
Já tomaram posse, ontem, OS 'full1istróf- do
-

n:ovo.--1;ovêrno da República: Çar�os
Luz, Justiça; Otacílio Negrão de Lima, Trabalho; Corone�. Maced� S�,ares! Vlaçao;
Gastão Vidigal, Fazenda; Ernesto Sousa Campos, Educaçao. lambem )a fOI empos
sado na Chefia de Polícia, 8 dr. Pereira Lira. Hoje, assumirá o cargo de Pre-

,

feito do Distrito Federal o dr. Hildebrando de ftraújo Góis.
NOMES DO Dlft

Princípios gerais da nova
CODstituicão francesa Peron acusa a embaixada estadunidense,

gíão, salientando que esta li- na Argentina, de cODspirar, Dumberdade ficará garantida Dela mov,·mento armado contra o regl·meseparação da Igreja, do Esta-
do. Decidiu a Comissão insere- Nova York, 1 (U. P.) - ° sr. Juan Domingo Perón, candí
ver na Constituinte, os direi- dato à presidência da Argentina pelo Partido 'I'rabalhísta em
tos dos trabalhadores, dos entrevista concedida a Frank Kluckhohn, correspondente do
camponeses e dos artesãos. "New York Times ", declarou que não está procurando dar um
Resolveu, inserir, no preâm- golpe, como tem insinuado a oposição, e afirmou que a polícia

bUlo. gera� de seus trabalhos; descobriu contrabando de armas, vindas do Uruguai, através do
a.afirmação de dever a .so?era- rio da Prata. Disse o correspondente que Perón expressou a
ma de um Estado ser limitada sua firme crenca de que a embaixada dos Estados Unidos em
pela solidariedade

internacio-, Buenos Aires está envolvida nesse movimento contrário à
nal e exercer-se no quadro da sua candidatura.
organízação democrática das

fe���í�ast���' F��?lery-�a��t ,N.alf��� sôbre a dclaração. ?e Unido o PSD em São Paulo.declarou que, apos seu regres- direitos, a comissao decidiu
• • •

so a París, de viajem que reali- inscrever os princípios do se- RIO, 1 (E.) - Falando com numerosos elementos do P.

ZO? �o Brasil, como Chefe da gredo de correspondência, in- S. D. de São Paulo, que aqui se encontram, observamos que a

MIssao Cultural Francesa, foi violabilidade do domicílio e o disciplina partidária impera naquela agremiação que, coesa,..
fundado na Capital Francesa, de "habeas-corpus". Nin�'uém está ao lado de seu presidente o sr. Mário Tavares.
um Comité Médico Franco- pderá ser detido sem compare- RIO, 1 (E.) _ ° sr. Synésio Hocha, que exerce as funções�I:asileiro,. cuja presidência cer perante juízo que decidirá de procurador da Fazenda do Estado de São Paulo, antigo ve-101 assumIda pelo Professor sôbre a legalidade da prisão. reador municipal e deputado Estadual, membro o P. S. D. é·Moscou, 1 (U. P.) - O presidium Chiray, Membro da Academia Os mandatos de prisão deverão outro nome em foco para a interventoria naquele Estado.do Supremo dos Soviets aprovou a de Medicina de París. ser confirmados pelo J'uiz a in-incorporação da Uçran,ia Carpatica ---------------------------

à União Sovietica. Esta Região, O Comité ficou instalado à terVialos regulares. Figuram Mal·s nomes para a I·nterventor,·a paul·18tatambem conhecida por Rutenia foi Rua Petrarque 14, e acha-se igualmente na Constituição o

e�tre.gue li! Rússia pela Tchecoe�lo- à disposição dos médicos, prÇl- reconhecimento da ig'ualdade RIO, 1 (E.) - Corria ontem, em São Paulo, a notícia de
"aqUla,

. n.o .ano passado,. !en.
do Sido

r fessores e estudantes brasilei- do homem e da mulher e os que o embaixador J. C. Macedo Soares seria substituj(lo, na

�!o:a dd:�';::�,a :n�:�a��;IO���;:t��� :'os que �esejarem quai.squer direito� das mães � _9.as crian- illterventol'ia federal, pelo antigo parlamentar senhor Rodri
pas<;a a fazer paTte da Republica' mformaçoes ou esClareClmen- ças. Todas as declsoes foram gues Alves Sobrinho, memhro da Comissão Executiva do p.
Socialista SoYietica da Lcrania " tos. ,tomadas por unanimidade. S. D. locaL

n l BL r o-r I'� ( � . '.

'::'TI' é, IJ,:' .:·: .. ..:T· ';.;1' �!N.

LHA do sr, Nerêu Ramos
para luier da maioria nos

trabalhos da Assembõéia
Constituinte foi recebida
com a maior satisfação
em todos os círculos polí
ticos do país. Trata-se de
uma figura de real mérito,
com uma larga experiên
cia legislativa e possuido
ra de admiráveis qualida
des de tato e de iinura.
Nasceu em Santa Cata

rina e depois de formar-se
em direito, dedicou-se á
política. Em 1930, tornou
parte, no nuxoimenta reoo

luciotiário, �ém 1934 foi
eleito

-

âepuiaâo á Assem
bléia Constituinte, onde
teve destacada atuacão.
Logo em seguida, foi êlei-'
to governador do seu esta
do natal.
Em 1937, continuou á

frente do govêrno catari
nense como interventor
federal.
Seu govêrno ficou assi

nalado por grandes inicia
tivas, principalmente no

terreno da eâucacão, as

sistência e estrados de ro

dagem.

A "A Manhã", do Rio,
de 31 - 1 - 46, sob o título
Nomes do Dia, publica,
a respeito do sr. Nerêu Ra
mos, o seguinte: "A ESCO-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Prcnrtetarto e Diretor-Gerente: SIDNEI N0CETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

I Sábado, 2 de FevH�iro de '1946 M. ��596Ftorianó )oU)Ano XXXI

ft FRANca CONTRA FRANCO 4 pIlPn!açii� do
París - (8. F. L) - A una-I ciando o acontecimento, a im- mUDd� .

sera
c:on.stituinte votou a favor .�a: prensa parisiense salienta. O benefiCiada .

rimidade co� qu_e � Assen:b1ela I acont:�u_n:nto_ ganha t�da,. � A população total do

rutur� de relações d� Flan?a I sua, significação se cor:slde.a:- mundo, ou sejam dois bi-
com a Espanha de Fr.an�o re- mos que nem os setole� mais liões. cento e setenta e
flete com absolu.ta. _ fldell?ude moderados da Assembleia se quatro milhões de almas,
um estado �e opll;llao nacI�nal recusaram a reconhecer o as- segundo as estatísticas
que vem, ha muito, conSld�- pecto da moral internacional de 1940, será benífícíada
rando a causa da Democracía que envolve na votação em pela política econonuca

Espanhol� c.omo_ ,se fosse uma questão. de abundância preconiza-
causa propna. E o que, apre- Considerou, no entanto, con- da por Sir John Boyd 00,veniente o sr. Bidault, Minis- famoso técnico da alimen-

Spruille Braden· de- tro das Relações Exteriores, re- tação, segundo anuncia
comendar que a França se um comunicado londrino.

Porá sôbre o caso abstivesse de uma medida íso-

..
lada contra Franco. Não quer Ob b I·argentino significar. com isso o "le�der" ras rast eIraS

. o
do MOVImento Republicano d t.. Washn!,g�on, � (U. ��) -71 Popular - que também votou num museu_ e ar eo secretano-ass�stent� . pruu- em massa a proposta de rom-

em A Ins.terli!l,m .

le Braden �eyera depor peran- pimento - qualquer desacôr- llIII uut� um conllt� .

do Congr�s.,o, do com a medida
-

da Assem- 8. H. r. - Informam desobre as :'ltlvldades n�zlstas bléia. Trata-se de uma sim- Amsterdam que no Rijksmusena Arge�tma, logo�depols qu� ples advertência de precaução: um daquela cidade se ínauguo memOIandUl� sobr� o a� a complexidade do atual mo- rou uma exposição com o no�nto c.h�gue as �emals r�pu- menta requer o acôrdo conjun- me de "A Arte na Liberdade",bhcas latino-amerícanas. Fun-
to da têncí

.

> bidcionários do Congresso decla-
d \[0 encias mcum I as na qual. foram expostas mais

ram que se espera que a data s pro emas da p.az. <;Dme�- de mil obras de artistas que
deste depoimento seja marca- t�ndo o fa�o, os jornais pari- recusaram inscrever-se na Câ
da ainda esta semana. O depor-

sienses registram, no entar:_to, mara de Cultura nazista.
mento de Braden será feito a luz d� recentes declaraçoes

I
A exibição teve aspecto in

perante o sub-comité do Sena- do �resldente Truman e ��. s�·. ternacional.' pois ,a�ém dos tra
do que está investigando. a Bevin, q�e. as esferas

. OfL.I3:_IS I balhos de. índonésios � holan

penetração econômica da Ale- de Wa�hmgton,� Londres estão I de�es, havia .outros de Ingleses,
manha no estrangeiro. Inicial- ponderando seriamente o as-I ch�neses, belgas, franceses e

mente, esta aparição de Era- sunto �e mOl?e, a adotarem I chm.es�s, belgas, franceses e

deu foi programada para fe- uma atItude sobre o assunto. brasIleIros.
vereiro, sendo esta data adia
da afim de dar aos países la
tino-americanos tempo para
estudarem a nota detalhada
do Departamento de Estado
-sõbre os interesses germânicos
na Argentina. Espera-se que
Braden apresente ao comité a

volumosa coletânea de do
cumentos descobertos recente
mente na Alemanha, aos Quais
se atribue referência aos inte- Comprar na CASA MISCE·

LANEA é ,eb,,! economizar ..resses alemães na Argentina,
Estas revelações constitui

rão o prosseguimento do de
poimento iniciado no ano pas
sado quando o secretário-as
sistente Wil Glayton revelou
que apenas duas, dentre mais
de cem firmas nazistas esta
belecidas na Argentina, ha
viam sido capturadas pelo re

gime de Farrell e Perón.

,'.t>_

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

I Rússia incorporou
a Ucrânia

Um comité médico
franco-brasileiro
em Paris

Paris - A Comissão de Cons
tituição da Assmbléía Consti
tuinte pronunciou-se pela rea

firmação da liberdade de pen
samento, consciência e reli-

A dissidência d'o
P.T.8. formal'á
outro partidO 1
Rio, 1 (E.) - Divulga-se a

dissidência do Partido Traba
lhista, que díspôe de fortes ele-,
mentos, vai constituir-se defi
nitivamente em partido inde
pendente.
Realizou-se ontem, á tarde,

a primeira reunião para êsse
fim, devendo a entidade tomar
o nome de Partido Proletário
do Brasil.
Um dos líderes do movímen

to, é o sr. Luiz Augusto da
Franca, ex-presidente da Fe
deração dos Empregados em

Hotéis.

Riutelen faleceu
Londres, 1 (U. P.) - Orá·

dio de 8trazburgo anuncia ter
falecido ôntem o dr. Anto Rin
telen, ex-chanceler da Austria,
ao qual havia sido imposta
sentença de prisão perpétua,
por participação no "putsch"
nazista de 1934, perto de Graz.

