
·'

•

o sr. Udo Deeke assume hoje, às 10 horas, perante o snr. Ministro
da Justiça, o cargo de Interventor Federal no Estado de Santa
Catarina. Cand,idato do P. S. D., Udo Deeke, colaborador d,a obra
de Nerêu Ramos, assumirá o govêrno da nossa terra sob os

aplausos dos seus correligionarios.
-----------------------------------

I IRuiu a ponte e o
'trem espatifou-se
80 rio

HORA CERTA
Em posição altaneira, a

dominar o centro da cida

de, o relogio da Catedral
nos vem dizendo, há 52

anos, as horas de assinar
o ponto na repartição, ou
de rumar para o cinema,
ou de zarpar. para casa. E
isso sem um pedido de
aumento de salário, sem

nada ... Único a trabalhar
de graça para nós, a nunca

se queixar de cansaço nem

se deixar ficar «oôeto erri

sssségo», por algum dia de
calor.
Ao revés, sempre bada

lou grave e soturno a meia

noite, às ventanias d'inver
no, como bateu as ave

-marias pelos crepúsculos
de verão. Velho soldado,
não recebeu, em seus anos

de luta, sequer a cericie

dum repasse, ou o auxílio
dum' ree iuete.

De que, ho ie, é/e tropece,
atrasando-se dez ou quin
ze minutos, ou se preci
pite adiantando seus pon
teiros outro tanto - não se

deve, pois, culpá-lo. E' o

pêso dos anos e do desam

paro.
O que não podemos, por

outro lado, é acertar os

relógios-pulseira a cada
passo, para gerir o nosso

tempo den tro da hora ofi
cial.
A Prefeitura - que cogi

ta de abrir lvenidas-relâm
pago - talvez dese ie em

pregar alguns cruzciros na

solução do assunto.
Se não, só nos resta pin

gar em subscrição públíca
os centavos que sobram no

bolso e propiciar um re

mendo àquilo que por tan

tos anos nos serviu e vai

S. Paulo, 3 (Via aérea)
Um trem cargueiro caiu dentro
de um rio, próximo a São Vi-

I cente. O combôio da Sorocaba
na transitava pela ponte dos

Barreiros, quando esta ruiu.
Toda a composição se precipi
tou no abismo, morrendo o

ma quinista Alcebiades Ruiz, e

o guarda-freios Antônio de Mo
rais. O foguista saltou antes do
trem cair no leito do Rio.
Minutes antes havia passa

do pela mesma ponte um trem
de passageiros.
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Escandalosas negocialaslDeputados 4derbal
com o café paulista R��r:Dd�a :;�vS�1 e

Cem DJilbões de cruzeiros de prejuizos
Rio, 3 (U. P.) - Iniormam i comissárias e exportadoTaS e

de São Paulo que o "Correio organizações bancárias, . au

Paulistano" insere rs segui,' tes sando prejuízos avaliados em

informações que recebeu da cem milhóes de cruzeiros.
cidade de Santos: "Corre C;01n Trata-se da venda de falsos
insistência nesta praça que. "uiarrants" de café.
vultosas negociatas ilicitae, fo-l Várias firmas estariam na

ram realizadas, envolvendo iminência de ialir em conse
várias e importantes firmas auência de preiuizos sofridos.
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o sr. Valadares na
Presidência do PSD
Rio, 4 (Via Aérea) Logo

após ter sido recebido pelo
pr-esidente Gaspar Dutra, o sr,

Benedito Valadares, em con

versa com os jornalistas, de
clarou que iria reassumir, ime
diatamente a presidência do
Partido Social· Democrático.Bispo alemão cendenede

:\"OYêI Iorque, ;1 (L.. P.) - Comunicam dr. Varsóvia que a Côrte Su
marlnnte de Danlzig condenou Il bispo alemã» Karl :\1aria Splctt <.t Dilo
"nos de prisão, sob a acusação de colaboração com os alemães durante
a ocupação da Polônia.

Descoberta mais
uma estrela negra
Nova York, 3 (U. P.) - Foi

descoberta por cientistas astro
nomos mais urna "estrela ne

gra", a qual até aqui havia es

capado a qualquer observação
em virtude. de sua proximidade
da! "alpha" da constelação do
"Serpentário", que é vinte ve

zes mais brilhante.
A descoberta foi anunciada à

Sociedade Americana de Astro
nomia pelo cientista Nicholas E.
"·agmarn, diretor do Observató
rio de Alleghany, da Universida
de de Pitsburgh, e autor da des
coberta.

Controle da energía atômica
Washington, 3 (U. P.) - O presidente Truman envdou urna men

sagem ao Congresso, na qual pede a aprovação de um programa de
cinco pontos sô b re o controle da energia atômica, "com a maior rapi
dez possível". Dr. Aderhal R da Silva

que esta- j Seguem ho ie para o Rio,
a fim de tornarem parte nos

]0) - Urna Comissão de Contrôle, formada por três civis. trabalhos da Constituinte
2°) - A concessão ao govêrno dos Estados Unidos do direito exclu- Nacional, os deputados Ader

.sivo sôbre a propriedade e a produção de materiais especiais, tais corno bal R. da Silva e Orlando
"urânio-235" ou plutonio.

3°) - Estabelecimento de que a utilização da energia atômica fique
plenamente it disposição do uso privado, por meio de patentes parti
culares obr igatórias, e não exclusivas, e regulamentação das respec
tivas taxas para que sejam razoáveis.

4°) - Assegurar autêntica liberdade na realização de investiga
ções independentes e garantia> de que o contrôle sôbre a propagnçãõ e

informação não dificultará o progresso científico do país.
5°) - Preparação de urna comissão que esteja em situação de pôr

em prática imediatamente quaisquer convênios internacionais relacio

nados com a inspeção, contrô le, produção daqueles materiais, distribui
ção de informações e aspectos similares de acão internacional".

Truman recomendou em tal mensagem urna legislação
beleca :

Brasil, aos quais apresen- servindo.
tamos votos de boa viagem,
com a segurança da nossa

estima e grande admiração.

�:�e�!::��1�I:;�:�oei::�� 'OS alemães já conheciam o segredo
sitos, uma vez que o dr.1 Minden, Alemanha, 3 ru, P.) - Os cientistas alemães conheciam o

Nerêu Ramos e Ivo d'Aquirio I segredo do contrô le da energia atômica, já quatro anos antes do fim

optem pelas respectivas sena-I da guer ra, �as o país est�v� financei.ra! e indus�rialm�nte, sem recursos

torias, o que é certo e se I pa_ra produz ir bombas atõm icas - disseram dOIS emInentes sábios ale-

dará em poucos dias. maes.

Comprar Da CASA MISCE·
LANEA é sabt./ economizar ..LIDIO MARTINHG GALLADO

10;���'P:lbi���nA��eg�?in��rn��=lr'Uma Jonga hislo'rl·a O meu govêrno··trevísta da reportagem de r ,
"O Globo" -- Mais uma vez a' d· P

·

d t L· hreportagem de "O Globo" Pl:O- IZ O resl en e 10 ares
curou, no Copacabana Palace,
colher as últimas impressões mos subir. Nos corredores do ninguém. Está se preparando nuar ia no Copacabana Palace,
-do ministro José Linhares, andar onde está hospedado o para viajar. Os senhores terão ou em sua casa da rua Natal.
que ante-ontem transmitiu a ex-presidente' achavam-se al- de esperar que êle saia". Es- "Voltarei para minha casa,
presidência ela República aOI guns funcionários da polícia. peramos. lVIeia hora após, o é claro. Só vim para aquí em
general Eurico Gaspar Dutra. Um deles disse-nos: "Ele foi sr. José Linhares saia acompa- virtude da desarrumação cau
A reportagem queria ouvir al- deitar-se muito tarde e ainda nhado de um de seus filhos sada pela brusca mudança e

guma coisa elo homem que fô- não deu sinal ... " Preferimos mais moços. Não sorriu, nem também porque fiquei sem e111-
ra tirado de seu descanso de esperar. Minutos depois um se mostrou aborrecido, quando pregada".ntagistrado na'madrugada de chamado elétrico do 401. O nos aproximamos. E foi-nos, Arriscamos uma pergunt.a:29 de outubro para'dirigir, inte- garçon leva uma bandeja com. logo, dizendo, "Reafirmo o V. excia. pretende responder
rinamente, os destinos do Bra- geléia, biscoitos, pão, mantei- que declarei ante-ontem ao "O às críticas ao seu govêrno?
síl. E o jornalista assim dá ga, chá e torradas. Era o al- Globo": "Vou repousar em "Absolutamente. Não tenho
conta ela missão que o levou moço matinal do sr. José Li- Caxambú. Pretendo reconquis- de que me defender, nem sei

�edo ao lu�uoso Hotel Copa- nhar:s. Pedi?10S �<: garçon tal' as energias perdidas".

I
de que me acusam". (.�, indacabana: Era cedo quando que juntasse a. refeição os vo- E que pretende v. excia. fa- gando do reporter) E me

chegamos ao hotel. Da porta- tos de um bom dia de "O Glo- zer, depois? acusam mesmo? de que?"
ria íntormaram-nos que rei-I bo". Á saida o funcionário da "Ora, nem se discute, retor- \

Pigarreamos meio embara
nava ainda silêncio �10 a�art�-l hotel tr�uxe-nos um recado: I narei ao meu lugar no Supre- cados e dissemos: Bem ... Por
mento 40]. Nem cafe havia SI" "O presidente manda agrade- mo Tribunal" éxemplo de haver devolvido os
do pedido. Todavia, resolve- CCI', mas não pode falar com Perguntamos-lhe se conti- bens liquidados das firmas na-

----�-----------

zistas aos inimigos do BrasiL.
O ex-presidente retrucou,

com tom irritado: "Mas êsse
decreto-lei já foi revogado".
Por que foi assinado, então,

se Y. excia. sabia que isso agi
taria o país e que mais . uma

vez v. excia .. voltaria atrás re

vogando-o?
O ministro José Linhares

não gostou da indiscrição.
"Eu não podia contentar too.

do o mundo... Disse e parou
nas reticências.
Insistimos: Por que ?

Ah, isto é outra história.
Uma outra história. Uma lon

ga história da qual nada
adiantarei, por mais que os se

nhores jornalistas insistam".
E com as palavras de Ki

pling, p juiz que governou o

país durante três meses, en

cerrou a palestra sem se lem

brar de despedir-se do repor
ter.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o COBRADOR: Não adian
ta negar! Seu marido está!

