaster" a com o secretário de Estado
I

MÓis, os quais assistem ás ses-
zerra. dos e· dos candidatos. fL.'U ce transportá-lo junta- norte-americano, Byrnes, e com I sões da Organização das .Na-Rio, 21 (E.) -- Fala-se com

� ", *'

mente com a esposa e quatro ._-.
a
.. ções Unidas na qualidade deinsistência nos meios políticos A nU:A('ÃO DIE NOVOS 11[· fUh d R di t te HOJe 3 feira visitantes.'Nlf".TE'RIOS os e ama, Ire ament

Ritz 5 _ 71/? __ RoXI· 7,45 hrs.que o sr. Pereira Moacir será � ítal portuguesa Se - --------------------

R· "1 (E) I f para a capi .

-

Peggy Rvan -- Ann Blyth -- Ad'nomeado pelo general Eurico �1O, <- •
-- U erma-se d

.

forma o príncipe J rmau O erraz' gun o se ln , .'

Leon Errol __ Freddíe Slack eGaspar Dutra interventor fe- de fonte autorizada que e pen- deseja eliminar as escalas em
h tderal na Bahia, em substitui- sarnento do gen.eral Gaspar L d· F f" d e i sua orc es ra

ção do ministro Bulcão Viana. Dutra deixar a questão de
.on res e ranç� a irn e v -

MOCIDADE DIVERTIDAtar as especulações em torno I . .

di t'", * • criação de novos ministérios a dos boatos de que êle teria si- Uma co�edla al�gre e �ver l-A BANCADA COMUNISTA DO critér!o do Parlamento. do detido para conferenciar a da, repleta de �oas musicas e
DISTRITO FEDERAL i * * *

respeito da restauração mo- _cançoes.Rio, 21 (E.) -- Na solenída- A LIBERDADE SINDlCAL E nárquica com as autoridades .C�N�UR� L I V V _R.Ede da proclamação dos resul-
.

OS PARTIDOS
. francesas e inglesas. O secre- No programa: - NotICIaS da

tados finais das eleições cario- RIO, 21 (E.) -- Os comums- tário particular do príncipe, sr. seman� � DFB.
cas, realizada ontem, corria tas mostram-se em desacordo Ramon Padilha é esperado em Preços. -- 1,20 -- 1,80 - 2,40
entre os políticos presentes com o decr�to de onte� .que Lísbôa, no domíngo ou na se- .

que, o sr. Luiz Carl?s. Prestes co_ncede a Iíberdade síndícal, gunda-feíra, a fim de ultimar RITZ 5a. Feira
esta firmemente decidido a as- afIrm�ndo �ue o mesmo e .con- os dispositivos para a visita de Gregory Peck - Tamara
seurar um lugar no Parlamen-I tra o �nteresse do ?perarla�o. Don Juan a Portugal. O prín- Toumanova
to ao sr. Abel Chermont, que. Também os trabalhistas estão eipe é esperado na próxima se- GUANDO A NEVE TORNA A
o�tivera o 12° lugar na vota-; descontentes com essa medida, mana.

.

CAIR'
çao da chapa comunista, tendo que, segundo consideram, de- __ _ __ "E os homens e mulheres que CHAVE
apenas 133 votos. I sagrega as classes trabalhado- LEIAM A REVISTA trabalham neste filme, serão

" F�i a_ch�� na. esquina,d?O sr. Luiz Carlos Prestes de- ras, destruindo o longo traba-
.

lembrados para sempre não �::lllq':ll�ho, uma, que esta a
cidiu optar pela senatoria, Ilha que vinha sendo feito (ies- O VALE DO ITAJAI' ,como atores interpretando seus dlSpoS�Sao de seu dono nesta
abrindo assim uma vaga de I de 1931. papeis, mas como as personali- 'Redaçao.
deputado. Sua vaga será aPTO-I

* * * indicado par,a, a pasta da Jus- dades que vivem". . .