Indepeode da
8olucão das dúvidas
Rio, 1 (E) - Disponde sôbre

a proclamação dos deputados
senadores eleitos a 2 de Dezem-

I
bro de 1945, o presidente da
República assinou o seguinte
decreto-lei:

I
"Art. 1° - A proclamação

pelos Tribunais Regionais dos
deputados e senadores eleitos

; a 2 de Dezembro de 1945 índe

i penderá �a solução das dúvid�s
IIIlmpgnaçoes ou recursos SUSCI-
tados ou interpostos. desde que
a votação impugnada não pos
sa alterai a colocação já obtida
pelos candidatos, segundo os
votos agrupados.
Art. 2° - Esta lei, entra em

vigor na data de sua publica
ção. revogadas as disposições
em contrário".
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rMiGãziNEl
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......... ..........

o professor de Matemática:
- Pronto! Só me falta gri

tar «Eureke>!
* ;o *

QUE CALMA!. ..
Um gatuno estava roubando um

relógio a um cidadão e êste, dando
'peIo caso, agarrou-o e perguntou
lhe:

o que fazes, miserâvel f
Vejo que horas são, sem lhe

dar o incômodo de lhe perguntar.
..

.. ..

10 CIGARROS POR 10.000,00 CRU
ZEIROS

Londres, (B. N. S.) - Quem con

tou a históriat foi o Tenente-Coro
nel Aviador Sir Gifford Fox, na

Camara dos Comuns da Grã-Breta
nha. E' Q caso de um piloto que, na

Dinamarca, comprou duas galinhas
por dez cigarros. No mesmo dia, a

serviço, voou para a Bélgica, onde
trocou as duas galinhas por 1.000
cigarros. Voltou á Dinamarca com
os mil cigarros e lá os trocou por
um radio-gramofone de boa marca.

No dia seguinte voltou á Bélgica e

trocou o radio-gramofone por três
caixas de champagne, Ele e os ami
gos beberam 6 garrafas e o resto, 2
dúzias e meia, veiu para a Inglater
ru, onde foi vendido a razão de 4
libras por garrafa. Dez cigarros
bem aplicados renderam quase dez
contos de reis.

..

Não ha peor desgraça para um
homem bem criado, do qUe dever
.obrigaçõ es a um vilão ruim.

..
- Qual a melhor maneira de nos

parecer curta a quaresma?
- É pedir dinheiro emprestado

na Quarta feira de cinzas, com a

condição de o restituir em domin
go de Páscoa.

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mêlHOR D05 mELHORES
ue DH!> N?llll. _I11III _

COSTUREIRAS
Precisam-se de costureiras com
prática em camisas de homem.

rTratar na Camisaria Júlio
Rua Conselheiro Mafra - 3

ou Tiradentes 58.

Sons procedentes do sol 1 8REVEMENTE
S1DXI1�Y, <L P.) - t'm eien-�,O dI' Sinaleil'os dos Estados rni· i Roobertuoa d c Laboratória

t ixta oficial anUI.lejOU (i IH' al.g'un." I tios - que est.<lIWIN'el'am
contucrc

I
R ..dio-Teco icc-Etectron

iádto-tístcos aust raftanos que ut.í- COIII a Lua, também pelo "rnrlar" F'u nd s do em 1935
lizavam UIII cqulpamento de "Ra- - (·,;tá r-m que os noi-te-amr-rlca- M"ntagern de rádios. Ampli-
lIa!''', asxinalar.uu, nesta capital, a BOI' t'1ll.itit'a!lJ xinais e. ouvíram ()

I ficadoles-Tran;.rni98o�es
presenca dI' et'rÜls "ondas perrur- I'pspel'tn'o eco, ao pa sso que o>

1
Material importado direta-

badoras" geradas na i"u])el'fieie ou uustrulíanos lião .irradial'am sinal mente dos U. S, A.
no mtertor do Sol. atgum. Pror-r ie tá rio

O Infor-mante - que declluou de - "O SU('('i"SO dessa eX])erif>ll<"Ía
ütnm-r Georges Biihmper-m lrh- -qur- fosse citado seu no- - dissp o mesmo �ísieo austraLia�1O I Electre _ Tecrv.co _ Profissional111(' - acrescentou que os r-ienrls- - podel'á propOrCIOnal' uma vallo- .

. .

'b
. -

h
.

e tos

I
formado 1'0 Europatas aust.I'ah·'Inos, que parttcipararn 1'<'1 contrt UI(<lO .aos CO.ll ee.11ll n

....'f' I t' Florianópoli.dessa expertêncía, estão convenci- cientt ICOS J'e a IVOS ao 'umverso e

\ 'd I I �UQ Ioão Pinto n. 29 -- Sob.dos de que são os primeiros a ao sistema solar., VI a (e ('H( a

acusar sons procedentes do Sol. um, na terra, po(];el'á vir a SCI'

Dtsse ainda esse cíentísta que a mais tarde afetada matertalmcnte,
diferença entre essa realização eu. consequência dos desenvolvi-

A L 8 O agradece"única" dos austr-alianos e do Cor- mentos dessa descoberta".
• • •

o sr, Interventor Luiz Gallotti
recebeu do presidente da Liga BIu
menauense de. Desportos, sr. Se
bastião Cruz o seguinte telegrama:
Blumenau: 30 - Traduzindo o

sentimento unânime de quantos
tiveram a ventura de conviver com
tão ilustre e nobre personalidade
quando de sua estada aqui, quero
expressar a gratidão de todos pela
honrosa visita à Blumenau que, na

expressão feliz do dr. Leitão "dei
xou saudades". Respeitosamente.
(a.) Sebastião Cruz, presidente da
L. B. D.
Em l�sposta o sr. Interventor

telegrafou nos seguintes têrmos: .

Florianópolis, 31 - Agradecendo
os amabilíssimos têrrnos de seu

telegrama desta data, permita-me
dizer que sou eu quem penhorado
ficou pelas brilhantes festas que
num ambiente ele grata camarada
gem esportiva e inolvidável socía
hí lidade recebí nessa hospitaleira
comuna e cuja lem.brança ficará
para sempre em meu coração. Cor
diais saudacões, (a.) Luiz Gallotti.

- Que em ] 5 de março de 1925,
em Paris. o Paulistano, de São

pau-,lo, venceu a seleção francesa, pelo
escore de 7 a 2>.

- Que o Intérnacional, campeão
gaucho. venceu o São Paulo F. C.,
pelo escore de 3x2, em Porto Ale
gre. em 1941.

- Que o Santos F. C., da cidade
elo mesmo nome, foi fundado em
14 de abril ele 1912.

o ESTADO
Diário Matutino

! Redação c Oficinas á rua Jo:lo
Pinto 11. 5

«Para o

e

ramo de bebidas
vínhes»

, DIRETOH. DE HEDAÇÃO:

I I, .4. D����::�OU�:�ilua 1,)
Na Capital

Ano ,........ CrS 80,0&
.

Semestre CrS 45,0�1Trimestre CrS 25,00
Mês..... .. Cr S 9,0(\';
Número avulso c-s 0,4(l/!I'Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50.

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre CrS
Número avulso Cr$

Os originais, mesmo não.
publicados, não serão

devolvidos.
A direcão não se respon
sabiliz'a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

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

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

transporte de que se utilizarão.
Cartas, por obséquio, à Caixa Posial 139 ou

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

endereço.

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

Autorizo a minha ínscríção como sócio contribuinte
dessa CAIXA 00m a mensalidade de Cr$ , .

SO,(I(l .

f.:�I,OO
30,00
0,51}

Anúncios mediante contrato

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o'

1111'S de Pevet-ciro, as seguintes Far-IU

Florianópolis, de '. . • . . . .. de 194 .

máeias:
Domingo 3 - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.
Domingo 10 - Fermúcia Espe

rança - Hua Conselheiro :.vlafra.
Domingo 17 - Furrnácia Nelson

- Rua Felipe Sehmidl.
Domingo 24 - -Farmácia Moder

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita·
ii rua João Pinto.

Nome por extenso ..... a a f- ..

TELl�FO:\ES }[AJS
Bombeiros .

Polícia _ .

Delegacia O. P. Social .

�J aternidade .

Senta Casa .

Casa de Saúde S. Sebastião .

Hospital :\erêu Ramos' .

Assistência AIuuici pal .

Hospital Militar .

14° B. C .

Base Aérea , , .

7' B. L A. C .

Capitania dos P01"lu:; • .•.

1� � H. . .

Fôrça Policial . .

Penitenciária
"O Estado" ., .

"A Cazeta
'

.

U Diário da Tarde" . .

L. B. A. . .

Emp. Funerária Ortiga .

.\ I�CgSSLTADO;3
131J
1033
1573 .

1135�1036 \
113'>

'

706
166·1
1157
1530
786
1593
138 ...

1608
1303
151&
]02 -� I�
1656

1579r'1643
i02')

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

I Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Flor ianópnlis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

FIGURINOS
MODERNOS

(Americanos, Franceses,
Mexicanos. Ar gentinos),

REVISTAS TÉCNICAS,·
Estradas, Arquitetura, Rád io
Eletricidade, Jardins, Mecânica,

Contabilidade e Finanças).

LIVRftRIA ROSA'
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fOMICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OeJ:llUpe,.dol,
E'ljot.dol, Anêmico., Mi••
que cri.m Mlgrol, Crilnç••
raquíticII, receb.rão I tonl·
fic.ção ger.1 do org.niamo

co.. o

Sa uu n 01
Líe D,N.S.P. n' 199, de 1921

\.

Agradecimenfo

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro,

Novidades todas
semanas .'j

Bicicleta de menina
Vende- se por 600 cruzeiros

uma bicicleta, com ano e meio
de uso. Ver no Estreito, rua

Santos Saraiva 195.

LEOPOLDO FREIBERGER
Drs. Aldo Ávila

da Luz
E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt, 21

(Sobrado)
Florionópolis

Maria Wilse Freiberger, filhos e genros agradecem
a tôdas as pessoas que, durante a doença de seu espôso,
pai e sogro, lhe dispensaram carinho e assistência,
demonstrando ínterêsse e amizade pelo doente.

Agradecem mais ao dr. Osvaldo Bulcão Viana, por
te.r cedido o. ambulância que transportou o enfêrmo,
Muito especialmente são gratos ao Prefeito de Biguaçu,
sr. Francisco Gouveia, por ter decretado luto oficial em

I todo o município. 2 vs. - :/u... w -
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.llidaSoª1
ANIVERSÁRIOS

Sra. Eugênia Meira
Tlan ..cor r e u no dia 30 de janeiro

o aniversário natalício da exma.

lInra. EugenIa Meira. dlgnis�ima
ellpôaa do snr Fr cn c Isco Meira.
proprietária da conceituada Pada
ria Meira.
Comemorando a data tão grata.

:roi reahzado. na reaid
ê

...cro do c ru

.verllariante. urna fasto Íntima, que
decorreu muito animada.
GrandoJ foi o númuo de felici

tações que lhe foram enviada.. à.

quois, embóra tordiQm .. n te , l untQ

rncs 011 noSlla•.