*

BARôMTRO SIMPLES
- Nada mais simples do

que ter um barômetro caseiro.
Para isto, pisam-se, junta
mente, 8 gramas de cânfora, 4
de nitrato de potassa e 2 de ni
trato de amoníaco. Dissolve-se
tudo em 60 gramas de álcool.
Deita-se a solução num tubo
de vidro, ou numa garrafa alta
e estreita, cuja boca se tapa
com um pedaço de papel im
permeável, no qual se dá uma

picada com um alfinete, para
que o ar esteja em contacto
com o líquido. Quando a at
mostéra está sêca e vai fazer
.bom tempo, o liquido aparece
rá límpido, apena:s com algu
mas partículas sólidas no fun
do. Pode-se vestir o terno bran
co. Mas se as partículas sóli
das sobem, gradualmente, for
mando pequenas estrelas cris
talinas no meio do líquido, que
no resto parece claro, é que es
tá para vir chuva. Se final- Móveis de Aço, Arquivos e

mente se aproximam grandes Cofres (cSYHTHESIS»
ventos, tempestades mesmo o Distribuidores:
líquido torna-se espesso, pa�e- ALMEIDA, BASTOS & elA.
ce entrar em fermentação e, Felipe Schmidt. 2 - lo and,
na sua superfície, formam-se Ima�sa� sólidas bastante consi-

-

d�ravels. Nesses casos, é bom

I V IA G E NSnao esquecer a capa e o guar-
da-chuva em casa.

* *

Recebe o desdenhoso orgulho do
o rgulhoso e caminha, sem padavras,
considerando que a Terra é redon
da; e que um dia, por effeito talvez
de suas rotações, virás a encontrar
de novo áquele que te ofendeu'
nessa occasião, saberás se outr�
affronta te será assacada ou se

terás que estender a tua ·�ão com

padecida e caridosa' áquele que te
feriu ...

* *

Drs. Aldo Ávila
da Luz

Leal
E

Leoberto
ADVOGADOS

.l<ua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado)
Florionópolis

·'1

POBRE DO GATO
-

- Que quer dizer êsse arranhão DOENÇAS NERVOSAS
no teu rosto? Com 08 progressos da medicina.
- Foi o gato que o fez. hoje, as doenças nervosas, quando
- E êsse remendo aí na testa? .. tratadas em tempo, são males per.
- Foi êle que tant"Oém me ati- feitamente remediáveis. O curandeí-

rou um prato à cabeça. o rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os doentes nervosos ln. I
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9 •

às 11 horas. diàriamente.
!

!��!��Lo��I�o I:
Radio-Tecnico-Electron I'Fundado em 1935

Montagem de rádios. Ampli
ficadoreli-Tranlimisaores

Material importaao direta
mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bõhm

I
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
N J.\O HA' j G tiA I!.. I

Florianópolis
� ••u •••''''�'lõI �ua Joio Pinto n. 29 -- Sob.
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DE 11)46 Deseja obter

lo ESTADO;
Diário Matutino

t Redação e Oficinas á rua Jo[w
Pinto n. 5

. DIRETOR DE REDAÇÃO;
I .4.. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano c-s

8o,oa1Semestre Cr$ 45,00
Trimestre -: Cr$ 25,00·
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,06'

.

Número avulso Cr$ 0,40
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,5!)

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

90,00-
5�1,00>
30,00>
0,50>

Anúncios mediante contrato>

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

'A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Aos sofredores
Dr<1. L GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu consultó
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde pcnaa a oferecer
o. seUl préatimoll. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a respeita.

I Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Flor ianôpclis
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Novidades todas
semanas

o QUE SE PENSA DA MU
LHER.

Nada há, no mundo, tão sur

preendente como as mulheres ...
Ou nunca penssam em nada
ou estão continuamente pen
sando n'outra coisa.

Alexandre Dumas

Tomemos um quarto de equí
lo de calsichas e frijamo-las in
tegralmente em manteiga bem

quente.
Feita a mistura de salsichas

e castanhas, pulverizemos so

bre ela uma colherada de fari
nha, molhando a combinação
cem meia xicara de caldo.

Esse recheio, temperado em

seguida com sal e pimenta, de
verá ficar bem espêsso, intro
duzindo-o em seguida no perú,
fechando logo a abertura feita.
Assim preparado, levemo-lo

Julio Diniz a assar no forno.
x x x .. AS MÃES DEVEM SABER ..

.. As mulheres ajuízam da lite- QUE: ..

ratura como das modas: Tudo As criancas alimentadas
que as lisonjeia lhes parece com leite materno estão pouco
bom. .. .. .. expostas a contrair enfermida-

Soint-Prosper des dentárias.
x x x Está perfeitamente prova-

CONSELHO DE BELEZA do que o grau de nutrição in-
Ao assinar qualquer doeu- flue sensivelmente sobre a for

menta em publico tal como a mação da dentadura.
ata de casamento, a noiva ja- Com frequência as caries tem
mais deverá fazê-lo com a luva origem em uma alimentacão
posta na mão. inadequada.

'

xxx xxx

Uma visita demorada ao es- São nescessárias duas horas
pelho pela.manhã imediat�- para que uma criança posso di
mente depois de levantal:-se <?a gerir o leite, ingerido é impru
cama deve ser uma obrígaçáo . dente, pois, voltar a amamentá
t!e tôda mulher que cuida de si. la antes qu etranscorra esse
E a hora da verdade. .. tempo.

x x x AS DONAS DE CASA DEVEM
" Ajuda muito à extirpação de SABER QUE:
-tôdas as impuresas dos poros o Os ovos devem ser muito
friccionar o rosto COIT, uma frescos em primeiro lugar, não
pastilha de levadura dissolvida esquecendo, também, que a
em uma colherada de agua oxí- certas pessôas fazem sempre
genada. mal.

x x x Os limões verdes amadure-
RECEITA PARA O SEU }'''\. cem deixando-os submersos em

LADAR água.
Preparemos o perú como habí- A manteiga deve estar sem-
tualmente e cozamos meio quí- pre muito bem guardada, pois
lo de castanhas. Quando estas tem a particularidade absor
estejam a ponto, tiremo-lhes a ver todos os odores que lhe es-
casca e a pele interior. tejam próximos.

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

mês de Fevereiro, :JS seguintes Far
mácias :

Domingo 3 - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe�'

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmúcia Nelson

- Hua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farruácia Moder

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

pela Farmácia Santo Antônio sita'
à rua João Pinto.

TELEFOXES :\IAJS .\'ECESSITADOS
Bombeir-os 131J
Policia ., ,..... 1033
Delegacia O. 1'. Social ,..... 1578
Maternidade ,......... 1135
S2.11ta Casa 1036
Casa de Saúcle S. Sebastião 1153
Hospital Nerêu Ramos ",... iOG
Assistência 1\1 uuicipal ,........ 16G4
Hospital Xl i.litar .. 1157
]40 B. C. 1530'
Base Aérea .. 786
s» B. L A. C. 1593
Capitania dos Panos . 1380
16' C. R. .. 1608

f:��?�en���f·��al .: :
.

: . : : : : : : :
.

: : : : .: i���
:: � 2��:��:: :::::::::::::::: .. ::. m�
" Diário da Tarde" _............. ] 579
L. B. A. 1643
Emp. Funerária Ortiga 102';

MACHADO I CIA.
AgIDciaa e Repruentagõe. em

Geral
Maui.: Flol'ian6poU.
Rua Joéio Pi_to, n. II
Coisa Poetal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua E'loriano Peizoto, ./n
(Eàll. PI'6prlCl).

T.legrama.: ·PRIMUS·
Agent.. ao. principal.
Ulunle'pioe do Eetaci.,

xxx

O defeito das mulheres é não
poder imaginar que haja, so

bre o carater e a bôa ou má dis

posição de um homem, outra
.ínfluência que não seja a da
mulher.

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

fpolls. -. Jolnvile
Saídas - 2 horas da

madrugada
"Festa Carnavalesca", com início as 20,30

emprego?
10 Procure então a nossa Gerên-

cia e preencha a nossa "ficha de
infnrmações úteis", dando tôdas.
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
'aos interessados na aquisição de
bons funcionârios (as).

I Joinvile-·Fpolls.

I
Saída. 9 horas da m�nhQ

InforOlHções nesta

redação

Clube Doze de Agosto

1\1010r a élen ,

cru

I
1 - Dia 3 - "Soirée", com início às 20,30 horas.
2 - Dia 10 - "Cock-t.ail " dançante, com início às

horas:
3 - Dia 17 -

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em ltajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Inst itu to
dos Marítimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 'I'ele fone 1134.

horas.
4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", CO,l11 início às 21

horas.
.
NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão dtstríbuldos

convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos men o

res para a respectiva distribuição de cartões ele iclentidade
para o ingresso ao baile infantil.

'

Camrsae, Gravatas. Pijamea .

I
Meiae das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS1
CILANEA - RuaC. Mafre, 6

Mala e carrinho
Vende·se um, para criançav"

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

estado de conservação, de solí
dez invulgar e muito utiJ para
caixeiro viajante,
Preço: ::;arriilho Cr$ 300,00

Mala Cr$ 500,O(}; .

Veràrui:l De i ío :o n-, li:" �j
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a Dela Catolicismo
Apesar de os catarinenses não

----

O SANTO De DIA
Moscou, 3 (1J. P.) - o jor- se terem se utili.zado das col21- ANIVERSÁRIOS: 4 DE FEVEREIRO

nal "Moscou News " publicou, I
nas do vosso jornal.que tao SENHORINHA ELIAN DIRCE St" André Corsini, Bispo e

hoje, uma entrevista com um bem compreende a necessidade CORREA COnfessor
membro da Academia de Ciên-I de se encaminhar os poderes Deflui, hoje, o aníversário Era este santo descendente
cias da URSS, que deu a enten- \ públicos atrave.z a boa crítica, natalício da graciosa senhori- de uma nobre antiga famí
der que dois cientistas

SOVié-reu
hoje r��o!vl :;?,and��ar as nha Elian Dirce Corrêa, filha lia de Florença, onde nasceu,

ticos, que recentemente foram hostes do nao da . Aliás, Sr. do sr. André Corrêa, conceí- em 30 de novembro de 1302.
agraciados com o Prêmio Sta- Redator, esse" não dá" alem tuado representante comer- Sua mãe tinha uma visão que
lin, descobriram a desintegra- de irritante, já está servindo cíal, e de d. Elida Diegoli Cor- lhe indicava que ia dar á luz
ção espontânea do átomo do para nos colocar dentro de um rêa. um lobo que, porém, ás pc-tas

Da mesma Caixa, por dois anos, sem ônus urânio, em 1943. complexo de inferioridade. Mal A gentil aniversariante, que do convento dos Carmelitas se
para o Estado, Arí Mafra, ocupante do ca rg o O acadêmico G. E. Krahiz- terminamos uma proposiçao, é também, aplicada aluna do transformaria em um cordeiro.da classe K, da carreira de Oficial Admi- C I" C