--O--E-'-'-A-D-o--e-n-c-o-n-.--.I...." ..
veitada, não pelo sr. Batista DESCONTENTES COM A tiça, a tarefa de terminar a re- ..

_
Neto, o 4° votado na lista co-I ORIENTAÇÃO DA ESQUER. dação do projeto, que depois. RITZ e ROXY -- Domingomunista, mas pelo ST. Abell' DA DEMOCRÁTICA deverá ser s..bmetido pelo ge- Charles Laugtthon -- Ela tra.se à venda naChermont, tendo para isso re- Rio, 21 (E.) -- Os meios so- neral Eurico Dutra aos parti- Raines

I
banca de jornaisnunciado 8 suplentes, inclusi- cialistas estão descontentes dos políticos, ant� de ser le- DUVIDA

.Beck» �....ve o sr. Batista Neto. com a direção da Esquerda vado á consideração do Parla- Tragiba lutta e!l�re o amor e o IParece que o sr. Carlos Pres- Democrática, que vem e,,"itan- LU<>::ctO. adIO..
tes pretendeu dar com isso do a entrada de eleme:1tos Iuma demonstração da f-érrea realmente Isodialistas € inde
disciplina reinante em seu par- pendentes no seio do partido.
tido. * * *

Assim, os deputados comu- O PROJETO DA FUTURA
nistas pelo Rio, serão os 8rs. CONSTITUIÇÃO
Maurício Gravais, João Ama- Rio, 21 (E.) -- Informa-se
zonas Pedroso e Abel Cher- que na reunião havida na re-
mont. sidência do sr. José Carlos de

,. '" ,. Macedo Soares dominou a
�LEMENTOS TRABALHISTAS questão do projeto da nova
EM CONFERÊNCIA COM O Constituição. Acrescenta-se quelnTTrRO PREFEITO DO RIO foi atribuída ao sr. Carlos Luz,

POMA, 21 (U. P.) -- Mais cinco carabineiros foram mor
tos e "ár'ios outros gravemente feridos na "limpeza" conjuga
da da polícia e do exército contra "bandidos" e separatistas
na Sicília. Os carabineiros caíram numa emboscada em Moií
te+=pre, cujo distrito foi proclamado zona militar há três dias.

As autoridades militares disseram que os "bandidos"
usam comumente balas ponteagudas contra as tropas.

� Sep,aratismo na ::.icília

Florlanópolll, 22 �e Janeiro de 1946

NOTAS POLITICAS Espatifou-se no mor
Nova York, 21 (U. P.) -- O pou ao controle de dois outros

"Red D0g", aparelho da mari- aparelhos, ôntem, enquanto
nha, controlado pelo rádio voava sôbre Cabo de Maio O
"possivelmente terá se espatí- aparelho escondia-se e tornava
fado no mar", segundo ínror-í a aparecer entre as nuvens aos
mau hoje o Departamento da dois aparelhos que o controla
Marinha. O "Red Dog" era vam e pouco depois desapare
um pequeno aparelho, de asas ceu completamente. Ambos os

baixas, que estava sendo usa- aparelhos consumiram toda
do pela marinha para experí- sua munição numa tentativa
ências eletrônicas e que e·3ca- de destruí-lo.
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Na Missa rezada, hoje, ás
7 horas, na Catedral Metropo
litana, em sufrágio da alma do
S1'. Armando Ferraz (fundador
do Banco de Credito Popular
e Agrícola e falecido recente
mente na capital da Repúbli
ca) o sr. dr. Luiz Gallotti, In
terventor federal, fêz-se repre
sentar pelo sr. tenente Pira
guaí Tavares, seu ajudante de
ordens.

BELOS E DfMAIS
i i

COITRA CISPA,

QUEDA DOS CI·

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'rÓN1CÓ CAPILAR

,
. � '.

"OR' EXI(\(I;ÊNClA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