Srta. GERTlNHA TEIVE LUZ
Domingo último) dia 27 deste,

iestejou mais uma primavera, a

srta, Gertinha Teive Luz, filha do
sr. Artur Teodoro Luz.
A distinta aniversariante, aplica

da aluna do Instituto "Coração de
.lesús" foi muito felicitada por suas

amiguinhas.
x x x

JOSÉ C. DA STLVA
Transcorre, hoje, o aniversário

'IiJ.'atalicio, do sr. José C. da Silva,
competente fiscal de consumo no

nosso Estado.
S.s., muito relacionado no nosso

meio scoial, será por certo, muito
felkitado.

x x x

A data de hoje, assinala o ani
versário nataíício, do sr. João Di
Bernardi, velho e acreditado farma
cêutico.

x x x

Faz anos, hoje, o sr. Cairias Mo
. ritz.

x x x

Festeja, hoje, mais um aniversá
rio, a prendada srta, Maria de
Lourdes Berr-cta.

x x x

Faz anos, hoje, o sr. Euclides de
.Alme ida. competente fiscal do D.
E. A.

x x x

Faz anos, hoje, o jovem Aloisio
Almeida Gonçalves, filho do sr. Pe
-dr o Gonçalves.

xxx

DALVA TEREZINHA

Faz anos hoje, a galante
menina Dalva Terezinha, dile
ta filha do sr. José Trilha, fun
cionário da Diretoria de Obras
Públicas. I

:Seguiu para
os EE. UU_

F..'io, 1 ().) - Partiu para
Washington, via Miami, pelo
"clipper" da Pan American
World Airways,. o major-avia
dor Manuel Borges Neves Fi
lho, o qual vai servir na Co
missão Aeronáutica Brasileira,
nos Estados Unidos, pôsto para
J qual foi recentemente desig-

I
nado.

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indil.!'entes de Florí3111ó.

prefeito do prospero município de
Biguaçu, agindo sempre com acer
to e inteligência, recebeu naquele
ensejo,_ vivas homenagens de seus

amigos e admiradores. às quais, "e
ESTADO" se associa.
VIA.JANTES:

Dalmo Bosco
Procadenta da ItojoÍo onele resi

de.. acha-H n•• tl.l CQpital o snr.

Dalmo Bescc, socio do f,rmo R. H.

BOllfo Ltda, cloquelo prGça.
_j xxx

LUIZ-EUGÊNIO URIARTE
O lar do nosso estimado con-

terrãno João Uríarte, e de sua
exma. espôsa, dona Cecília
Carvalho Uriarte, acha-se en

riquecido com o advento de
um robusto menino que na pia
batismal receberá o nome de
Luiz Eugênio. O sr. João Uriar
te, que é hábil desenhista e

funcionário da firma Carlos
Hoepcke S. A., goza de vasto
círculo de amizades, razão por
que, pelo nascimento do seu

primogênito, receberá, com

sua digna espôsa, inúmeras fe

licitações, ás quais juntamos
as nossas.

x x x
VISITA:
Tivemos o grato prazer de, em

nossa Redação, manter agradabilís
sima palestra corn um nosso colega
do norte do país, sr. José de An
drade, colaborador do "Jornal do
Comércoi", de Recife.
S.s. mostrou-nos a Revista-Jornal

XORDESTE, verdadeira obra prima
d2J imprensa brasileira, que edita-se
na Capital pernambucana, sob a di
reção dos jornalistas Aderbal Jure
ma e Esrnaragdo :\-1arroquin.
O mensário Nordeste, devido à

matéria apresentada, ótima impres
são e demais requisitos da bôa im
prensa, mostra, bem alto, a cultura
do povo nordestino.
Somos grato à visita de nosso

colega Andrade.
xxx

SRA. EDUARDA M. POR
TUGAL

Encontra-se em tratamento,
na Casa de Saúde São Sebas
tião, há vários dias, tendo sido
pelo dr. Roldão Consoní, sub
metida à delicada íntervencão
cirúrgica no dia 28 do passa
do, a exma, sra, Eduarda Mu-

I nich Portugal. que vem experí
experimentando melhoras.

* * *

MOVU1.ENTO DE PASSAGEIROS
DA PANAIR DO BRASIL S. A., EM

FLORIANóPOLIS
DIA 30:,

Com destino à Pôrto Algre : -

José Pereira Rodrigues, Ubaldina
Rodrigues, Elizabeth Rodrigues,
Hilda Ana Krisoh, J·osé Trevisan.
Procedentes do Rio de Janeiro:

- Carlos Natividade, Odette Tava
res Natividade, Carlos Natividade
Filho, Véra Maria Ta.vares Nativi
dade, Henato Rosa Ramos, Luiz
Pinto de Miranda e João Preto de
Oliveira.
Procedente de São Paulo: - João

G[Jbriel Macári.
DIA 31:

Com destino à Curitiba: - Mário
João Segabulazi.
Com destino à São Paulo: - Do-

l'Ores- Junchir de Orbez.

I Com destino ao Rio de Janeiro:
1- .Marcos Antônio Motta Lima, Ni
I ce Gentil Pereira Lima, Tarcibulo
Sel"ratine e Aid'e Suevo Serratine.
Procedente de Pôrto Alegre:

Sylvia Garcia Godoy.

TOME APERITIVO

KNOT
CONTRIBUA

para a Caixa de Esm�!a8 aos indi·
rentes de Florianópolis.

o tormento das Dôres na

CiDtura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento".
das dôres nas juntas. é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
.l!: importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteraçao do mesmo.

Todo adiamento é perigoso. ..rados ('! eliminados do orga-
Os rins executam o trabalho nismo e novamente podereis
importantissimo de reter por desfrutar saúde e gozar li vida.
filtração as substancias nocivas Alterada a saúde dos Rins de-
ao organismo. Dia e noite se vida a causas como abalos, res-
produzem elementos como aci- fdamentos, manifestações se-

da urico, bactérias vivas e mor- cundarias da gripe ou outras

tas, celulas diversas bem como doenças, surgem embaraços ao

outros produtos que acarreta- seu funcionamento e eles não
riam ràpidamente a vossa mor- mais conseguem eliminar todos
te si lhes fosse permitido per- os tozícos. Estes tóxicos e prin- DÔRES NA CINTURA _

manecer no V08S0 organismo. cipalmente o acido urico, se

Cada articulação dos membros. acumulam nos musculos e nas REUMATiSMO - LUM-
cada movimento respiratorio juntas e são responsaveis pelas BAGO DÔRES NAS
ou batimento cardiaco, mais dôres mtensas do reumatismo, COSTAS E JUNTASainda, cada peuearnento e emo- pelo lumbago. pela prostração
ção concorrem para a OU de quaesquer
produção desses toxicos.

p IRREGULAR,IDADESQuando sãos, 08 rins A R.4 O Sfiltr el c:utoa � R ---- UR.INARIAS

....
- em

!EXIGA INS E A

PI'Iu Ia s DE-W ITT

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas D� Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
03 nns doentes. De modo brac-
do mas seguro, elas tonificam
os nus de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os tóxicos acumulados são fil-

geral e pela' sensação de "ve
Ihite". Os primeiros sintomas
são em aeral as torturantes
dôres_ costas. Os rins estão
então soI:xecarregados e infla
mados - e corno consequencia
vos assaltam estas terríveis
dôres nas costas. As Pílulas
De Witt vão ter à sêde de
todos 08 vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

o vi�.grande de PiluIall De Witt, contendo d_ "e_s e a'I6ia • quan
tidaM âó tlUZUU1bo pequeno, t;fUta p.rOJ)ClRional.menÚl muito menos.

frei Ambrosio IIJohanning
A data de hoje assinala o

transcurso do cincoeniená
rio da vida religiosa na Or
dem dos Minimos de S.
Francisco, do Revmo. P. Frei
Ambrósio Johanning, Guar
dião do Convento de Santo
Antônio e, ao mesmo tempo,
Comissário da Venerável
Ordem 3a de S. Francisco.
Largamente conhecido e

estimado nas prooincias
franciscanas do Narte e do
Sul do Brasil) no desempe
nho de funções de relevân
cia nos conventos é residên
cias de sua Fraternidade
nelas disse minados notabi
lizou-se Frei Ambrósio, co

mo homem de oracão e de
trabalho, sobretudo como

mestre e pregador.
Em Santa Catarina pas

sou êle grande parte de sua

existência, no exercício de
sua trabalhosa missão.
Em comemoração a êsse

notável acontecimento será
celebrada hoje, ás 7 horas)
missa solene com comunhão
geral na Igreja de Santo
Antônio.
A Venerável Ordem 3a de

S. Francisco {lará celebrar
amanhã) ás 9 horas, na

Igreja de S. Francisco, sole
ne missa em ação 'de graças
por êsse memorável evento
da vida religiosa do ilust1'e
sacerdote) após qual s€1"á
cantado Te Deum Lauda-

xxx

::\r€ni�a ANA MARIA RATTONI
_

FesteJOu, ontem, mais uma pri
:o�avera, .a galante menina Ana Ma
na Ratton, dileta filh.a do sr, !c.ap.
A�t?flilO Carlos de Mourão Rlj.,tton.oficial do Exército Nacional, / que
-atualme�te se·rve no 14° B. C./e que
�r mUlto tempo, dedicou s a va
lIosa colatbo·ração na Secreh 'a de
Segurança Pública.
A j-ovem anversariante fo( 1\ por

rerto, onte:n, Im�ito felicita �, peJo mundo InfantIl f]orianoPI rtano.x x x
I

:.\Ienina MARIA DE 1-00; ps
PIAZZA

A d�a de ontem, registou \"ais
11m amversário natalici'O, d� .,Ji-;m
l� J�,enina Maria de LOllTdep Piazza,
f,l�lllha do sr. LUIZ BOItel'lX Piazz3
e de Dona Carolina Taral(to Piazza.

x x x

ANTó�IO P. PERiEIRA
.

' �ransc?r.rel1. ontem,! C? aniversã.
] I?

..

natalIclo, do sr. A(';itOl1io P. Pe
r·t'�r�.

'S.s., quC' por muito! tempo, foi

�-(----------------------------

mus.

. Associando-nos ás home

nagens que lhe serão tribu
tadas felicitamos cordial
mente S. Revma.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

PORQUE PRECISAM 48 MULHERES
DE DOIS REGULADORES 1

A ciência, 3J razão e o bom senso respondem: - porque males
diferentes só podem ser tratados com remédios diferentes. E os

males próprios do sexto feminino são de duas naturezas diferen
tes: os que produzem regras abundantes e os que produzem falta
ou damjnuíção de regras. E, portanto, eles exigem remédios dífe
tentes. &ste é o critério científico a que obedece o Regulador Xa
vier fabricado em suas formulas diferentes:

O REGULADOR XAVIER N.O 1: - para as regras abundam
tes, prolongadas, repetidas,
hemorragias e suas conse

quências: dores, vertigens,
Insonia, nervosismo, fastio,
etc. -

O REGULADOR XAVIER N.? 2: - para a falta de regras,
regras diminuídas, atrazadas,
suspensas e suas consequên
cias: anemia, colíeas uteei
nas. flores brancas, insufi
ciência ovariana, etc. -

Para' o bem de sua saúde e de sua vida é necessário que as

mulheres deixem o perigosissimo costume de' lançar mão do pri
meiro remédio que se lhes apresenta. Os seus males precisam
ser tratados com tôda a atenção e cuidado, pois que qualquer
descuido poderá lhes trazer consequências desastrosas. Verifi
quem as mulheres a natureza. de. seus males observando as suas

regras. Saberão assim qual dos Reguladores Xaxier lhes con

vem. Recorram então a êle. O Regulador Xatvier lhes assegura
um tratamento racional e eficiente porque é fabricado de acêr
do com a naturezai de suas enfermidades. O Regulador Xavier é
a garantia da saúde e do bem estar das mulheres.