-

d J fnistrativo, do Quadro única da Estado, lotado hanovsko declarou ao jornal I quem nos es:cuta c�;npleta,-� o egro oraçao e esus, o e- Profundamente impressíonada
na Secretaria da Justiça, Educação e Saúde que até 1940 os cientistas so-1

com esse depnmento nao da recerá a suas amiguinhas lau- com o que lhe parecia um avi-
(Gabinete). víétícos acr�ditavam que o . Não raciocinam os nosso con- ta mesa de doces e guaranás. so do alto, a piedosa mãe con-

Decretos de 1 de fevereiro de 1946
urânio só poderia ser desinte- terraneos; se deixam arrastar sagrou seu filhinho a Mariao I}/TERVENTOR FEDERAL RESOLVE d LOURIVAL

Desiçnar : grado como resultado de bom- na on a dos "não dá". Esse· Santíssima e fêz tudo para
Leober to Leal, ocupante da carga de Cano bardeio com neutrons. defeito é mais chocante quan- O lar do sr. Lourival Bas- educá-lo no caminho das vir-

su!tar Jurídica, padrão Q, (Secretaria da Flerov um dos cientistas do estamos pressentindo que tos, industrial, e de sua exma. tudes cristãs. O jOVeIIl André,Viação, Obras Públicas e Agricultura), do
menctonadospor Krahízhanov- êle se infiltra até meios estu- es?ôsa,. d. E.rnestina Bastos., entretanto, desde seu duodécí-,ºuadro único do Estado, para responder pe- .....,

f dlo expediente da mesma Secretaria, na ausên- skí, é um jovem físico de gran-I
dantis. Sr. Rdator ha muito OI ennqueCI? c0:_n o nasci- mo ano de vida, entreguou-se a

cia da titular respectivo. de capacidade. Começou as tempo que escutamos: � govêr- �ento de um lI�tere�ante ga- tôda espécie de vícios. A mãe
De acôrdo com o decreto-lei n. 551, de 19

suas atividades como trabalha- no c o responsaveí, deixando 011=. que, na pia batI�mal, to- não desanimou. Exortava e ad-de j u nho de 1941:
dor comum e mais tarde tor- povo na mísería, Ora, se vamos I, mara o nome de LOUrival. moestava o filho pródigo, Ia-Aristides Rêgo, Secretário da Prefeitura -

Municipal de joinvi le, para responder pelo ex- nou-se engenheiro mecânico, ficar de braços cruzados ol�an-I GIL MAGALHÃES Iando-Ihe da visão. Eis que o
pediente da referida Prefeitura. depois do que se dedicou a tra- do os pardais da Praça QUlllze, . efeito se produziu, quando An-

Conceder exo:teração: balhos no Instituto de Pesquí- sob o teto protetor do velhO.! Proc�dente .

da CwPltal,Fe- dré contava 17 anos de idade.A Antônio Martins dos Santos, 1\Iajor d2 , deral VIa Panaír chegou saba
Fôrça Policial do Estada, do cargo, em co- sas de Rádio de Leningrado, 'ficus-benjamin", logico que' d rlt! FI'·, r

-

Entrou para o noviciado da
missão, de Prefe.to Municipal de Ioinvile. em associação com o professor o govêrno ha de pensar que

o �'ll�� alh:.. ol'la�op� IS,
•

o
Ordem dos Carmelitas, dando

Decretos de 4 de fevereiro de 1946 Petrzhak. estamos bem. Quando, porém, I SI:•• I

d :� I �es" a. to
C
un�lO- o exemplo da mais sincera

o Interventor federal, tendo em vista o
com o apôío da imprensa den- l:an� a u merica v apita- conversão. Já sacerdote, foi"lue consta da processo n, 18, de 1946, da Se-

N
' lização S A "

c.retar ia de Estada dos Negócios da Justiça, OVOS VerDI·SeS tro de conduta ordeira, apon- SS
:. .

d para Paris, onde alcancou o
Educacâo e Saúde. resolve tamos OS defeitos, dizemos

. veio _a esta cida e rece-
gráu acadêmico de doutor em

Atrosentar: quais as necessidades de ime-! bDer das maods dSO'I dr. hAlffreddo teologia. Em 1630, sem suspei-De acôrdo com a art. 188, item In, e ínventados di t I
- - amasceno 'a 1 va c e e o ··t B'art. 45, e seu parágrafo único, do decre-

la a so uçao, entao, esse gO-1 Escrítór d S I A' • . tar de nada, fOI 'e181 o ispo
.A h " d

10 a u menca em
de F" I A dr'to-lei n. 614, de 2 de marco de 1942.

I f d H' ld Ive1'no
con ece que nem tu o S t C t

.

d
iesoie. n e procurou

José Wa ldomi ro Silva, no carga de Tabelião.
n orrnam e ala ter SI o é como se diz", ou melhor di- aI� � .a arr?a,_ e que vem e evitar esta dignidade ocultan-

Je Notas e Escrivão dos Feitas da Fazenda Illlventa�o na H.?land.a u� no-. zem os seus prepostos. Por
solícitar demi.ssao d�quele car-j dO.-se no conv.ento dos Cartu

;:r c�e�"��: c�':n;eat�;aba. com o provento que \'0 Yenl1.z que nao exige lngn:- mais reacionário que êle seja,
go, no. qu� fOI atend_Ido. chos. Mas, foi descoberto, e,

f) IXTER\'EXTOR FEDERAL RESOLVE' di.entes lmpor::ados. <?utro V�l- com a persistência dos recla-
O SI. GIl Magalhaes, que se então, cedeu á vontade divina

Nomear: lllZ
•

de celulóide fO.I ta_mbem mos do povo, mudará de con-
acha hospeda?o no. La ��rta manifestada pelo clero e peloDe acôrdo com O art. 169, da decreto-lei n. descob:rt�,. para aphcaçao em duta, procurando solucionar Hotel, tem SIdo mUlto Vlslta-

povo. Foi agora que se declarou431, de 19 de março de 1940: automoveI�, e que segundo se as questões que I'ntel'essam a'
do.

sua O1rande santl·dade. De UIna'",rancel Oc�á\'io Alves Ribeiro. para, vitan·
t

'

d f b
oiamente, exercer o carga de Tabelião de No- Eespera edr.a um gran e utlu·? coletividade. Este meu reparo JOSE' VAR�TA severidade horrenda para con ..

tas e Escriv"o das Feitas da Fazenda da co· s�e; a Iantamentos contn- já vai longe. Para que possa- '.
� sigo mesmo, ardia em alnêr ao

marca de Joa�aha, ,"ago em yirtude da apasen· b�ll�ao no. tavelr-x:ente p�ra .

a mos escrever outros reparos PI0c.ed.ente de Porto Alegre., próximo. Mereceu o título detadoria rle José \Valdomiro Sih'a. ra plda rec e d d' onde 1 es d� cl t C
Desi{IIlQ1" :. _up r.açao as III us- vamos apo'ntar aqui o primei- I

I '-, le,gou a es a 1- "Pai dos Pobres". Muitas vezes
De acôrda com os a;-ts. 62 e 63, da 1emto- tuas de pllltma holandesas. 1'0 caso: Sossêg'o noturno. d�d� o sr. �ose Varela, �D. lavava os pés de infelizes men-
lei n. 614, de 2 de março de 1942:

VENT-ILADO.RES Conseguir da� autoridades VrlaJ�nte da Importante ed!to- digos. Possuia o dom especialHipérides de Sá Ferreira, ocupante do carg"o - a W 1\1 JACKSON INC da
,1e Inspetor cle Fazenda, padrão L, da Quadn atençao para es., caso de'poen- C 't'l r:, h

.

Ide
converter os pescadoresVendem..... doi. ventiladores elec· te que e' o de a �ossa capI'tal apl a u-aue a. maIS' empedL>n"ni·do". Anm"e'i;nico do Estado; servindo na 12a Zona Fi�-

.v.l...1.u: ......

cal, com sede em Joaçaba, e l\Iário Coelha, Es· tricos. grande•• para cima de me- f' t
- -

6d'
.

d.0 ou parede. .endo um ollcilonte,
leal' en regue a esatinos dos BENJAMIM JORGE

morreu aos e Janen"o e ....
crivào do Cível. Comércio, órfãos, Ausentes b d d " 1 d
oe Provedoria da comarca de Joaçaba, para ar- proprioll para e.critório, barbea- vaga un 'Os, os 'ebrios. Nos- E t. .. C

.

1 1373, sendo ogo venera {) CO-
ria•• cofe., etc. Tratar na rua IU- sa capital, apesar '\'e pequenl' _

ncon .1 a-s.e llesca apIta. o!
mo ''''anto,' pelo povo. O Papabitrarem o pr.J?vel1to de aposentadoria que cabeM � B J

'lo:)

rá ao serventuário José Waldamira Silva, apa- mirante Lamego 15. na, é uma'· das mais barulhen- sr., enJamlfi o!,ge, ativo Ua:-bano VIlIo canonizou-o, de-
senfada por ata de haie datado_

_ tas à noite. Este apêlo se es- Insp��tor de ColetOrIas do. nos- t,erminando como dia de festa
Parlaria de 29 de janáro de 1946 da carreira de Oficial Administrativo, do Qua- tende a Inspetoria de Tra'nSl._�SO..$El.:)tadO. . _ do santo o di� 4 de fevereiro.o I�TERVENTOR FEDERAL RESOLVE d ú· d E d d ta Fl'

.......
ra niCO o sta o, ao cargo a classe I to. Automóveis e ca.lll.l·nhoe-s .. que con em

_

onano-Conced('·,. dispensa: dessa can-era, vago em virtude da aposentado- nnl d' TE I BIlISA Hercílio Bez, da função de 2" suplente ria de Javita Lisboa. não são aviões. Todos precisa- .pv �s com grano e nu�ero de DISP'EH.. do sub-delegado de Polícia da distrito de Gra- Nomea,-. mos dormir. E, estou certo re- a�lzades tem SIdo muIto cum-

DO . SEU fl'GIDOvatal, do município de Tubarão)_ De acôrdo cam o ar!. 15, item II, da de- cuperando êste direito, va'mos pl'lmentado.
_

Pc;rlarios de 30 de janeiro de 1946 creta·lei n. Si2, de 28 de outubro de 1941,
o l);TERVEXTOR FEDERAL RESOLVE combinado com O decreto-lei n. 1.196, de poder apontar outros casos de .. O#'W ..'<..�.,..._ .• --�. ,.