Prudência Capitalização
Por motivo de ter sido decretado feriado nacional, o

sorteio de amortização que &veria ser realizado dia 31 de

janeiro, foi transferido para IOde ,fevereiro.
FlOlianópolis, 30 de janeiro de 1946.

--I-.�-----------._._-----

Fábrica de Rendas e Bordados
HOEPCKE S_ A.

COMUNICAÇÃO
Em cumpl"imen10 ao di.sposto no· artigo 99, do decreto-lei n.

2.627 de 26 de setembro de 1940, comunica-se que estão à dispo�
sição' dos senhores acionistas na sooe social à rua CO'llselheira
Mafr.a, n. 30, nesta Capital, os docmnentos constantes das letr.

a, b e c do mencionado artigo.
Florianópolis, 1° de fevereiro de 1946 .

Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Presidente

3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Brasil S.A.
I

4 o el....D"- Sàbado, 2 ele Fevereiro d. '9.6

Notas rurais Academia de Comércio de I Panair do
Santa Catarina

'

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1946

CURSOS: Comercial Básico

R. G. do Sul Técnico de Contabilidade (1° ano)
A região litorânea nacional Contador (2° e 3° anos)

é riquíssima de ótimas plantas Ciências Econômicas.

índustriais, umas nativas, ou- INSCRIÇÕES;.- Exames de admissão ao Curso Comercíat

tras naturalmente transporta- Básico - de 1° a 15 de fevereiro

das pela ação das águas de ou- Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro

tras paragens ou por naufrá- Exames Vestibulares ao Curso de Ciências

gios que se verificaram, há tem- Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

po, ao longo de nossas costas, MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
de navios que continham se- INÍCIO DAS AULAS - 15 de março
mentes de tais árvores. Entre AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

estas últimas sobressai a no- ESCRITóRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI

gueira brasileira, disseminada CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
no litoral catarinense e paulis- MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DEl

ta, por isso também denomina- LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA-

LACERDAJda nogueira de Iguape e que, BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de Dr SAVASpela excelência do óleo secatívo 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem- •

que se extrai de seus frutos, bro de 1945). Reassumiu sua clínica, nesta. Capital, o dr. Savas ,t

tornou-se intensamente culti- INFORMAÇÕES - Avenida Hercílío Luz, 47 - DAS 17 As Lacerda, o to-rino-Iaringologis ta. Ivada, nestes últimos anos, en- 19 HORAS.
tre Florianópolis e Blumenau. �------------------------- ,-

Entre as árvores industriais E�CRI'rólUO JURíDICO COMER,CIAL

-natívas tanto no litoral gau- I\. OVC)'G \ ·D' ()-� A.lI!unto.: Juridicos··Comerciais--Rurais e Inforroutivoa

r'-
.

r.
_

...
,

Endereça 'I'el, ELIBRANCO - LAJES .- Santa Catarina
cho quanto no que margeia S. Consulte nosso Organização ontBs de .e decidir pelo com-

Paulo, Bahia, Pará, as margens Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA ::Jra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
do Rio Amazonas e que se es-l empreso ne.te e.tado "::

tendem até a Guiana Francesa,
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ..

-

salientam-se diversas espécies

I
ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schrnidt 52 - Sola 5

A D V O G A D O

da família botânica das Myris- Edifício Cruzeiro _ Florianópolis. I
RU3 Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

�����a\��li��m���eu�=�o�t
. ,. �

..-. NORleado ministro Auxiliar .de escritório
cuiba, bicuva ou árvores do

AV I50 o. pU:PrJeta�1O da «Paderie e Con_- Rio. \) (E) - O presidente
sebo. fel terie Cerioce» �ev� ao conheci- da República assinou decretos

São plantas de grande porte
. �ento , d� seus �Istmtos fregueses aposentando, por contar mais

que oferecem ótima madeira que, a pariu de fev�reuo �rOXIll'�O; e eiirn de dar folga a de 30 anos de serviço, das fun
para vigas e taboados e que seus etnpregedos, na� znazs ebrirâ as (J0rtas de seu esta- cões de .mínístro do Supremo
produzem frutos ríquíssímos belecitrien to aos domIngos. conforme VInha fazendo. Tribunal Federal o ministro
em materiais gordurosos, entre Filadelfo Azevedo, e nomeando
os quais predominam as subs- para substituí-lo, o desembar-
tãncias sólidas. Estes frutos. CeAI? IUTOMOBILI"T4S gador Álvaro Moutinho Ribei-
além de servirem de velas aos � 14..$' li II 1'0 da Costa.
indios e aos civilizados, pela Atença-Oluz brilhante que produzem, _

derramando cheiro agradável, Para o seu dínamo ou

quando queimam, apresentam motor de arranco

ainda propriedades medicinais fi.
-

o OfiCINA ENALDA
notáveis. O óleo que êles con- E'Cf"o_RadiO#�\eo\\c Rua Conselheiro Mafra Itém é excitante, aromático e rte , 135
tônico e é preconizado seu uso,

na cicatrização de feridas, no
--------------

tratamento de dores reumáti- FARMACIA ESPERANÇA
Amparo de legislação social

cas, tumores artrittcos, pertur- aos empregados em sociedades
bações hemorroídais e até cer- ,. "•.rm�.tleo lULO LA 112!t mútuas e seguros de vida
tas dermatoses. I 110. • ...-u _.. ...- ....--. Rio. (E) - O presidente

_ _..... -...- - __!'IA'" - ,,_ <.

As sementes, sumbetídas a ...__ .. da República assinou o seguin-
pressão, torue. e rn matéria t(ll'- __ te decreto-lei:
da sólida, :1.C côr amarelo ela- "Considerando que o pro-
J"H e de cheiro é gradável. ., 1.: :1:;" gresso da legislação social não
para o fabrico de sabões, a comporta exceções ao amparo
quem favorece a formação de devido ao trabalhador nacío- OSCAR DAMASCENO DA Iespuma abundante e persisten- -, nal; SILVA e ESPOSA
!���n��n;:�1�� e��r:��d�l�o�� . FILHA.1 MAE I. AVO I. rê���S�;l:o���n�u�aaa������ participaM 00. parentes e •
'I'ratam-se, reis, de árvores tração interna das sociedades pessoa. de suae relaçõe. o

d
na.cimento de sua

1:.,·.e relevante valor industrial

T d
mútuas de seguros, em favor pl'imoqênita

que existem em boa

quantida.-I Odas evem usar a dos mutuários, não justifica o
E L I A N Ade, entre nós, desde Osório até cerceamento de direitos e vall-

Torres e que, por isso, merece- r r �ll L'I�'3 J!\ i I ,�,
�tagens assegurados por lei, nos, Fpolis. 27/11/46

riam maior respeito por parte _,;J, 1. to
� I, • ::�t \'mpregados daquelas empr�sas' -------------

daqueles moradores que sem
.
_. __! 10,__ , ! � que, na sua maioria, são tam-} U.I"U .ln. ••. ClAterem os meios para a comple- bém mutuários, decreta: l'fIA'-sUlUJ''- ..

ta utilizacão da madeira destas (OU REGULADOR VIEIRA: "Art. 1° - Aos empregados
árvores,

�

continuam sua ação A MULHER EVITARA DORES
'em sociedade mútuas de segu-

impiedosa, devastando a I11a- ros sôbre a vida é assegurado
chado e a fogo os grupos de Alivia 8S Cólicas Uterina·s todo o amparo da legislação so-

bicuvas que ai existem nara Emprega-se com vantagempa-
cial vigente.

substituí-las apenas, por l)OU- ra combater as irregularidades Art. 2° - Ficam revogados
cos pés de milho ou de feijão, das funções periódicas das se-

os decretos-leis ns. 4608 e 5429,
quando pouco mais adiante, uhoras. E calmante e regulador de 22 de agôsto de 1942 e 27 de
em território catarinense, até deSRaR funções. abril de 1943, respectivamente.
os bancos auxiliam com bom FLUXO-"EDATINA. pela sua

bem como o art. 7° e parágrafo
crédito não só a conservação, comprovada eficácia. é muito re-

único do decreto-lei n. 3908, de
mas a intensificação cultural ceitada. D.,ve ser usade com

8 de dezembro de 1941, e o art. "AS !r' _ .. CRS' JlOO,OOda magnifica nogueira bras i- ('nofi"lpçR. r
3° do decreto-lei n. 4.609, de 22 U�; 't

leira, de valor índustríaí não

I
LUvO C;:;E T" de agôsto de 1942. Pre, .·�e de uma até CR$F •• . .�DA .�A enc·;n!!")f.,!ilt'

I
..oi

superior a nossa bicuíba. (Da em toda parte t
Art. 3° - O presente decre- 400,lJda • Aluguéis adeantedos.

Revista "Vitória", de S. Paulo). to-lei entrará em vigor na data Info/ali iões LjIHS l()22 e 1360

� �(�58�9)����������������������;-ii;-�;-�������d;e;s;u�a�p�u�b�l�ic�a�ç�ã�O�'·� �tl�n;kD �.,.,.p.0 t.Pi.Q..2.4n..p..?.7.0..

I �.l� I- !L,.',
(à ra. Fabricante e distribuidoreb.,r��

1�afamadas
co ri- I••

. '11 "11 fecções UDISTINTAn e RIVET. :lOS9ue um grcm-

I
: .. , de sortimento de casemiras, 'iscados, brins

bons e baratos, algodões, mortos e aviamentos

para alfai<:1tes, que recebe dire'.tamentf' das

II
melhoreg fábir'lCOQ A Casa "A CAPITAL," chama a atenção dos Snrs. Comerciant•• do interior no serhido de lhe "fazerem urra

.'!!I.'lll,...-!I'I!.w=;="l!lI!,,,,,,!llIl�"'.iiili_i!m!&lIIi'lIO!'_IIl'�!;"IIIfl-iGlVEi9i:lII:i�'���_III(l:ll:.tlll:IPPll:_d.el!Belllfalel!l!ltuilll:1O>!liIIrllllem_gllllilllu_::':::::i1ai:_M_AIIIIT!lIIR_I_Z_':.:BII!IllIIlF_l0lII!rmai�:illI:.Ó::III'.-_III':F_IL_IAII'I••N!lI;II!I�lIIIIiIelllm__lIiBIIilI1Illllu.m_9I1tiln."'lIIu_..�_LIII(1.j_a..�.,: D.; .._

-

AS BICUIBAS OU UCUUBAS
�ÃO IMPORTANTES ÁRVO
RES INDUSTRIAIS DO NOS· í

SO LITORAL f

Dr. Celeste Gobbato

HORÁRIO
A partir do dia 10 de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
'laS. e domíngos s Rumo :Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Jaueiro )

l6a. Circunscrição de Recrutamento
Atiso aos cidadãos da classe de 1924

Os cida"dão8 l'Iascidos entre lo
Dezembro de 1924 (classe de 1924),
para uma pcs&ível convocoção da

partir de 20 do corrente mês.
Florianópolis, 11/1/46.
Ten. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. lt.

de Janeiro e 31 de
devem preparor·se
respetiva classe a

Pr ectso-se de um com noções da
contobilidade e prática de corrq

pond"ncia.
Ordenado inicial: 800 cruzeiroti.
Carta do propeio punho. indi

cando endereço, idade e ref ..rências
à TRANSPORTE PISTAR S/A. rua
Sõ'o Paulo n , 2). BLUMENAa

SANTA CATAhlNA. 5 va,

CASAS
VENTilADORES

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000.00 a 150.000,tO
cada urna, pede oferta por
carta. aos cuidados des t i

redação. 30 v.29

Vendem'se doi. ventiladores alec
tricos. grande... para cima de me·

SG ou parede, sendo um oscilante
proprio. para escritório. barbea' t

rius. cafes. etc, Trator na rua AI· Imirante Lamego 15.

SapatQ'fi ii
....
.Ju ri:ty i

Rua 'rí'ratf'entes: 19 i
Apresenta s�us último� mo,:

. rielos em calcados finos·
'para senhora:;

/
\

,

Aqêa<CÍaa e Repre"ntoçõea em

\ GeI'OI

\ lV'-<1triz: Florion6poli.
Ruo João Piato. n. S

\ Caixa Po.tol • 31
Filial: CruciúJt\a

Rua f'loriono Peixoto••/n
\ (t;all. Pr6priul.
�,,!eg1"oma.: ·PRIMUS·

r. t... 'QotI principal.
, unic{ploe do Elltad"
•
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o t:lil'aUO - sàbacio, 2�. Fevereiro a. '946 5

CONTA CORRENTE POPULAR JJuros 51i2 a a. - -Limite Cr$ 30.000,00

Banll;d;íiit;tã;it;iedh���i S.A.ICAPITAL: rR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITraJano, 23 • FloriLnÕpOlis

-

\
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.Religião
Catolicismo

o SANTO DO DIA
1 ° de Fevereiro

STo. INÁCIO DE ANTIOQ�rIA,
BISPO E MÁRTIR

sto. Inácio, discípulo de s.

.João Evangelista, foi martiri
zado no ano 107. Após ter
.apascentado o rebanho de sua

diocése por 38 anos, foi prêso e

levado a Roma. Na viagem à
Cidade Eterna, a escolta que o

conduzia, maltratou-o co -:'10

pôde. Sto. Inácio retribuia o

mal com o bem, achando aín
da tempo para escrever' 7
cartas exortando os fiéis a se

rem constantes na fé. Pe ....an-
. te o imperador Trajano pro
fessou com desassombro suas

convicções religiosas. Conde
nado a morrer às garras dos
leões, temia uma só cousa, 8-
ber: que os leões não se deci-
dissem a devorá-lo, roubando
lhe assim a coroa do martí-íc.
Até o último momento consola

PARA AS CRIANÇAS
Criança!e encoraJa os f!�i� que, respeí- Prepara-te hoje, para seres

== vem beijar-lhe a:s ca- ,amanhã, útil a ti e a teu próxídeías. Os �estos mortais do
mo realizando a paz da tua

.

_
grande Bispo, despedaça:dos co:r{gciência.

'r pel�s .feras, foram recoll?-�dos Entretanto não te surpre-
pOI Filon e Ag�topos, díáco- endas nem te acabrunhes se,
:r:os, � recondu�ldos pa�a i:1!-- mais tarde, os invejosos do teu
t�oqUla, onde vlra;n st ...na-

progresso, traindo a sua ínre
CIO leleva:--se aos ce.us .�as asas ríoridade moral, tentarem um
dos �nJos. O �vo irrompeu assalto à tua felicidade.
em hmos. de a�a? .de graças É inatacável o tesouro espí
pela glO;:JOsa vitória de _��u ritual conquistado pelas vir

�ast.or sob::e. a .

selvagem
.. � 10- tudes. Perdôa-os, pois, querida,lêncía dos mlr;,ll..��S de Deus.

e prossegue o teu viver. tran-
2 DE FEVEREIRO quilo, esrorçando-te para .cada

P ·t·
-

d N ("I h
vez mais, mereceres as graças

uri icaçao e OP"-IJ. ,,,en ora d D
'

S dI" d 'd
I e eus.

egun o a ei os JU eus, � Um dia, os invejosos da tua
J. mulher que d�sse lUIS á. um f.l- felicidade, verão em ti um I

lh<;>, er� considerada impura exemplo, chegando à

compre-Iate ? d.la em q�e oferece�se o ensão de que sómente imitan
sacnfl�lO estatmd? , pela '11�S- do �a tua condutaI chegarão a

�a leI. Este sacrifício C0l1S1i�
ser o que conseguiste ser. Itia eI? oferecer a Deus um Assim seja.

cordelr,? e u:n pombo ou, c�o Graças a Deus.
a pessoa fosse pobre, dois

�. pombos. A cerimônia chama
va-se "purificação". Maria,

, por intervenção do Espírito
Santo, havia concebido o Me
nino Jesus, por um mílgare,
apesar de ser mãe, continuou
virgem. Em uma palavra, Ma
ria Santíssima estava isenta
de qualquer purificação. En
tretanto, em seu amôr á lei
e para nos dar exemplo da
observância, apresentou-se hu
mildemente no Templo, con

fundia-se com as mulheres do
povo e com elas fêz seu sacri
fício propiciatório. Deus, ven-

Rua

do a humildade de sua serva,
não demora em exaltá-la; pois,
Simeão proclama aos círcuns
tantes quem era o filho de Ma
ria: "Deixa, ó Senhor, que se

vá em paz o teu servo; pois,
já os meus olhos viram o -Sal
vador." -. Aprendamos com

Maria, o amôr á humildade e

á observância; Deus, de eua

parte, não nos desamparará.

Icléa
ESCOLA ESPÍRITA INFAN
TIL DE MORAL EVANGÉ
LICA "LUIZA MEYER"
Acha-se aberta a matrícula

para o ano em curso, ás 4as. e

sábados das 19 ás 20 horas e

aos domingos das 9 ás 10,00
hrs., na séde do Centro Espíri
ta Amor e Humildade do Apos
tolo. á Rua Marechal Guilher
ma - 29.

APENAS Cr$ a.60
Com essa ín.tima quantia Vod

"",tá auxiliando o seu próximo.
Centribua para a CaÍJ:a de Esmola.
!ln'" Jnditr@ntet1l d. Florianôoolill.

QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGAM.CIA 1 IPROCURE A

��i�u�aJ��oapi!���i!�.D�rn�ello
E�CRITÓRIO JURíDU)G COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Direter: dr_ Elisiário de Camargo Braaco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - ....ene 54 - Caixa Postal 54

End�Teeo tplel!'Táfj�o: "Elíbranco" - Lajes - Sta. Catarina

MINISTtRIO DA EDUCA(AO E
-- SAOOE
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, pubhcado no Diário
Ofictal do Estado, de 14 do
corrente, à pago 5.

� ..

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Eatado

Flor ianópolis
Farm. Narbal Alns d8 Souza

di! Costa Avila
Dr. P.. S S. Medina

Farm. L.

Exame de so:tgue, Exame para verHicação
de cancer, Exame de urina, Exame poro

verificação da gravidez, Exafi'le:<ie escarro,

Exame para verificação de doencaa do

�ele I beee e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

J'utl)vaccinas e transfusão de 8onqu�s,
Exame ClUilmico de fal'inhas, bebida

café. água., etc .

Roubaram a Cruz de
Mérito !erooánlico
Rio, (E) - Com a presen-

ca de altas patentes da FAB,
de diretores e chefes de servi
cos do Ministério, de coman

dantes de Unidades e de nume
rosos oficiais aviadores, reali

zou-se, ontem, à tarde, no ga
binete do ministro da Aeronáu- -==�-===========

tica, a entrega da Cruz do Mé- Atencão, senhores
rito Aeronáutico, no gráu de proprietários
Grande Oficial, ao major bri-, de veículos
gadeiro Gervasio Duncan e aos Chamamos a atenção do••9-
brigadeiros Fabio de Sá Earp, nhor•• proprietário. de veículo••

I Apel Neto e Ivo Borges, com que a Inspectoria de Veículo. 9

que foram distinguidos pelo Tr4n.ito Público prorrogou. por

te da Renú bli mais cinco (5) dia., o prazopresiden a epu lca, em
para emplacamento de veículo•.

atencão aos relevantes serviços Findo e.se prazo. aos retar

prestados, durante a guerra, datáries serão aplicadali as pe

em postos de comando e na di- nalidade& previstas em lei.

reção de operações de defesa

1\."olor a éleo
'

do litoral do país. 1'1 cru
Lidos os decretos pelo coro

nel-aviador Henrique Fleiuss,
chefe do gabinete, o titular da msx" - rr.il ro tações - força
pasta proferiu algumas pala- de 6 a 8 cavalos, possuindo co

vras aos agraciados, colocan- te de óleo.

I do, em seguida, a Cruz do Mé- O motor pode ser examina

rito Aeronáutico em cada ur do em Ltajai com o sr, Oswal

______________ dos oficiais generais da FAB do Dutra delegado Instituto

distinguidos.
I
dos Maritimoe. Tratar com Sid-

O major brigadeiro Gervasio nei Noceti à rua João Pinto I

Duncan, chefe do Estado Maior 34. Telefone 1134.
da Aeronáutica, agradeceu. em
nome de todos os Sf'US colegas.

I VIAJANTE
VOMERCIAL

I�------ -- , ..

RICARDO BAUER
e

SENHORA
Agradecem 0& felicitaçêiea en

viada. pelo lIeu conseecío.
realizado dia 12 do corrente
em Itajaí, e cferecem sua

r.. idência à rua HerciUo
Luz n. 94.

ltajaí. Janeuo de 1946.

VENDE-SE um marca "cu

Sedàs, CaSiIDiras

SA SA•.,Jt.
,

I

c

Com prático em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, poro qualquer
ramo.

Informações e condi

ções, nusto Redação.

Mala e carrinho
Vende·se um. para criança,

com pouco uso e artigo tino.
Idem, mala armário, em bom

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

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

,

'.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preenelt.a a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição d.
bons flincionários (as).

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.p'iríta Luz.
Caridade e Amo ... comuniCa
a mudança do ,se� con.ultó·
rio para a Rua ao Senado
317 .- 2' andar. Rio de Jo
neir9. onde passa a oferecer
0& .eu. préstimos. Escreva de
talhadamente .- nome. ida-
.'de. endereço e envelope se

lado para a relpc::sta.

e

()RLi-\ ="DO SOi\ R PBJLl_Jl
Roa CODselbeiro Mafra, 36 :- loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Cai�a Postal 5 t .._- End. Teleg.: «8carpellin --- Florianópolis
�=. � � .m _

VENDE-SE
Uma limousine Ford V-8 tipo

1939 estandart quatro portas
com quatro pneus novos em

perfeito estado. Ver e tratar

!ao Estreito com LALAU

DOENÇAS NERVOSAS ;

Com O!l progressos da medicina
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitameute remediáveis. O curandei.
rismo, fruto da ignorância, só pode

Iprejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõe
de um AmItulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes fterVOBeS in.