COllcede,. ficellfa: 23 de nayembro de 19'44: interêsse do povo. Talvez dor-De acôrdo com o arl. 42, do decr�to-lei n. Mal-ia Lourdes Brüggemanll para exerCeJ' l) mindo bem, tenhamos614, de 2 de março de 1942, e art_ 144, carga da classe F da carreira de Professar .
conse-

.

\'11 146' I d d guldo a soluça-o para o "nao-Item e art. ,ltem-, o ecreto- Xormalista. do Quadro único do Estado (Gru- •

lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: [la Escolar "Professor Germano Timm". de dá". Espero que'"O ÉSTAOO"
A Waldomiro Silveira de Bittencaurt, Es- Joi�vile).

-

continue na sua campanha,.:erivão de Paz do distrito de Erval·Velho, do 1\' L T !alr aus ernes para exet-cer o cargo da util ao povo de nossa FI ._município e COmarca de Campos Novos, por classe F da carreira de Professor Normalista, nó 1.
. orla ,

.

um ano. da Quadra único da Estado (Grupo Escol ....

I
po IS.

Concede,. licellça, em p,-orrogação: "Professar Germano Timm", de Joinvile). Disponha, sr. Redator doDe acôrdo com o art. 144, item l, art. 146, Carolina Brüggemann para exercer o cargo, leitor ami.go Gusmão.item I, c art. 158, do decreto-lei n. 577 d I F d
.

d P f N", a c asse a carretra e 1'0 essor arma· Florianópolis 2-2-46de 28 de outubro de 1941: lista. da Quadro única do Estado (Grupo Es. ,.�
A :'laria Conce"ição Vieira de Andrade, I "P f G T' "

d Jco ar 1'0 essor ermano !mm, e oin· APENAS C'" .,''''ocupante do cargo da classe D da carreira de .

I ) '.. �'IV
VI e . Com essa Íllfima quantia V .....Eniermeira·Visitador, do Quadra único do Es· :_\/oi:mia Eduarda para exercer o cargo da está auxiliando o seu prO'l[l'm-��tado, por trinta dias, sendo vinte com o ven4 I F d

.

d P f N l- -c as.e a carreira e ro essar orma tsta, Contribua para a Ca'-a de Esmo'---cimento integral e dez com o desconto de um d Q d ú' d E d (G E 1
LA. UIJI

têrça e a contar de 20 da corrente mês. ";'ere�: r�amon:�� dao vil�ad: Co::::, m::i:: a" IndilreJlte. d. FlorianóDolill.
pia de Jaraguá do Sul).

Desintegração
espontânea do
átomo

de "O ESTA-

De acôrdo com o art. 7°. item II, do decrc
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de
J939:

Xomcar:

Uccrctos de 30 de [aneiro de 1916

O I);TERVI�.\'I'()R FEDERAL RESOLVE

A Júlio Teixeira, do cargo,
le Prefeito Vl unicipal de Itajaí.

em comissão,

Sr.
DO";

Redator
Conceder exoneração:

Benjamin Weudbausen, ocupante do cargo

de Inspetor Escolar Municipal, exercendo o

cargo de Secretário da Prefeitura Municipal
de Itajaí, para responder pelo expediente da
referida Pi efeitura.

O Interventor federal resolve, tendo em

vista a solicitação do Conselho Administrativo
da Caixa Econômica de Santa Catarina,

Pôr á disposição:

,S:a:p'ataria Jurlty
Rua Tiradentes 19
:Apresenta seuS últimos'rho
i delas em calcados finos

para senhoras

Vêm visifar o
embaixador
Santiago, 3 (U. P.):_ O dr.

GuiilJermo Mor3lles Beltrami e o

deputado Júlio Duran partiram
hoje parai o Rio de Janeiro, de
avião, em consequência das pre
cárias condições de saúde em

que se encontra o embaixador
chileno ,na capital brasHeir31..
Pelo que. se sabe, o embaixa

dor Beltrami foi recolhrido à
uma casa de saúde do Rio, onde
possivelmente será submetido a

uma. intervenção cirúrgica.

Designar:
�ilo Levino Brum para exercer a função de

10 suplente do Delegada de Polícia da muni·
dpio de Concórdia.

Decrelo de 21 de janeiro de 1946
O IXTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

.VO"mCG1':
Kewton da Luz l\Iacuco, ocupante do cargo

d", Oficial Administrativo, classe K� do Qua
dro (;nico do Estado, para exercer, e'11 cornis
-são, o cargo de Prefeito 11 unicipal de Joa
çaba.

Decretos de 28 de ja'II!l:ro de 1946
O I�TERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Exonerar:
Pedl'o Ivo de :vrira Gomes, do cargo, em

comissão, de Oficial de Gabinete, padrão J, da
Secretaria da Jllstiça, Educação e Saúde.

Des·ignar:
�� acôrdo com o art. 40, do decfeto-Iei n,

572, de 2S' de outubro de 1941:
�elson �Iaia Machado, ocupante do ca:-go

da .:-lasse 1 da carreira de Oficial Administra·
tj, ,:l, do Ql1ad ro Único do Estado, para, pelo
prazo de um ano, ter exercício no Instituto de

Idtn�ificação e :JIédico Legal.
Decretos de 29 de janeiro de 1946

O J\:TER\'EXTOR FEDERAL RESOLVE
Pronio�'cr, por antiguidade:

te acôrdo C01l) o art. 50. do decreto·lei n,

572, de 28 de outubro de 1941:
Dali!e Sahn Mansllr da cargo da classe li

o sr. interventor
fez-se representar
Na missão que, ontem foi

rezada ás 9 horas, na Ign;ja de
São Francisco, comemorando o
Jubileu ÁUI'€O de vida religiosa
de Frei Ambrósio

. JOhanning,
OFM, o sr. dr. Luiz Gallotti
Interventor federal, fez-se :;_-e�
presentar pelo sr. tenente Pi
raguahy Tavares, seu ajudan
te-de-oroens .

Noêmia Rocha da Silva para exercer o car·

go da classe F da carreira de Professor Nar

malista, da Quadra único do Estado (Grupo
Escolar "Barão do Rio Branco", de U rus

sanga) .

Teresa Ciorno para exercer o cargo da clas�
5a F da carreira de Professor .Norm3:,lista, do

Quadra Cnica do Estada (Grupo Escalar "Ra·
lerto Trampawsky", de Jaaçaba\.
Maria de Lourdt:s Colaço para exercer o

cargo da classe F da carreira de Professor
Normalista. do Quadra único do Estada (Gru
po Esco!ar "Dom Joaquim", vila de Braço do
Norte, município de Tubarão), (

�faria Ferreira para exercer o cargo da
classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
l' Floriano Peixoto", de Itajaí).
Zilma �1ana l....ehmkuhl para exercer o car

go da clas�e F da carreira de Professor Nor
malista. do Qúadro Único do Estada (Grupo
Escolar li Feliciano Pires", de Brusque).
Elza Carvalho de Sousa para exercer o car

go da classe F da carreira de Professor Nor

malista. da Quadro Único do Estado (Grupo
Escolar t, Santo At:tõnio'·, ela vila de Itupa
ranga, município de Bom Retiro).
Emma Guedes Werner para exercer o carg'Q

da classe F da carreira de Professor Narma

lista, da Quadro único do Estario (Grupo Es
colar "Professora Ana Gondin ", da Laguna).

RETIRARAM SUAS CAND-:.I
DATUiRAS

Tôdas as bebidas, inclUSIVe a�

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidatlírns,
pam reinar nos lares catari
nenses - em vista da certissi
m:.> vitória do aperitivo KNOT.

OSCAR DAMASCENO
SILVA e ESPÔSA

DA

I

I, Cor�� .�!g!.ano
________F_p_o_li_s__' _2_1_/I_I_4_6 lq ! A_G_E_N_C__IA__P_R_O_G__R_E_S_SO �

purticiparn ao. parentes e

pessoas de suas relaçõell o

nascimento de sua

primogênito

ELIANA

lsan.t··.. c..,.........-
Seu fíg'ado� pncluzir__

.

-

_ lítro .. bílis. Se a biIia aio- ..
'l'remcnte,_alimen_aão_�
e apodrecem. Os casa iedIIIIa.-a.
�o. Sobce.-ém a prisão.� v_'
sente-scabatidoecomeque- ..
Tudo é amargo e a .-ida , _ .....
Unta simples evacuação aio 1DCá.

causa. NCSIX: caD, as 00. c..- ..
extraolldinariamentee6cazes.I'IZCIIlc:a.o
rer esse litro de bilis e .-oe! leIIIIe-te ...

posto para tudo. São _'PS Co�
especialmente indicadas para fazer a biIia
correr livremente. Peça ásP{lulas Cans.
N:io a�eit:é outro produto.Preço:o. S3.-.

TOME APERITIVO

KNOT

TOSSE.

BRONQUITE
E COQUElUCHF.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I'
ii
li

4

íl
�........-.......--------�

I I

Sa niüi O 01
ue D.N.S.P. O' (99, de 1921

S a nu oenol
CONTEM,

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSfO�OS,CAL(lO

ETC

TOMICO DO CEREBRO
TONICO DDS MUSCULOS

.

O. Pálidos. D.pauperado•.
E'tJotedol, Anêmico., Mi••
que criem Masroa, Criança.
raquítica.. r.cab.rio a tonI-
ficação ,.ra' do orsaoi,mo

FIGURINOS
MODERNOS

(Americanos, Franceses,
Mexicanos. Argentmos).

REVISTAS TÉCNICAS
Estradas, Arquitetura, Rád ia
Eletricidade. Jardins, Mecânica,

Contabilidade e Finanças).

LIVRARIA ROSa
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

I VIAJANTE
VOMERCIAL

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi

ções, nesta Redação. I

VENDE-SE
Uma limousine FordV-8 tipo

1939 estandart quatro portas
com quatro pneus novos em

perfeito estado. Ver e tratar

:no Estreito com LALAU

o ItSTaDO- Terca.felra, 5 a. Fevereirod. '94106

o sentido da lealdade ao rei'
Pelo major W. S. WEBB

LONDRES - Fevereiro (B. N. S.) - Para os súditos ing'le
ses, qualquer qUe seja sua origem social ou categoria profissional,
a traição á pátrda importa em penas as mais severas incluem 8

morte na grande maioria dos C3lS0S - a morte infamanta pela
fôrça. Desta última pena acaba de livrar-se um réu, culpado de

passar segredos militares da Grã-Bretanha para a Alemanha, um

ex-oficiai do exército britânico. Salvou-se porque, ao tempo em

que cometeu o crime. já não era mais súdito de & Majestade e

portanto já não devia essa lealdade ao Rei, apanag'io da mais le

gítima tradição inglesa. A esse tempo, o ex-oficial se tinha na-

turalizado alemão.
.