I digentes, na Rua Deodoro 22. das lJ
à!l 1] horu. diàriam-ente.
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Bireção de PEDRO PAULO MACHADO

Teatro
O festejato ator Procópio

Ferreira, conseguiu do sr. dr.
Luiz Gallotti, Interventor fede
deralo amparo necessário para
dar com sua grande Compa
nhia de Comiédias, nesta capi
tal, uma série de espetáculos
os quais se realizarão no Tea
tro Alvaro de Carvalho.
O notável artista, que é, in

contestávelmente, o maior cô
mico brasileiro, estreará, no re

ferido Teatro, em meados dês
te mês.

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

Contra o Chile, jogará, hoje, o selecionado brasileiro,
em continuação ao Sul-americano Extra

SERVICO DE ME1EORO
�

LOGIA

Previsão do tempo, até 14

horas do dia 2 na capital.
Tempo: instável, com chu-

TRANSFERIDO PARA AMA-I América, de Joinvile, em dispu- domingo Avaí x Selecionado, a junto aos dirigentes do Iate vas e trovoadas.
NHÃ O ENCONTRO AVAÍ- ta do Campeonato Catarínen- ausência de Jacinto e Fatéco,

I
Clube e Veleiros da Ilha para Temperatura: Ligeiro decli-

SELECIONADO I se de Basquete.
.

2 titulares do quadro de Celso que se unam mais fortes do nio.
Em vista do máu estado do CAMPEONATO CITADINO Ramos, que nunca, elevando bem alto Ventos: - De nordeste a

gramado da F. C. D., a pugna DE BOLA AO CESTO O primeiro não quiz jogar, o bom nome do esporte cata- sueste, com rajadas frescas.
Avaí x Selecionado da cidade, Quem se deu ao trabalho de em virtude de não ter conse- rinense. Lanço o meu apêlo aos Temperatura:> extremas de

que deveria realizar-se ante- subir a colina para assistir à guido a entrada gratis de um esprtístas A r n o 1 d o Cunes hoje, foram: Máxima 23,.4 e

ôntem, fo itransferida para 2a partida da "melhor de três" seu amigo, no referido encon- João Eduardo Moritz, cap. Elói minima 21,4.
amanhã. entre Lira e Bandeirante, em troo Mendes, Filomeno e o grande PrevisÕes para o litoral de

É BOM SABER... rdisputa do titulo de campeão O sr. Antônio Salum, após e destemeroso Manoel Gonçal- Santa Catarina e Rio Grande
- Que o C. N. América, de de basquetebol da cidade, não o incidente entre Jacinto e o ves esperando uma junção do Sul: Tempo Instável, com

Joinvile, foi fundado em 12 de' ficou decepcionado com o pa- porteiro, prontificou-se a pa- mais poderosa, afastando-os chuvas e trovoadas. Vent?s de
outubro de 1920. drão do jogo apresentado pelos gar a entrada daquêle cidadão do seu convivia, os elementos nordeste a suest-e, com rajadas
- Que a primeira entidade contendores. O entusiasmo e a que não compreendeu a f'ínali- perniciosos incapazes de uma ',:flrescas. Visibilidade de mode-

futebolística do Brasil (Liga força de vontade da guapa ra-I dade do jogo, não sendo to- bôa ação. rada a sofríveL
Paulista de Foot-Ball) foi tun- paziada que se debateu na qua-I davía, atendido pelo médio
dada em 19 de dezembro de dra do Lira Tenis CI.ube, valeu I

avaiano. Jacinto voltoú para CARLOS1901. I por um espetáculo digno de a cidade, e o Avaí, se quiz [o-
- Que em fevereiro de 1943 ser assistido. Já pelo escore

ve-I gar,
teve que lançar mão de I

,
o Corintians Paulista excur-

I
rificado no tempo regulamen- jogadores extranhos, corno Comêrcrc esionou a Florianópolis, onde i tar - 16 x 16 - tem-se uma Mandico, Ico e Bodinho, pois,

venceu o Avaí e o Figueirense, � idéa nítida do quanto foi equí- também Fatéco não apareceu, Ipelas contagens de 4 x 3 e 6 x 3, librada a peleja do dia 26. So- alegando depois, concerteza,
respectivamente. I mente na prorrogação conse- que não quiz jogar... I- Que a Associação dos ' guíu o Bandeirante impor a Elogiamos a atitude do sr. !Cronistas Esportivos foi fun- sua classe conquistando 4, Antônio Sallurn, que dirigiu o,
dada no Rio de Janeiro em pontos,perfazendo o escore fi- I quadro a um empate..a despei-. (1917. I nal de 20 x 16. Desta forma sa- to de tudo, só temos a lamen- .

- Que em 1930 o Brasil grau-se o Bandeirante B. C. tar esses gestos antí-esportí- 1 �

classificou-se em 30 lugar, no campeão citadino de basquete vos, dos jogadores Jacinto e

dCampeonato Mundial de Fu- e valei dá cidade e credenciado Fatéco. Grande remé ia paratebol. A Itália obteve o 10 lu- para enfrentar o América, CONTINÚA A CR.'ISE NA

gar. 'de Joinvile, pelo titulo máximo VELA CATARINENSE 1 d [iardo- Que em 1915 a seleção barriga-verde. Escreceu A.rybaldo Povoas: OS ma e� o .
.

paulista venceu a Carioca, pe- O "Estado. Esportivo" Ielict-] O arístocrátíco esporte de 1 A PALAVRA eONSAGRA'rõRIA DOS MÉDl{'OS E DO
la contagem de 8 a O. i ta os bravos defensores do cln- vela em Santa C a t a r i n a PÚBLICO
=: Que em .1941, em BueI_los be camp�ão, almejando-lhe no- pre�tigio �o cená�o esportivo t�el.tamente- já sabe o leitor que nos reie!i!ll0s ao H�p�-

AIres, o seleclO:nado argentino novos triunfos. I nacional, e _dOS mal� �u�reen- eholan _ esse remédio maravilhoso que os me,dlCos e o publI..
venceu � combmado Flamen-

,

AVAI X CAXI.AS. dentes, razao. das vítórías ,q.ue co, eníul"iasma.dos com. a excelêncla de sua formula. e a. ex...
go-Flumínense, pelo escore de Esta quase no seu fmal o �emo.s conqUlstad� e�. �TellOs I tl'aordinária efíeâcía de seu empreg'a.d�, eonsag'raram �o.mo3 a 1.

, ,

I Campeonato Estadual de Fu- uo campeonato �laslleuo, de- insubstituível para todos 08 males do lIgadO e aparelho bltíar,

V�I:AS NOTICI:'-�. .

I tebol de �945. . I
monstrando a p.u]an_ça e � .�es-I Nada se precisa e nada se deve acre��tar p� a propagan-

- NOtlCJJa:S da paulícéta di- ,o Caxias, clube que tanto temor do velejador balIlga-1 da de 11m medicamento quando os p.roprias
médfeos que o re

zem .que o "coach" Joreca con- hom:a Joinv�le no cen�lio es-
1 verde,. continúa no. seu dolo-

celtam e (JI próprio que o usa não, se ca�sam de afir�r que
seguiu com que o atacante portívo bar:'lga-verde, ja de�-I �ow lmpalSSe, . motIv�do por I He é dia fato poderoso e incompara:vel. Nao fa� experiencras,
por�enho Sastre per:n�neeesse, rotou o Iplrang�, de Canoi-

I l�T�g'ulandades ocorridas no leitor amígo t a palavra da medicina e a palavra do povo, atra
mais um ano nas

_ fllelra� do
I nhas,

e o Palmeiras, de Blu- .últímo campeonato, qu� deu "és de Inúmeros atestados provenientes de to.dos os recantos
São Paulo, campeao paulista. menau, que era o clube fav?-'margem a um desentendlll1e�- 'lo Brasil lhe afirma: "Hepacholan" é o remédio soberano.
- Flamengo, 'Yas�o e Gua-j ríto á conqui;sta ?O cen�r.? ma-I to entre o Iate C�ube e Velel- �ara os :nales do fígado. Cólica,-,' e conges�.ões hepáticas, �o�

nabara conco,IT�rao � tradIC�o-; x�o; o Aval, tri-campeão ca- ros da Ilha
.. Infellsmente_ em 1 res e ínüamaçêes do fígado, icterícias, colítes, pe;turbaçoesnal �rova clássiCa.' FU?daçao tarinense derrotou o C.arl�s Santa Catarina a .evoluçao.do dig;estivas resuJtalllltes do mau fu.ncionamento do flg'ado (ga.-

de Sao Pa�lo", promovida �- Renayx, de Brusq�e: na mau; eSp?rte sempre fOI pa�ageU'a, :r.es, prisão de ventl"e:, azias, dispepsias etc.) encontram. no>

la Federaçao ?e R"emo de Sal? renhld3: luta dos ultimas tem-
i obn�ndo ao co�entar�t3L :=s- Hepacholan o remédio eficaz e rápido. Usando�o .0 caro leItor

Paulo. � refenda prova devera poso .. ,'

, . I po.rtlvo, um e�forço tltâmc.o virá cert.amente juntar-se a legião de seus ent.uslasmados ad
ser reall2lada a 17 do corrente. Portanto, Aval e CaXIaS de-I para sanar taIS desente_ndl- miradores Atenção! O HepachoUan a.g'ora se apresenta em
- Já estão sendo tomadas verão defrontar-se duas vezes,. mentos pouco recomendavel, d is taRna�hos e a. novos preços: Tamanho "normal"':

providências para a elaboração sendo a primeüa prurtida dispu- mormente em se tratan_do _5ie 3g� mais barato que o antigo e Tamanho "g-rande": - Oi do�
do Campeonato Brasileiro de tada, dia 10, nos domínios dos pessôa.s que tem por obngaçao, broodo normal e a preeo inferior ao dobro, 60% maior que (J>

Voleibol, a ser realizado em caxienses. A segunda peleja zelar pelo bom nome do espor- 311ltig'o e apenas 20% nÍais caro.
Belo Horizonte, em, junho vin- decisiva será realizada em e em tOd05 os setores. Embo-

__

'

-:--:-
__-::;:

__

--:;:- :-,:-;-::-;:;-:;-;--;:-::-dOUTO. Florianópolis, uma semana de-I ra mal compreendido num� Cine Odeon ás 4 V2 7 1/2 hrs. Cine Imperial ás 7 1/2 hrs.
- A Federação Atlética Rio pois, nos domínios dos

avaia-t
tem-a onde a paixão predon::ll-

_ Sessões populares _ _ Ultima Exilbição -

Grandense está interessada nos. na, - continúa o comentans-
d M' t Um drama eletrizante que

t 1) Um filme cheios e IS e-
em participar do certame na- Quem terá a honra de con- ta esportivo no seu incessa� .e rios. prende a atenção do especta,..·
CÍonal infanto-juvenil de bas- quistar o campeonato de 45? labor, procurando com. espln- OS llHSTERIOS DA FAMILIA dor até o final!
quetebol, que a C. B. D. efetua- Nós não podemos fazer prog- to de justiça a harmoma ne-

BERWICKTá em junho, no Rio de Janei- nósticos porque reconhecemos cessária para que o esporte em

TO. o poderio das duas equipes e Santa Catarina não sofra al-
- Continuando o sul-ameri- o invejável prest:ígio que des- teração alguma que venha em Herry STEPHENSON Doro-

cano extra de futebol deverão frutam. prejuizo do prestigio que' SBm- thy LOVETT
jogar, hoje, á noite, em Bue- Cremos que as duas conten- pre nos acompanhou. � preci- 2) Algo eletrizante e sensacio-
nos Aires: Brasil versus C.hile das serão arduamente disputa- so frizar, que a posiçao que nal No Programa: Filme Jornal
e Argentina versus Uruguai. das, pois tanto os joinvHenses locupamos

atualmente na vEa SUA ULTIMA eARTADA DFB.
_ Preparam-se ativamente como os florianopolitanos, estão brasileira não pode ser rBl�g.a- Com 2) Rula Rula - Des. Colorido.

os cestebolistaJs do Bandeiran- firmemente decididos a possuir· da para plano secundano. Chester MOrTis - Nancy Kelly 3) A Voz do Mundo - Atuali�
te Basquete Clube, sob a orien- a faixa de campeões. Urge poÍJs uma providência 3) Continuação do super seria- dades.

tação do sr. Nazareno Simas, GESTO ANTI-ESPORTIVO por !)arte dos mentores da F. do
afim de poderem enfrentar, Causou extranhesa a todos V. M. S. C. procurando co� O TERROR DOS ESPõES
dia 9, o potente quinteto do Quanto assilstiram o nrélio de I pnprO"la rlP{'i�jva mna soluc8o Com

, I Kane RiCllmond

Lira Tênis Clube-Sábado, dia 2.-Soiree-\na�����grama; - Filme Jor-\
E ti ô'l C 1 I 2 40 -- 1 00 Insalo 6era para o arnava CENSURA� "lmp.' 10 anos".

HOEPCKE S. A.
Indústria

COl\'IUNICACÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 99, do decre!o-l�i n.

�.!i:�7, de 26 de setembro de 1940. comunica-se que estão .a dispo
sição dos senhores acionistas na sede social à rua Felipe Sch
rnidt, nesta Capital. os documentos constantes das letras a, b e

c do mencionado artigo.
FI()!'ianópulis, 1° de fevereir-o de 1946.

Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Presidente

Com IRMÃOS F;M ARMAS
Com

Allan Ladd - Loretta Youn.g
Willian Bendix

2,40 (Unico)
CENSURA "Imp.14 anos".

AMANHÃ
ODEON - IlUPERIAL
Jeanne CRAIN

Edmond O'BRIEN
ENeON'l'RO NOS CÉOS
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g otITADO-Sàbado, 2 Q. Fevereiro ae .46

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica d e 01h08
_ Ouvidos. Xariz - Gal'ganta.
Diploma de habü itacão do Conse-

lho );acional de Oftalmologia.
CONSUI,TóRIO - Felipe Schrn i

dl, 8. Das 14 às 18 horas.,
'ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEF08ES 14.18 � 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ot-toped ia cl ín íca e er

rurgia do torax. Partos e doenç-as
de senhoras

CONSUJ,TóRIO: H. .João Pinto 7

Diáriamente das 15 à
s 17 horas.

RESIDf:NCIA: Almirante .'\lvim,
36. Poue lU. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serv ícos de Clínica Infantil da
As_sistência :l1unicipal e de

Caridade
CLíNICA ;\-IÉDJCA DJ<J CRlAX('.-\S

ADULTOS
OONSUI,TóRIO: Rua Nunes ;\-ta
chado, '; (Edifício S. :Pl'31)cisco).
Consultas das 2 às (; horas

RESID1t"CJA: Rua Mar-echal Gu»
Iherme, 5 Fone 7S3

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do B;·.1sil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
eas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Míser.icór-dia, e Hospital
Psiquálrico elo Rio na Capital l' e-

deral
CUNICA l\[(,DlCA - 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 DIAGNÕS·
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

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

Gabinete de Raio X - Electrocar
diograf'ia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio ,Ie Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moelerna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPO'RINO ua-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc,
CONSUJ,TAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA �lJNJ<jS '\[."CHAD<J N. 20 -

Fone 1447

"

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intest inos, réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen·
to ela colite amebiana.

Fisioterapia - Infra ver-melho,
Consulta: Vitor Me lreles, 28.

Atende diariamente às 11,30 ns.

e;'à tar-de, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, GG.

Fone 10G7

DR. POLYDORO S. THIAGO
CJ.íXIC.-\ ;\b�DH'A EM GBRAJ,

Doenc;as do coração. pulmões, ií
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e criancas

CONSUI.TóRIO: Rua Fernamlo
Machado, 16

CONSUVl'AS Dt!\RIAl\1l1<:XTE:
das 15 ás 18 horas

RESIDÊNCIA: A". Tl'ompowski,
62 - Fone Manua l 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperf'eicoamen to e Lon
-ga Prática no Rio de Janeiro
COX8eVl�,-\.S - Pela aman ná:
diariamente das 10,aO às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 hora', - CONSUI,T()RIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Piesídente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico elo Centro de Saúde e Di,
retor do Hospita l "Nerêu Ramos"
CLIl\'ICA MÉDICA de adultos e

er iancas ,

CO"SULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeit'aria "Chi

quinho")
COXSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉXCTA: R. Felipe Scbrnídt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS

AFECCõES URO-GENITAIS
DE A:l-IBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOllETAS
CONóSULTAS: das 3 ã'16 hs. - R.

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA G1'-mAI, - AI,TA n·
RURGJ1\ - )lOJ,ÉSTHS DJ<J i;E·
... , XHORAS - PARTOS .

Formado pela Faculdade. de 7\ledi·
cinna da, Un iver-sidade de São

Paulo, onele foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgko do

Prof. Alípio Cor-reia Neto
Cirurgia do estômago � vias b.·
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. 'var-rco
cele, hidrocele, varizes e herria

CO"ISULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Fe lpe
Schmielt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1..598.
RESIDÊNCIA: Rua Esteve$ .Jú

nior. 179: Tel. M 764
-

FRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

Yinhl C!.Jsltli
"SILVEIRA"

GrondO TónIco

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
Fudad. e. uni - Sécle: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do .Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,8c

..

«

Sinistros pagos nos últimos lJ anos

Responsabilidades (

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Reformada
e sentence

"

Rio, (E.) - Por unani-
midade, o Tribunal de Apela
ção reformou a sentença do

juiz Florêncio Aguiar, que ha
via condenado a nm ano de
reclusão, como incurso no ar

tigo 215 do Código Penal, o

médico José Carneiro Airosa,
processado em virtude de uma

queixa apresentada à polícia
por uma de suas clientee,
Condenado pelo juiz de pri

meira instância, o acusado,
valendo-se das regalias confe
ridas pelo fato de ser médico,
foi recolhido ao presídio da
Polícia Militar, e, como esti
vesse com a saúde abalada, re
colheu-se à Enfermaria daque
la corporação.

O julgamento, na 2a Câma
ra Criminal, foi presidido pelo
desembargador Sanl de Gus
mão, tendo votado os juizes
Oscar Tenório, relator, e Ál
varo Mariz e Barros 'e Vascon
celos, revisor. Imediatamente,
o acusado foi posto em liber
dade.

conrRA FERIOA� IIECenT€S ou nnTI6RS

Vão ser eleitos
Rio, i (E.) -- O ministro

José Líuhares, logo que passar
o govêrno ao general Eurico
Dutra, renunciará ao cargo de
presidente do Supremo Tribu
nal Federal, o mesmo fazendo
o ministro Castro Nunes, vi
ce-presidente, ora no exercício
da presidência do mesmo Tri
bunal.
Para proceder-se à eleição

do presidente e do vice-presi
dente, será convocada, nos ter
mos da legislação vigente,
uma sessão extraordinária, pa
ra sábado, 2 de fevereiro, às
lO horas, com a presença de
todos os min.istros.

ViaGENS

"!�

� 11-t=�=�- ----L -��I�t

IFpolts. -- Joinvile
Saída. - 2 hora. da I

Imadrugada

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

!
- Frigidez, irregularidades ouva

Brasil o r-eputado e esperado trata- r-íanas, idade critica, obesidade ou

mento Okaxa. - Okasa é hoje uma magr-eza excessivas, flacídêz da pele
medicação de escolha unlversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor da dos seios tõdas essas defícíên
terapêutico e pela sua eficácia Indís- das, de origem glandular, na rnu

cutíveI. - Okasa á base de Hormõ- Iher, Okasa encontra-se à veada nas
níos vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Jnfor
xuaís e Vitaminas selecionadas, mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Ar-na, Av. Rio
sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa.
ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual como: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigol'
na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho
tivo, 110 moço, selmídarle precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drageas "ouro" para
mental etc., no homem.. . mulher.

Crédito Mútuo Predial

Joinvile-·Fpolis.

Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
<,

2 sorteios mensais 4 e 18
PREMIO MAIOR CR s 6.�50 00

Muitas bonificações e

Tudo isto por apenas

médico gratie
c-s 1,00

..---- .r

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
UI A. WETZEL INDU81'RIAL-J()INVILL}� (Merce

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
��eÃZ�:RCtl1f
ESPECIALIDADE
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o gabinete do mI
nistro da Justiça
.Río, 1 (E) - O sr, Carlos

I Luiz, titular da pasta da Justi

ça, escolheu os componentes de
(seu Gabinete, que ficou assim

6
----- constituicJo: Chefe - Dr. Hugo

Florlan pOli!, 2 \I�_ Fevere.�� di! '!46__ de Meira Lima; assistentes
técnicos - drs. Carlos Medei
ros e Janert de Sousa Lima,
livre docente da Faculdade de
Direito da Universidade de Be

WASHING'l'ON, 1 (U, P.) - Recomendando a ratífícaçâo lo Horizonte; oficiais de Ga

uo empréstimo à Inglaterra, o presidente 'I'rnman enviou ao binete - drs. Luiz Maranhão

Congresso uma mensagem em que (liz: e Jaques Sales.

"Espero eontíantemente que o Congresso aprove o acôrol O Gabinete do sr. Carlos

do financeiro com tôda a rapidez eompatível eom as imposi., Luz, entrará em função hoje
ções leg'islatha,s. A GrãoBrentaha precisa dêxte crédito e pre-j mesmo, El,pÓS as cerimônias do

elsa-o já". I Catete.

A Inglaterra precisa dêsse crédito

Gravíssima chilenaa
I

interna
I

situação
Entrementes, pode-se ratificar,
para o bem do país, que o go
vêrno controla a ordem publi
ca e procura oferecer à nação
aquela tranquilidade elementar
que é preciso conservar para
que não se alterem as bases
fundamentais da convivência
social".
Reina tranquilidade em tôda

Santiago e nada indicai que ha

jam anormalidades no resto da
República. Os serviços de luz
e água funcionam parcialmen
te atendidos por pessoal espe
cial destacado pelo govêrno".