A atitude da justiça britânica é, assim, correta e livre de tô
da injunção de vingança. Ela reconheceu que o naturalizado se

encontrava Iibe rtn das obr-igações perante o rei e o país, e embo

ra o seu crime se revista de cj rcunstâncias pouco abonadoras do
caráter do seu autor, torna-se evidente que -a condenação á pena
última consistiria numa distorção do veãh o conceito de justiça -

a verdadeira justiça, aquela que tem os olhos vendados como na

alegoria - parar-a-csatisfação de um impulso meramente vi nga ti

voo Xa verdade, a justiça é uma cousa tão distante de vingança
como' as realidades mais dispores entre si. São entidades de fato

inconciliáveis.

Mas, o que merece aquí um comentário particular é a defini

ção dessa lealdade que todos os súditos devem ao rei, na Grã
Bretanha. Ela constitue, como ficou dito acima, um dos fatos mais

impressivos da tradição britânica. Contudo, ela não
í

mplãca só
mente em deveres para com sua Majestade, e sim igualmente no

gozo de direitos e regalias 'que correspondem evidentemente a

serviços que o rei se vê obrigado a prestar para o bem do seu

povo. Isso também pertence a mais pura trad.ição britânica. Des

de aquele dia solene, em que os ba+ões fizeram o Rei João assi

nar a Carta Constitucional do Reino, as relações entre o sobe

rano e a nação diferem algo do que Se passa no seio das auto

cracias quer sejam dirigidas por cabeças coroadas ou por ho

mens mal nascidos e meros usurpadores.
Tão sério e grave é o juramento que 'íl rei faz, na cerimônâa

do seu investimento Re trono, como as obrigações que contraem

todos .quantos possuem ou adquirem a cidadania britânica. E

qualquer destise que signifique traição a esses princípios básicos,
fundamentais, da vida Reino, só podem ser resgatados por meios

de sentenças pesadas e exemplares. Foi o que aconteceu, aliás.
com o tão falado Will.iam Joyce, não faz muito, e aconteceria
também a esse ex-mlilitar, se, em, tempo oportuno, ele não se ti

vesse despojado daqueles deveres e direitos, ao optar por outra

nacionalidade.

!II--..---------.----.--.----

Crédito 'Mútuo Predial
Proprietários - J. Morefra & ela

1 mais preferida, é iO'egáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Tocias devem usar a

- Muitas bonificac;:ões e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

-

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA;
tVITARA DORES

Alivía as Cólicas Uterinas
Emprega-se com veutagvmna

("8 combater 88 írregutarfda.Ies
das funções periódicas das se

uhoras. É calmante e regulador
dt:'!'I!'l8!o1 funções.
FLUXO-"'EDATINA, pela sua

comprovada +-ficácía, é muito re

cettada. Dpv.., ser usada com

couttança.
FLUXO-SEDATINA encelnJra-se

em torta parte

I

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro

I Mafra Ine. 13�ii
.ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL

Aellu "te.: Jurí,.licos·- C":meroioi!' -- Rurais e Informativo.

Ead�r�o Tel, ELlBRANCO - LAJES � Santa Catarrna

Con.ulta no.ao O-qonização antes da _e decidir pala com

'0),'0 ou vend.a de imoveis. pinhaia ou qu.alquel'
•

empre.a ne.te estado �
Diretor: -- DR. ELISlARIO DE' CAMARGO BRANCO ..

-

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

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

ADVOG r\ 1�)OS
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

IEdifício Cruzei.ro - Florian6polis.
-----,I

RECORTE ÉJSTE coupon preencha-o e por nosso inter:

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTE�
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte

dessa CAIXA L'Om a mensalidade de Cr$ .

F'Ioríanépolís, de ......•..... de 194 .

Nome por extenso .................•.. , - .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade -

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA.S'-A a(OSA
ORLANDO SOé\ KP·BJLLl

Bua CURselbeiro Mafra. 36 - loje e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caíxa Postal 51 --- End, Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A mais importante Companhia de Capitalização da América do S"y
Amortizacão de Jan,iro de 1846

No sorteio de amortização reaÍizado no dia 1 ;,Ie Fevereiro clt:) 1946 foram

amortiz�das c.s seguintes combinações:
aEP EXs QPI QKV GCU Fia

Todos os portadores dos títulos em vigór, sorteados com estas combinações.
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

,
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO ,

ESCRITOR lO para o Estado de Santa Catarina: .- FLORIANOPOL1S
Rua João Pinto, 13 -- Sobr. Próximo sorteia em 28-2-46

Inspetores e Agentes em tode o Brasil.

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

- Frigidez, irregularidades ouva- F l-nançastBrastl o reputado e esperado trata-] rtanas, idade critica, obesidade ou
.

mento Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele NOVO PROCESSO DE DESFI-
·

•medicação de escolha untversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên-
te reconhecida pelo seu alto valor da dos seios tõdas essas defíetên- BRAR O RAMI
terapêutico e pela sua eficácia tndís- cías, de origem glandular, na mu- Antigamente a desfibração
-eutível. - Okasa á base de Hormô· Iher, Okasa encontra-se à vellda nas

1
do rami constituía para o ho-

nios vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Infor- dos maí '.

xuaís e Vitaminas selecionadas. mações e pedidos ao Distribuidor mem um os �aIs árduos pro-
.combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, Av. Rio blemas. Na China, onde du
sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa- rante milhares de anos as fi
-ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro- bras de rami foram utilizadas
lho sexual. como: Fraqueza sexual porciona Virilidade, Fôrça e Vij!;or .,

t f t
na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho- p�lnclpalmen e i'ara azer e

tivo, no moço, selinidade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e B(>. cídos de luxo, a planta era des
perda ele energia, fadiga, fraqueza leza com as drageas "ouro" para fibrada à mão. Em 1855 foi
mental etc., no homem.. . mulher. criado em França um proces-

Panaír do Braslel S-.A. I �� �1��a�U�mer;e�f:ve�s�!i�1;
mas mesmo assim essas fibras
não eram utilizadas em gran
de escala na indústria de fia
ção e tecidos.
Nos começos de 1934 o in-

J dustrial Joseph Manahan, re

sidente de Boston, ideou um

novo processo, que tornou pos
sível trabalhar as. fibras do
rami com as mesmas máqui
nas que usualmente se usa

vam nas fábricas de fiacão e

tecelagem. Na China emprega
se agora um processo ideado
pela chinesa Ruth Y. H. Feng,
a primeira moça a obter o tí
tulo de engenheiro químico na

Universidade do Estado de
Ohio.
Cem tecidos cc rami que pa

recém de seda f:J;oricam-se hOJE'
paraquedas, ·.,t-n(jEL� de campa
nha, fitas para máquinas de
escrever, papei. moeda, roupas
interiores, meias e piugas, ím
P( r.i.eáveís, etc.

<I

RICARDO BAUER
e

SENHORA
Aqradeeam 0.. felicitaçõe. en
viadatl pelo .eu corworcio,
roalizado dia 12 do corrente
em Itajcú, e oferecem.ue
r.. id&ncia à rua Hercilio

Luz n, 94.
ltajcú, Jon.i.ro de 1946.

HORÁRIO
A partir do dia 10 de Ieverelro de 194()
2a8. e sábados e Rumo Sul (Pôrto Alegl'e)
..,as• e domíngos s Rumo Norte (Curttlba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
!.
V

-

'Tenha e ernpre em casa uma garrafInha de

APER ITIVO «K N O I»
:8cademia de Comércio de

Santa Catarina
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANO LETIV.O' 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 10 a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de f-ev.

MATRíCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INíCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILlA.R DE
ESCRI'rÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI
'CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA DO LIMITE
.MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO· DE CASA -- CRS 400JH)LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA- Precisa-se de uma até CR$
EELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de 1
R de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-

400,00. A uguéis adeantados.

'�)}ro de 1945).
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

INFORMAÇÕES - Avenida Hercíllo Luz, 47' - DAS 17 Às _

19 HORAS. LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

HO�OS
e

USADOS
Compra
e Veode
ldiElma.
portu·
quê., a
panhoi.
troncêa.
inqlê.,
etc.

Romance, Po••ia. Religião, A
viação, Matemática. Fíllica,
Químico. Geologia, Minera
logia, :Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria. De
senho, Saneamento, ,Metplur
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráulica,
Alvenaria, Agricultura. Veta-

l inária, Con tabilida,le.
DicionárioliJ. et.::::. e te.

Dr. SAVAS LACERDA
Reassumiu sua clínica, nesta� Capital, o dr. Savas

Lacerda, oto-rino-laringologista.

E!'ICRITÓRIO JURíDIf)O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - ,"on>! 54 � Caixa Postal 54

Endcreço tel�ráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

I QU[R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ? I.PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

Onde há serviço pesado
�

. .� 2 ... Existe um motor a explosão

1./:"

5

Rata; o N.· Cilindros fina
2.60<1 � vertícc;).

4,2 2.400 1 "

9,2 2.200 1 "

31 2.200 4 Em linha
22 2.600 4 Em V

'1

STOP· LB.5

ALIANÇA DO LAR, (LTDA_l
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5,° andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente D. 213.-E:xpedida pelo Tesouro Hacionan

PLANO FEDERAL DO BRASI�
Resultado do sortéio realizado DO ota 1 de Fevereiro

de 1946, de contormídade com .. Decreto-Lei 0°. 2.891.
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamtstas e outras pessoas
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acõrdo com as in8�
truções baíxades pelo reft>rido Decreto-Lei.

Plano Especial« Premiado o n' 9.911
9911-Mi!har-Primeiro prêmio no valor de Cr.f; 10.000.00
911-Centena - Premio no valor de Cr.$ 1.900.00

Inversão - Premio no valor de Cr.S 300 00
Plano Popular. Premiado o n' 9.911

'

9911-Milbar-Primelro Prêmio nu valor de Cr.! 5.000,00
9H-Ceotena - Premio no valor de Cr.$ 1.200,00

Inversão - Pr ..mio no valor dA Cr.a! 200,00
·Plano Alianca-

Série 6 número 9404 Cr$ SO.(J{\O,OO Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 • »

Centena Cr$ 600,00 -» »

Inversãc do milhar Cr$ 200,00 -. »

Inversão da centena Cr$ 60,00 -» »

Série 15 número S404
Milhar de qualquer série
Centena
Inversão do milhar
Inversão dia centena

Cr$ 25.060,00 - Tipo clássico
Cr$ 1.250,00.-» •

Cr$ 300,00 -» »

Cr$ 100,00 -» •

Cr$ 30,00 _. »

E outros prêmios menores, de acôrdo com o Regulamento
aprovado pelo M'Distério . da Fazenda.

OBSi'�RVAÇÃO - O próximo sortelo realízar-se-é 00
dia 28 de Fevereiro de 1!J46 (S·-feira), às H horas, de confor
midade com o Decreto-Lei 2.891.

Rio de Jsnetro, 1 de Fevereiro de 1946
HalsoB Nogue'ira =-Eíaeal Federa!

VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor-Tesoureiro
O. PeçaDha =Díretor-Gereate

Convidamos os senhores prestamistas coutemplados,
I que estejcm com os seus títulos em dia, a virem à. ·D088&
séde, para receberem seus prêmios, de acôrdo som o nos

so R.egulamento.

I
,

I
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TEATRO A. DE C.ARVALHO
- Espetáculo de Tela e Palco
- Na Téla: - ESTRELITA
CASTRO em

SAUDADES DA ESPAi�HA
- No Palco: - Apresentação

de
MISTER GlJELFO

and
FATIMA HARLEI

Magia e Ventriloquia!
• Uma fabulosa revista cheia de
fantasticas atrações!
Números especiais com a cola

boração dos espectadores!
Um espetáculo inédito!
Abre o programa: - FILME
JORNAL - DFB.

5,00 (Unico) Geral - 3,00
CENSURA "Imp. 14 anos".

INTERNACIONAL F. C, .venceu o combinado da França porte, uma reíaçao do material cerra do clube era realizado Imperial ás 7Y2 horas.
Há meses um grupo de jo-! por 3 a 2 de que eu poderia lançar mão r entre o PRESIDENTE e o TE- - Ultimas exibições --

vens adeptos popular espor- - Que os cariocas sagra- para uniformizar OS jogadores. SOUREIR.'Ü, em rigoroso sigilo. I
te-rei, fundaram um clube que ram-se campeões brasileiros de Atenciosamente recebido pelo Eis caros leitores, algumas ra- Nancy Kelly - Chester Morrts
denominou-se "Internacional Futebol de 1943. sr. Israel, estou até hoje espe- zões porque o Ubiratan não Russel Hayden
Foot-Ball Club", cujo objetivo - Que Artur Friende.reich rando a relação do material. " foi por mim inscrito, como SUA ULTIMA CARTADA
é o de aperfeiçoar o nobre es- (EL-TIGRE) nasceu em São Bem como .larecimentos sô- queriam "êles", nos campeo- II
porte, favorecendo os pequenos Paulo, a 18 de julho de 1892. bre a situacão financeira do natos de Volei e Basquetebol Henry Stephenson - Dorothy
"footballers". - Que o Fluminense, do Rio clube. Certa ocasião perguntei de 1945. Lovett
Na primeira sessão, realiza- foi fundado em 21 de julho de ao sr. Israel de que quantia' Sim, estas são apenas, algu- em

da no dia 31 de fevereiro últi- 1902. poderíamos dispôs para as des- mas razões, porque há mais, OS MISTÉRIOS DA FAMíLIA
mo foi eleita e empossada a I

- pêsas durante o campeonato. que no momento não me con- BERWICK
diretoria que ficou assim cons- POR9UE O UBIRAT�N E. C. Éle respondeu-me; "DE ALGU- vem citá-las. Dizem por ai, que I III
tituida: Presidente: Djalma NAO PARTICIPOU DOS MA COISA!" Insiste e persís- fui exonerado, deposto do car-l Continuação do seriado
Telemberg; Secretário: Deni- CAMPEONATOS DE VOLEI te, mas qual nada; Não saía go, mas até agora não recebi] O TERROR DOS ESPIÕES
zart Régis 'I'esoureíro: Acácio E BASQUETEBOL DE 1945 nem um centavo da boca do comunicação oficial. com

Rágis; Conselho Fiscal: Ivan Escreve Aldo Nunes sr. presidente. Tudo o que se Que não atirem lenha na fo- Kane Richmond
Régis, .d.mancio P. Velho e Fui apontado como único ligasse com a situação finan- gueira... 7/8 eps.
Sayd Miguel, Guarda-esporte: responsavel e culpado pela au-!

j No programa:
.

Roberval Silva; Diretores de sência do Ubiratan nos cam- i Notícias da Semana _ DFB.
Publicidade: Mllton Farias e peonatos de Volei e Basquete-j Preces:
Mário V. Pamplona. ool do ano de 1945, porque sou

I
Cr$ 2�40 (único).

Está de parabéns, portanto, o diretor esportivo desse clube.' I "Imp. 14 anos".
o esporte florianopolitano, com Fui eleito para exercer tal car- I

o nascimento de mais uma: go, não sei em que data ou reu-

Iagremiação. Aos dirigentes do níao, porque nao recebí cornu- O ElSTADO encan-.
clube os nossos sinceros votos nícaçao oficicial alguma dessa

t'a-se à venda na
de felicidade. associação.

VÁRIAS NOTÍCIAS Na terça-feira, dia 8 de ja- Amortização de Janeiro de 1946

I
banca de jornais

- O esportista Pimentel neiro, á noite, fui abordado

I:
«Beck» �,Duarte, presidente da Federa- pelos srs. Israel Caldeira e Ma- No Gorteio de Amortização realizodo na sede da "Companhia com a assistência de F'isco l Federal.

��������������ção Metropolitana de Vela e rio Ferrari, respectivamente na presença da portadoras de títulos e cio público, .�

Motor e do Clube de Regatas presidente e tesoureiro do Ubi- foram as uguintes
Guanabara, vai realizar, êste ratan que gentilmente pedí
mês, o seu anunciado "raide rar.n-me que os acompanhasse
Rio - Montevidéo - Buenos ate o Restaurante Pérola. Lá
Aires - Rio Grande - Pôrto chegados, o sr. Israel, cecla

Alegre - Rio Grande - Rio, I rou que eu havia sido eleito
no seu famoso iate "Venda- para o cargo de diretor espor
val". I tívo do Ubiratan E. C� e, apre-

- O certame nacionàl in- sentando-me alguns documen
fanto-juvenil de natação, será i tos, como sejam: fichas de re

realizado a 17 de fevereiro e I gistro de atletas, inscrições,
não a 10 do mesmo mês con-j etc., acentuou: "Estes aocu

.forme anteriormente fôra pu- mentes ficam sob a sua res

blícado. ponsabilidade e deverão ter en-
- Em Belém é enorme a es- trada na secretaria da F. A. C.

pectatíva que reina em tôrno até o dia 11, sexta-feira, ás 18
da próxima temporada da horas. Eu dispunha, portanto,
Portuguesa de Desportos, de

I
de apenas três dias, ou me

São Paulo. Este clube deverá IhOT parte desses três dias
jogar com o lemo, o Tuna, o I (pois não vivo do esporte) pa-;
Paisandú e�um corp.binado for-I ra o apronto �aquêles . dü<:u- \
rnado por esses três clubes. mentes. Exanunando mmucio- I

COMBINADO X AVAí samente os citados documen- --------------------------

No "match" amistoso ante- tos, observei e cheguei á con- .,_-------------------------�

te-ôntem efetuado no estádio cíusão de que era impossível, José lobo da Sílva e Viuva Felícia Ana
da rua Bocaiuva, o seleciona- humanamente impossível, em Herminio Maciel da Silva Carneiro
do da cidade, venceu o Avaí, tão curto prazo, <lar conta in- I

pela contagem de 4 x 2. tegral da tarefa que me Iôra
Em nossa edição de ama- confiada, ou melhor. " diga

nhã, daremos maiores deta- se mais acertadamente. " im-
lhes. posta!

MAIS DOIS TORNEIOS Apesar disso, não desanimei
CONTINENTAIS e puz mãos á obra. Meu prí-

. S. Paulo, 3 - Segundo reve- meiro passo foi solicitar ao sr.

la o correspondente da "Fôlha presidente do Ubiratan que or
da Noite", em Buenos Aires, a denasse ao secretário a feitu
Comissão de Assuntos Ameri- ra do ofício pedindo a Inseri
canos do Congresso do V Cam- ção que, segundo as instruções
peonato Sul-Americano Extra, recebidas da F. A. C., deveria
em sua última reunião, delíbe- acompanhar as fichas, bem co

mes continentais, sendo um mo a quantia de Cr$ 20,00 que
rou a realização de dois certa-

.

constitue a taxa das inseri
extraordinário, no Peru e o ou- 'ções. O que mais preocupava-
tro oficial, no Equador. me, porém, era o material exis-

É BOM SABER. . . tente no clube. Será que êsse
- Que o C. N. Almirante material bastaria prura suprir

Barroso, de Itajaí, foi fundado as necessidades atuais? A si
em 11 de maio -de 1919. tuação financeira do clube en-
- Que no campeonato Bra- contrar-se-ía em condições de

sileiro de Futebol de 1929 OIS cobrir as despêsas que se fizes
paulistas (campeões) derrota- sem mistér? com essas dúvidas
ram ilragorosamente os para- procurei imediatamente o sr.

naenses. Israel, a fim de obter informa
- Que em 1930. num amís- ções concretas a êsse respeito.

toso realizado no Rlo de Janei- Pedi que. ss. fizesse organizar,
ro, o selecionado brasileiro por intermédio do guarda-es-I

.....__--

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Os brasileiros
contagem de 5

venceram os chilenos, ante-ontem, pela
a 1.. Luizinho (4) e Heleno, os artilheirus

-

expressiva
• •

nacrenars.

COMBINAÇÕES SORTEADA S:

PLA�O «�.,.

AHRj
ypy

KLLj
AHC

VCLj
XODj

ROE
·ZRS

-os TRAIÇOEIROS.
ATAQUfS EPllEPTICOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DAVIDA.
DESAPARECEM COMPLE
TAMENTE COM O USO
DlARIO. DURANTE TRÊS
MÊSES. DO CONHECIDO
E EFICIENTE PREPAII.A
DO CIENTífiCO

[ o ao 60. Do

YV25 CS24' f(NI
SOl8 NH2l � UZ34

70. 010 120

IYS BT35
IY29 B07

DINAMO
VEM'DE-SE um de 12 HP 1 SOO

velas, com 6.000 metrOtl de fio da
cobre.
Trota.. ne.ta redação.

15 n, alt-"3

COMPRA-SE
UMA ESCFIVANINHA

UM 'tERNO ES'l'ul-ADO PARA
SALA

UMA PRENSA PARA CÓPIAS
UMA MÁQUINA DE ESCREVER

UMA BALANÇA PEQUENA
Ofertall Q O. L. ROlla

Rua Deodoro, 33.
5 V9.