INALTERADA A ORDEM
Santiago, 1° (D. P.) _ Até

agora não se alterou a calma

Santiago do Chile, 10 (D. P.)
_ Com a maioria dos serviços
públicos e particulares parali
sados desde às 6 horas da ma

nhã, o país inicia o quarto dia
de estado de sítio, decretado
em consequência dos lutuosos
acontecimentos de segunda-fei
ra na Plaza Bulnes e cujo re

sultado foi 9 mortos e mais de
100 feridos. A greve decretada

pela Confederação dos Traba
lhadores do Chile por 24 ho

ras, afeta as estradas de ferro,
bondes, ônibus, serviços de ele
tricidade, gás, água potável pa
darias, açougues etc.

Às 10 horas de ante-ontem
etetuaeam-se os funerais das
vítimas da energrca repres
são armada dos carabineiros,
os quais, depois de agredidos
por manifestantes exaltados

repeliram o ataque sem que
tivesse havido para isso voz de
comando alguma, apenas guia
dos pelo instinto de defesa, e

dirigindo seus disparos para o

ar e os pés dos agressores", se

gundo diz o relatório oficial}
entregue ao govêrno pelo pre
feito de Santiago, Guilherme
Galindo.
Enquanto todos os sindicatos 1

do país aderiram à greve de-
cretada pela Confederação dos C·..· I M 1- tl d S h
Trabalhadores, e a maioria dos "urgia gera· o es .as e en oras - Partos
membros dos sindicatos de Comunica a seus amigos e clientes que reassumiu Em telegrama de ontem,

Santiago se apresta para' com- sua clínica, à Rua Felipe Schmidt 21- sob" onde o nosso corresponden te na"

parecer aos funerais, dois dir i- atende das 2 às 5 horas. próspera cidade de Caçador-
gentes da C. T. Ch. estão detidos nos comunica que o serv i-;» •

incomunicáveis e o secretário
geral do organismo, Bernardo

telegráfico foi ali inaugurado,

Ibanês, encontra-se foragido da Roosevelt Churchtll p na agência postal.

polícia. A detenção dos citados "
I e o apa, Ao ato solene, presidido

dirigentes foi decretada devido

b d d
pelo sr, João Cunha, dd. Dire-

:ri:enS���I�e��, p:o:;:fre�::� sa iam o atenta o contra Hitler tor Regional no nosso estado.

que os acôrdos para! a greve
compareceram as autoridades

geral incidem nas sanções esta-
-

NUREMBERG 10 (U P) ·<1
locais e o povo

F h
.

f , " -""1. guns documentos secretos '

.

belecidas na Lei de Segurança az anos OTe o nosso cro 'A b S S

Interior do Estado. Foram,
.

t ti
. -, ainda não publicados, fazem saber que os srs Churchi.ll loque

sa emos, .. , no

nIS. a espor IVO_, cu,9. nome e Roosevelt e altos díanatárlos do Vaticano estava 111 de pleno' momento percorre o interior.1ademais, expedidas ordens de
CUTO retrato aí estão ao alto .

vo b .

catar' en a
... •

prisão contra 30 outros diri- . I conhecimento
de que se preparava um atentado contra Hí-

ln se p ra InICIar a.

t
.

dí
. desta nota amlr;a a qual re- J

,.

I
trsmeiorrneçêo d t r;�_

gen es sm reais. s , ter, varres meses antes que este se efetuasse no ano de 1944
... e res asen

O jornal "El Mercúrio" diz, presenta" com o nosso abraço O aeneral M.annerheim o marechal Badógllo o aeneral hún- cias postais em telegráficas.
em editorial, o seguinte: de parabens, os votos que ia-

b
.

' .' b F' C d d t d
'

"É de esperar que as últimas . .
aaro Andorka e dois franceses dezaulistas que operavam em rca, POIS, aça ar, o a a

zemos pela Ielicidede do com-
b

�.

b '. de�ss'm rt t
.

d
horas que viveu a República, ... Budapest sob a aparencia de representantes de Vichy se en-

e I po an e znezo e

.

t
.

'tO
• .

t panheiro intelieerüe e bom
' , , r om

. - ,

em mero a pa no ICa!S mqurea-. .

s , centram entre os que, segundo se afirma, estavam ao par do
c unlcaçao que concorrera

ções, tenha proporcionado cheio de setitirnen tos nobres" .

t VI" " ' . para acelerar o seu progreseo
.' proje o a qurrra nome que se dava em COdIgO ao atentado s ,

profu,n,das lições a to-dos os chi- e sempre afanoso ao servrço .

'
. . . ,., t-

.

I
lenos . �......",

�., . ". contra HItler, que, fmalmente se materializou no memoravel Ta ao serisrve .

"A necessidade de ordem
deste diério, onde, a pagIna dia 20 de julho de 1944.
de esportes, tem dado a cola- -

que se vem sentindo desde al-
b _ .

d di d .

Segundo declaraçoes formuladas lJor Indmanuel Schaef- RITZ - Hje Sabado ás 71hhs.
gum tempo para a restauracão oraçao znars e zca a fI) F'il J 1 DFB
da vida naciorial dentro do >rí- .--- -

o

-_._- er, perito em propaganda que trabalhava sob as ordens do - I me orna -

.

timo necessário para progre- V,·s,·tas de cortes·la dr. Goebbels, o então primeiro ministro Winston Chul'C'hill te_I 2) - Tom Conway o falcão em

dir, tornou-se mais urgente, e,
ve a informação por intermédio de um industrial sueco, que outra aventura audaciosa ei.,.-;

l!nte 31 possibilidade de um O sr. dr. Luiz Gallotti, Inter- fazia as vezes de oficial de ligação entre as fôrças opositoras sensacional á

:Ô��:�odr:og'OV�;��d���:s-s:s c�� ventar federal por intermédio de Hitler e o govêrno britânico. O JlJISTE1UO no JlIORTO

1'enos a quem não lhes é indi- do tenente Piraguahy Tavares, Uma fonte aliada autorizada declarou, por sua vez, que o 3) - Johnny WeismulIer-

ferente a sorte da pátria. Ainda seu ajudante de ordens, visitou extinto presidente Roosevelt conhecia o andamento do "Pla- Jhon Sheffield - Chita

que pareça absolutwmente es- hoje, no Hotel La Porta, o sr. no Valquíria", por intermédio de age,ntes que operavam em TARZAN E AS AMAZONAS

tranho, baralharam-se no cur- 1 R f 1 D t G t
' ,

'\Ir •

l'
ce. a ae an on arras azu terrrtorio suiço e que estavani em contacto com. o.s conspira- i.VJ.aIS uma e etrrzante aventura

so destas horas três fórmulas
distintas, para produzir êsses Teixeira, que se acha, em trân- dores, por meio d€ um elemento anti-nazista da missão diplo- do rei das selvas

ou aqueles efeitos em certos se- sito, nesta Capital. Mais tarde, mática alemã destacada em Berna. IMPROPRIO ATÉ 14 anos.

tores políticos. Em meio às no- O sr. CeI. Teixeira retribuiu essa O Vaticano, por sua vez, recebeu a informação indireta- Preços: - 3,60 - 2,40
tícias contragitórias, algumas visita indo a Palácio em com- mente, por intermédio do almirante Wilhelm Canaris, chefe ROXY Hoje ás 4,30 e 7,30 h1'8,

com base precária, esperou-se

que uma ou outra aItera1ção po- I panh�a do .sr. ten. ceI. Olímpia do serviço alemão de contra-espionagem e, segundo manifes- 1) Noticias' da Semana -'- Na-

deria ser satisfatória para al- Mouraü FIlho, chefe da 16a. tau um general alemão - através da cúria eclesiástica de donaI

1
..._g_u_n_s�in_t_e_R_s_s_�_.�����_��C=._R_.�_���_�__��_I_V_i_e_n_a_.��� ����_

2) - William Boyd o mascclo
w

cow-boy. I T

O nrpOSTOR no 'l'EXAS
Hopalong Cass}dy o defensor
dos fracos num western e1€

trizante

3) - Tom Conway o destemi
do falcão

O }ITRT]�Rro 'no JlIORTO
4) - Continuação do seriado

JlUSTERIO XORnWO
CENSURA ATÉ 10 anos.

Pedro PauloMachado I
I

PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS •

ESPINHAS, ETC.

em todo o país. A greve é de
caráter geral, funcionando ape

nas as usinas de energia elétri
ca, os telefones, o gás e a água.

Os taxis são escassos e os

trens circulam protegidos por
soldados.

O comércio fechou completa
mente, - menos por solidarieda
de com os grevistas do que por
temôr de incidentes. Milhares
de pessoas dirigem-se para a

sede da Confederacão do T'ra
balho, de onde partdrão esta
tarde os corpos das vítimas do
dia 28, cujos funerais foram
autorizados sob a condição de

que não se profiram gritos
partidários, nem haja manifes
festações hostis.

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Dr. Roldão

NU N c: R EXISTIU IGURl

o sr. dr. Luiz Gallotti,
Interventor Federal no

Estado, dirigiu, dia 31, ao
presidente Dutra o se

guinte teleg-rama:

Durrai

"General Eurico Gas

par Dutra.
Presidente da República
- RIO.
Florianópolis, 31 - Es

tando terminada minha
missão como Interventor
federal nêste Estado, te
nho a honra de «íepôr nas
mãos de v. excia. o cargo
com que me distinguiu o

Presidente José Línhares.

Aproveito a oportunidade
para felicitar a v. excia.

pela posse mais alta ma

gistratura nacional, for
mulando os melhores vo

tos pelo completo êxito do
seu govêrno. Atenciosas

saudações. (Ass.) Luiz

Gallotti, Interventor fede-
ral".

'

Não serão alterados�'
os rumos
Rio, 1 (E.) - "Díretrrzes"

indagou do sr. João Neves

quais os rumos do Itamaratí,
durante sua gestão. O novo I

chanceler declarou: "A políti-.
ca externa do Brasil, no govêr- ,

no do general Eurico Dutra..
não alterará, de qualquer mo

do, os rumos até hoje seguidos
pelo Itamaratí, quer na esfera.'
das nações continentais, a

frente das quais se encontram
cs Estados Unidos, quer da
amizade e espírito de coopera-·
cão com as outras nacões do

mundo, principalmente aque
las a cujo lado combatemos
contra a tirania nazista".

Os trabalhos
da Constituinte

S. Paulo, 1 (Via Aérea- _. O
sr. Benedito Costa Neto, depu
tado eleito pelo P. S. D., em

entrevista concedida ao "Cor-

reio Paulistano", fêz oportu-" ,..

nas declarações sôbre os tra
balhos da Assembléia Consti
tuinte. Expondo o seu parecer
sôbre a matéria que será obje-
to de estudos nas primeiras
sessões, disse:
"Como orientação geral,

penso que a Assembléia deve
rá excluir da Constituinte, a

matéria que não esteja rigoro
samente contida na definição
do direito constitucional, que
é, como se sabe, apenas uma

parte do direito público.
;lo

Consoni

o ESTADO encon··
Ira·se à venda na

banca de jornais
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