Os trabalbadores
e a ONU

Londres, 2 (U. P.) - A sede
tarta-garal da Organização das:
Nações Unidas recomendou à
assembléia que a Federaçã.o.
Mundial das Uniões Trabalhis
tas seja representada no Conse
lho Econômico e Social da ONU�
com as prerrogativas de conse

lheiro técnico. Recorda-se a pro
pósito que na antiga Liga das
Nações as organizações traba
lhistas não possuíam uma re

presentação tão direta e efetiva.

Do

VIl5
YCIS

participam o noivado de sua

filha VALTINA, com o snr.

Cario. Carneiro'

part;cipa o noivado de _eu

filho CARLOS. com � .rito,
Valtina Lobo da Silva.

FlorianópoU., 2-2-1946

Material de qualidade, sistema
eficiente e alta precisão de fa·

brico, asseguram aos Magnetos
Eisema"" um funcionamento ri

gorosamente perfeito, Modelos
especiais para motores
diversos.

automólteis 8 caminhões,
máquinas agrícolas, guin
cho., betoneiras, bomb a s

hidráulicas, etc.

DISTRIBUIÓORES eXCLusrvoS NO BRASIL

LUIZ' F. BRIlGIl & FILHOS
'

RUA EVARíSTO DA VEIGA, 83 B - RIO
< ,

,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt ITOME IHOT
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Faz pouco tempo o Institu
to de Pesquizas sôbre o Esta
nho, organizado e controlado
pelo Conselho Internacional
de Pesquízas e Desenvolvimen
to do Estanho, apresentou um

relatório sôbre as suas ativida
des durante os ultimas três
anos. Todavia, uma vez que a

absoluta maioria do seu traba
lho foi desempenhada em be
neficios dos diversos departa
men tos oficiais e para fms de
guerra, é claro que existem
ainda muitos detalhes do mes

mo que não podem ser revela
dos.

DR. POLYDORO S. THIAGO Entretanto, em alguns casos

o Instituto revelou vários nro

gressos de suma ímportancía
conseguidos pelos seus técni
cos e pesquízadores. Um des
ses, por exemplo, foi a desco
berta de um processo graças ao

qual é hoje passível produzir
um bronze de excelente quali
dade com a elevada cota de

Médico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS catorze por cento de estanho,

CUI'SO de Aperfeiçoamento e Lon-
O que representa um grandega Prática no Rio de Janeiro

COXSUI"TAS - Pela' amannã: passo dado na Iundicâo dessediariamente das 10,30 às 12 hs. à �

tarde excepto aos sábados, das 14 metal, até aquí refratário a
ás 16 horas - CONSUL1'()RI0: li

.

tRua João Pinto n, 7, sobrado - Igas nas quaIs en rassem al-
Fone: 1.461 - Residência: Rua tas percentagens de outros me-Presíden te Coutmho, ;,8

I t .

ais.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN Pelo que anunciou o Institu-
Médico do Centro de Saúde e Di- to O b

.

duzídretor elo Hospital "Ncrêu Ramos" ronze aSSIm pro UZl o
CLINICA :l1ÉDICA de adultos e apresenta-se completamentecr-ianças ,

CON.SULTóRIO: R. Trajano, 14 insento da sua natural porosi-
(altos da Confeitaria "Chi- dade observada por ocasiãoquinho")

CONSULTAS: das 4 às R horas da fundição de peças, o queRESTDÉKCIA: R. Felipe Schrriidt,
38 - Fone: manual 812 contribue decísívamente para

uma grande economia de ma
terial e melhora as suas pro
priedades de forma muito con

siderável.
Além disso, o Instituto con

seguiu criar uma nova liga
metálica de estanho e cobre -

numa proporção de 40';';. do

primeiro '€ 60% do último es

pecialmente indicada para os

casos em que se queira obter
um material de aparência
idêntica á do aço com vanta
gem de não exigir uma limpe
sa muito frequente, mesmo

quando mantidos em locais
muito expostos onde o aço se

enferrujarda com tacílídade.

DR. SAVAS LACERDA
nica lnédico-cirúrgica de Olho.

Ouvidos. Nano< - Garganta.
ploma ele habilitarão do Conse

lIJo :-.Iacional de OftalmologIa.
�ÔJ.TÓRlO - Felipe Schmí
"�t, S. Das 14 às 18 horas.

SlDQNCIA - Conselheiro Ma-
fra, 77.

TElLEFONJ<]S 1418 e 1204

DR. NEWTON D'AVILA

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DO:P.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO·GENTTAIS

DE A:I<IBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmidt, 4r.
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
anus - Hemorroidas. Tratamen

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

Atende diariamente às 11,30 l1S.
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1007

ANTôNIO MONIZ DE
.

'

ARAGÃO
�irllrgia e oi-topeüía clinica e cí

..urgia do torax. Partos e doenças
. de senhoras

l '(;ONSULTóRIO: R. João Pinto 7

Qiáriamente das 15 às 17 horas.

4 ","SID1':.\CJ.I\: Afmtranre Alvim,
_

J' 36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉÍUO
DE ASSIS

Dos Sel'vic:os. de Clínica Infantil da
Assístêncra Municípal e de

.

Caridade
CLíNICA )H:DfC.1\ DE CRIA:'\ÇA8

ADULTOS
CONSUIJTóRIO: Rua Nunes :\la
cbado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 hor-as

I?t:>lDÊNCIA: Rua Marechal GU1-
. lherme, 5 Fone 783

CUNICA MÉDICA E:\I GERAIJ
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, íntest ínos, 1"]115 e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSUIJTôRIO: Rua F'er'nando
Machado, 16

CONSUVr.AS DJARIA.lI1IRSTE:
das 15 ás 18 horas

RESID:íl:NCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 760

DR. MADEIRA NEVES

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade �a
íonal de ;\Jedl�",a da Un iversida- •

,de cio Bl'asil). Médico por coricur

so do Serviço Nacional de Doen
-oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq.uátrico do Rio na Capital i e-

dera!
CJJíNICA l\IJ::DIC,1\ - DOENÇAS

NERVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás ] 8 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO

INSTITUTO DE DlAGNÓS·
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
,i Formado pela Universidade de

G"nebra, 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
lo).-Ç'urso 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
díografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAIJ - ALTA ('l.
RURGIA - l\IOI,f:STTAS DF. SE·
.. , NHORAS - PARTOS .

Formado pela Faculdade' ele :lTedi·
cinna da Universidade de São

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

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

útero, ovários e trompas. vamco
ceIe, hidrocele, var-Izes e herna

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

raíso) . Te). 1.5!)8.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves .Jú

nior. 179; Te!. M 764
-

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Río de .laneiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGAKTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fenclidos de

nascença)
Esôfagoscopia, brobcoscopia para
retirada de corpos ssuanhas, etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES MACHAD0 N. 20 -

Fone 1447

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiahl �fsltli
"sn.V'EI1I.A"

Gr.nd. T6ftico

• """""$ .,:q�bII""'IIIIIU.... ....,. wc ,...._ �......._._-_�

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fodada e.. U7. - Séde: I A W "
INCENDIOS E TRANSPOKTEfii

Cifras do .Balanço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

«

Siaistros pagos nos últimos ic anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20

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

...........__ ��,..,. "' __ ·_ " '--..4�..·W..- ·"" -4""" · ,.". '1.1.- " 'W ._- _ 'W _ __

Notas cientificas

I �

o ESTANHO

Ateneão, senhores
proprielérios
de veículos

Chamamos a atenção do. 18-

nhor8s proprietário. de veículos.
que a Inspectoria de Veículos e

Transito Público prorrogou. por
mais cinco (5) diaB, o prazo
poro emplacamento de veículo•.
Findo ellse prazo, aos retar

dotári< II serão aplicada� 011 pe
nalidades previstas am- lei

19U�
ptdpud

ENFERMEIRA

A aproxima�ão do perio·
do mensal é, para as senho

ras que não têm boa saude,
11m tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos 50

frimentos que se avizinham

perturbe-lhes a tranquilide
te e as põe em sobressal�

Ko fim de um ano, qua•

to somarão êsses dias de do

res, roubddos aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si OS padeci·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tõ
nico, antí-dclorosc - é o reme

dio que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A SAUDE DA MlJIRER

.Fábrica de Rendas e Bordados
HOEPCKE S. A.

C O 1\1 UNI C A ç Á O
Em cumprimento ao disposto no artigo 99, do decreto-lei n.

2.627, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que estão à dispo
siçiio dos senhores acionistas na sede social à rua Conselheírc
:'Irarr::., n. 30, nesta Capital, os documentos constantes das letraf
a, b e c do mencionado. artigo.

Florianópolis, 1 () de fevereiro de 1946.
Aderbal Ramos da Silva

Diretor-Presidente

CARLO S ROEPeKE S. A .

Comércio e Indústria
COMUNICAÇÃO

Elll cumpr-imento ao disposto 110 artigo 99, do decreto-lei n.
2.(j27, de 2() de scl embro de 1940, comunica-se que estão à dispo
sição dos senhores acionistas na sede social à rua Felipe .Sch
ruirlb, nesta Capital, os documentos constantes das Ietcas a, b e
c do mencionado artigo.

Flo rinnópolis, 1° de fevereiro de 1946.
Aderbal Ramos da Silva

Di rei or-Presidente

FARMACIA ESPERANÇA
•• l'.r••�.t1eo NILO LAUS
.0,. _.....,....

--_ -._�-....._
.ArUpe Ce 1IIofte.....

.......... --_ .............. _� ........

I '),IA,' 10",....A/" .•,',.. " TAX.�riIII
Fabricante e distribuidores das afamadalil con-

/� '11 '11 fecções �'D!STINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casamiras, riscados, brins

I bons e baratos. algodões, mOl'ins e aviamentos
para alfai-:1tes, que recebe diretamentp das

I melhorall fábricoti. A Casa •A CAPITAL" chama o atenção do. Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

vigito antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em Florian6poli., - �FILIAIS em Blumenau e Laje« .

• UUZ'&EE'*4íDW_ ..

I
I

-- ...
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o sr. ieoberto Leàl consultor juridico da Secretaria da Viação, está respond
pelo expediente da 'mesma, na ausên�ia d� respectivo titular, o dr•. Udo O�
O dr. José da R. Ferreira Bastos reassumIU, hoJe, o cargo de Procurador Geral do (si

Descoberto novoConstituído o Gabi
nete Militar do
Prese Outra
Rio, 4 (Via Aérea) - O pre

sidente da República assinou
decreto nomeando os mern-]
bros que faltavam _para co,n�-Iposição do seu gabinete milí-

tar, que ficou assim const.itui-]
Condenado a uma pena suave do: chefe de gabinete,geneI'�llAlcio Souto; sub-chefe, capi-

Yokohama, 3 (U, P,) - O à morte e dois à prisão perpe- tão de fragata Raul Souza;
comandante Hiroji Honda foi tua. chefe dos servicos de seguran

sentenciado, pela Comissão Honda foi reconhecido cul- ça dos palácios presidenciais,
Militar que o julgou, por não pado de falta de contróle sôbre capitão Darcí Lázar?;_ ajudan
ter sabido ou querido evitar seus comandados entregues a tes de ordens, capIt�� Hum:
que seus subordinados, num atrocidades, inclusive no es-: berto Peregrino; capitão Josp;
campo de prisioneiros de guer- pancamento e consequente I Ribeiro; capitão�t;nente. Jos�
Ta, cometessem atrocidades morte de um soldado ameríca- Assunçao e capitão �vIadoI
contra os prisioneiros aliados. I no. Pedro Perra. Para aJudan�e

iA sentença pronunciada Foi, entretanto, absolvido de orden� do general Alcío

contra Honda foi a mais sua- da parte do libelo acusatório Souto roí nomeado o tenente

ve de qualquer julgamento por pela qual teria permitido que Leónidas Gonçalves.
crimes de guerra no Japão: - seus subordinados falsificas- ...-IiIlI-...C?OfIll'l_'.-..

• ...''''CIIOI'''IIlBl!llllJ!l
vinte anos de 'prisão com tra- sem documentos de óbito, TOU-

.

Ibalhos forçados. bassem fornecimentos perten- O r"
Dos quatro outros oficiais ja- centes à Cruz Vermelha e f'al- Aderbal

-

Ramos
.

poneses anteriormente conde- tassem a seus deveres de assis-I d S·IVônados, dois foram condenados tência médica aos priSioneiros.,
a

e

I

Missa de Bequíem " '��':tn�:!�!ta I
RuaA���GS���tS 34, ISala 3, Telef. 16-31

Viúva TUFFI AMIN e filhos convidam aos

parentes e amigos, para assistirem à missa
do 7°. an.versâr io da morte de seu querido
esposo e pai a realizar. se na Igreja S. Fran-

cisco às 7 hor<fs, no dia 7 do corrente. 3 vs.-l

ucranianos desejariam Es!ra�os da bomba

br "I' atomlca
nos campos aSI elros Tóquio, 4 (United) - A

Rio, 4 - Via Aérea - In-I que 100.000 ucranianos dese- bomba atômica, lançadas sôbre
for�ou o sr._ Artur Neiva, nal jaria:�. trabalhar nos campos Hiroshima causou 360.545 Lai-
ultima reuniao do Conselho orasueiros. xas, inclusive 78.150 mortes,
de Imigração e Colonlzaçào, segundo revelou o comunicado
------------ .....,_ oficial do supremo comando

L500 funcionários limpam .díad; nesta captial.
o comunicado acrescenta

Paredes e muros que 139.983 pessôas aínd I es

tão desaparecidas, e 9.490 sé-RJlo, 4 Via Aérea - Diaria- cartazes e letreiros de propa- riamente feridas. outras 2 ."97mente cerca de 1.500 homens ganda eleítoral, espalhados pe- pessôas sofreram ferimentoslimam muros e paredes de car- la cidade a mandado da Prefei- leves. Além disso, 176,987 peslimpam muros e paredes de tura.
.

sôas que sobreviveram á pior
explosãc ela históri,i1 são ec nsi

arroz dera,das "doentes".

FlorlanõpoUt, 5 de Fevereiro de 1946

ioe mil
trabalhar

t.OOO.OOO de sacas de
exportadas

Rio, 4 Via Alérea - O Brasil 1'os não tem cereais para o seu
vai exportaJr, no corrente ano, próprio consumo e os preços
para o ext,�rior, acima de 1 dos mesmos não baixam, ape
mi·lhão de sacas de arroz. A I sal' de haver super-produção,
propósito, um matutino diz I como evidenciam os fato�.
qlue !enquanto isso os brasileÍ-

-

serao

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de S. Catarina

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Avisamos aos Snrs. Acionistas que, a partir do

60. dia u til após a reabertura dos Bancos, inicia
remos o pagamento dos dividendos correspondentes
ao exercicio de 1945.

Florianópolis, 1°. de Fevereiro de 1946.
p. Banco de Crédito P. e Agrícola de S. Catarina

LOURIVAL ALMEIDA

Chega a vanguarda britânica
Kure. Japã�. 3 (U. P.) -

Anunciou-se o desembarque nes

ta ilha de um destacamento de
300 marinheiros e fuzileiros na

vais do Reino Unido, o qual
constitue a vangua!rda das fôrças
britânicas de ocupação. O refe
rido contingiente chegou sexta
feira a bordo do "Glenairn".
Para o dia 20 do corrente es

pera-se a chegada do grosso das
fôr�as britânicas de ocupação, o
maIs densa do Japão.

qual compreende uma brigada
britânica, uma hindú, uma aus

tralliana, uma néo-zelandesa. que.
unidas ao pessoal das fôrças aé
reas procedentes da Grã-Breta
nha e dos Dominios, terão o to
tal de 40.000 homens.

A chegada das fôrças britâni
cas à zona de ocupação do distri
to de Hiroshima, cuja extensão
é de 64 quilômetros (Iuad rados, ífará da mesma a zona' ocupada

i
J

I
,

Nova York, 4 (United) São Paulo, 3 (E,) - Noticia-
o Comité de Inspeção das Na- se que se agravou o estado de
ções Unidas concordou em re- saúde do ex-presidente Júlio
comendar a zona setentrional Prestes. O antigo chefe do go
de Stafford-Greenwich, no Es- vêl'no bandeirante está inter
tado ·de Connecticut, para a nado no Sanatório Esperança
sede permanente das Nações

I
e o seu estado de saúde, agra

Unidas. O comité recomendou vando-se, nas últimas horas,
Nova York como séde provisó- está inspirando sérios cuida-
ria.

.

! dos,

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita0
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indil!'entes de Flori31Q�

Expedíente Bancario
Comunica-nos a Agência do

BANCO DO BRASIL S. A.,
nesta Capital, que, ,para me

lhor poder atender ao expe
diente destinado ao público, o

fará, apenas, na parte da ma

nhã - das 9,30 às 12 horas,
durante a semana corrente.

I sede do O.N.U.

A côr incenti
anp,stésíco a produçãoI Londres, 4 (United) Londres __ Fma te�Segundo informam de Es-

tocolmo ao"Daily Tele- de a lgodão (lo Xorte da
.. terra annnclou reeent,graph" , dois qumncos

.t sua intenção rle pintsuécos descobriram um
I

novo anestésico, que não seus teares em verr e li
ataca o coracão e pode ser Inzul pastel, hem {'OJn(l

usado a temperaturas ele- paredes em verde e ou

(lO. 'í'rnta-se de um e.vadas, sem perder suas

qualidades. Os autores da típico da crescente ilnp'
descoberta são Nils Lof- da que a indústria hr.t

está concedendo à ('ôr�
gren e Bengt Lundquist. O

Incentívu a uma maior
novo produto, que bre-

cão, Xo decorrer df' tvemente poderá ser expor- I·ta.do em grandes quarrti- g'uerru realizou-se lima

clades, será conhecido pe- [panha nesse sf'utido.
�la Inicial dos dois quími- i em grande parte a con

! das e exíbícões levadas 8cos, ou seja. pela designa- v

ção de LL-30. I to pelo British Councll,
------------- I última Iustítuíção an

PrevI· sa-o do tem pO I agora est�r I'l'eparan�o!colaboracão com o 3Im)
Previsão do tempo, até 141 do '('ralullho, um folheto 1

horas do da 5 na capital: i título: ·'Côr e Ihrminaçã
Tempo: Em geral instável. I Fá.hricas e ES{'ritórios·!..<.Temperatura: Instável.

.

,

Ventos: Varíávels, com ra-I Rádio Telegrafb[adas frescas. J

Temperaturas extremas, de Precisa-se de um fi
hoje, foram: Máxima, 29,6 e seja bem pratic
mínim�,_23,7., Informa(óes nes
Previsões �ara o I.Itoral de reGa(ão.Santa Catarina e RIO GTande) ..

o

-----4.
do Sul: Tempo entre nublado

I
li b d dOe encoberto, com chuvas espar- Se a os e per 'I

sas em Santa Catarína e nu- Quem conhecer o sr, N.cá'
blado com chuvas e trovoadas S Raimundo, é favor avisar.

no re�to da costa. Ventos: va- foi entregue neste;> redação.
. «Atestado de VaClna» achad

riáveis, com rajadas frescas a
rua Tiradentea

muito frescas. Visibilidade mo- -----------...

derada a sofrível. Novamente prOf
gada a moratõri

Rio, �l CE.) - o pres
{lente da Reipública ass

Santiago, 3 (U, P.) - Está nou, ante-ontem, o

em franca cisão a frente tra- guínte decreto:
balh ista chilena, depois que o '"Fica prorrogado IH!
Partido Socialista anunciou mais três dias úteis, a co

que retira o seu apóio à gréve tal' de 3 do corrente,
geral convocada, para o país suspensão das exig'ihilid,
inteiro, pela Confederação do des a que se refere o art
Trabalho. so 10 do deereto-leí uúm
Ao mesmo tempo os socialts- ro S.830, de 24 de janei

tas anunciam que está em ne- de 1946".
goeiações com o govêrno só- --o-- .._--,--.----111
bre a sua possível participação i H?�e telça-feIra, dIa 5 de fe

no Gabinete, o que está

resol-I
relIO de 19�6.

vido segunda-feira. Sess,oes das Moças
,

Os socialistas dizem que a
RITZ - as 5, e 7,30 hora"

greve decretada pela Confecle- RS>XY - as 73; 4 horas

racão e marcada para ter iní- Davld Bruce -. Grace Mac

ciO" à.s 6 horas da manhã, se- nal - LOUIS da Pron

gunda-feira, em todo o país, em

não é mais do que uma mano- MONOPOLIZANDO O AM

bl'a dos comunistas, para ser- Uma mistura de roman

vil' a interêsses políticos da música, 'canções e bailadosí.
No programa: .

Frente Popular.
Notícias da semana _ DF
Preços:

Cr$ 1,20 - 1,80 - 2,40.
Censura:

LIVRE.

Cisão na frente
trabalhista

Agrava-se o estado
de saúde do sr.
Júlio Prestes 53. feira Ritz e Roxy: - ]\!Ta

uma gTande apresentação
metro:
A VIDA TEM CADA UMA' !

Domingo, R I T Z: U
espetáculo g�gantesco: I
MÜSICA PARA MILHõES

com

Margwret Obrien - José Iturl
.- Jimmy DUJrante

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
'NFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E , R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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