
CENA DEPLORAVEL

·0 SR. DR. UDO DEEKE, RECENTEMENTE NOMEADO INTERVENTOR FEDERAL EM
SANTA CAT.�RINA, REGRESSARÁ, DOMINGO, PELO AVIÃO DA "CRUZEIRO DO SUL",

DEVENDO ASSUMIR O GOVÊRNO NA SEGUNDA·MFEIR..4., ÀS 11 HORAS. '

o Secretário do Partido Trabalhi�ta, neste Estado, sr. Otaeílio Nascimento, recebeu
do Diretório Central do P.T.8. o telegrama que segue: «Comunicamos aos preza
dos companheiros, de acõrdo' com a orientação do Presidente de Honra (dr. Getúlio
Vargas), o Partido Trabalhista colaborará com o govêr.no do Presidente Gaspar

Dutra. Saudações. Baeta Neves».
------------------------------�------------------

, o MAIS ANTIGO DaRIO DE SANTA CATARINA

Pruorfetario e Diretor-Gerente; SIDNEI NOCETI _ Diretor; BARREIROS FILHO

IAno XXXI Florianópolis

União

Quinta-feira, 1 de Fevereiro

Católica contra
París, Fevereiro, (S. I. P.) -

Uma das mais importantes orga
nizações polonesas na França, a

saber, a União Católica, opõe-se
enérgicamente aos métodos de
destruição das organizações dos
emigrantes poloneses, pelos ele
mentos, inspirados pelo assim
chamado Govêrno de Varsóvia.
A atitude da União Católica foi

caracterizada pelo dirigente da
União Católica polonesa da
França, Pe, Dr. Cegielks, num

sermão proferido no dia 11 de
dezembro do ano passado, na

Igreja' polonesa em París. O ora

dor criticou acerbameuts as re

lações da Rússia para com a Po
lônia, e condenou as ditaduras,
tanto as direitistas como as es

querdistas. O sermão foi taxado
como uma espécie de declaracão
política da União Católica.

.

No dia 9 do mês passado, foi
realizado um congresso dos pa
dres poloneses católicos de to
dos os territórios da França, na

localidade de Clamart, nas pro
ximidades de Par ís, no qual fo
ram tomadas várias resoluções,
sendo, em seguida, publicadas
no periódico "POLôNIA FIEL".
O Congresso de Clamart é a con

tinuação dos congressos anuais
dos padres poloneses, interrom
pidos durante a ocupação ale
mã. Participaram do último con

gresso cêrca de cem padres po
lon eses dissipados pelos territó
rios da Franca. "POLôNIA
FIEL", no relató'rio do Congres
so escreve; "Foram largamente
discutidos os assaltos mascara

dos ao caráter católico das esco

las polonesas no estrangeiro.
Foi resolvido opôr-Se com tôda
a energia a tais provas. O clero,
tôdas as organizações católicas
e todos os fiéis devem manter-se
separados do comunismo, quer
atul êle mascarado ou aberta-

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

A escassez de carne
na Espanha
Madrí, 6 (D. P.) - Há

grande escassez de carne em

Madrí e nas principais capi
tais dos Estados, em virtude
dos fazendeiros e açougueiros
recusarem-se a negociar de
acôrdo com os preços fixados.
A delegação dos fornecedores
de Madri impôs novas muItal'l
à Associação dos Trabalhado
res, devido a numerosas falhas
verificadas no abastecimento
de carne, nos mercados de Ma
drí, Barcelona, Bibau, S. Se
bastião, Sevilha, Valência e

Saragoça.

Reivindica�ões
dos tecelões

Rio, ;) (E.) - o Slndí
cato dos Trabalhadores na

Indústria de Ffação e Te

celagem esteve reunido e,
após prolongados debates,
resolveu denunciar o pro
gra.ma de reivindicações
prometida pela classe pa
tronal em meio do ano

passado, o qual incluiu a

constmcão de casas bara
tas para: os operários, fuu
dação de cooperativas per
to d'as fáhrír-as e de uma

cooperativa central, na

sede do Sindicato (los 'I'ra
balhadores, cuja obra se

ria custeada pelos pa
trões.
Decorrtdos sete meses,

sem que tal programa te-
nha sido eumprído, com

exceção d'a concessão de
um abono, decídíram os

tecelões estudar a questãoDia 7 às 20 horas haverá no

"Op I ·0«Restaurante Perola» um ban- carne a p u a�a e resolver se deveriam exí-
quete em regollijo aos bacharelan-I. . " g'ir O cumprimento do pro-
dos de 1945 (Artigo 91) para o qual I carioca grama ou denunciá-lo pa-
ficam convidados todos os diplo- ra pleitear melhoria de sa-
modos. Rio, 6 (Via Aérea) - Sôbre Iártos, Este ponto de vista
________A_C_O_M_I_SS_Ã_o_ a deficiência no rorueclmento Infelizes, vagueiam,foi o 1 encedor na assem-

de carne à população desta hléia, sen(l1o fixada em sofrendo fome
capital, foram fornecidas no trinta por cento a percen- e fr40
Ministério da Agricultura as tagem flue os trabalhado- Compenhague, Fevereiro, (8.
seguintes informações: res em fíação e tecelagem I. P.) - As pessoas que fogem
"Os fr íaorffícos que se diáriamente da Polônia decla-

� vão pleitear para aumell- .

d
. , .

abastecem nas invernadas do ram que muitos os mUmCIplOS
to dos ordenados, Inclusí- dos territórios transodrianos, Ii-

norte de Minas, não consegui- Te a percepção do abono mítrofes com a, Alemanha, apa-
ram comprar gado nos últi- concedido em maio do ano rentemente incorporados à Po-
mos dias de janeiro, em virtn- lônia foram entregues não à ad-

passado. .

ist
- .

imde dos preços dominantes na
mrru raçao varsoviana, mas SI •

- aos destacamentos militares ale-
região não permitirem mar- mães de Von Paullus. Tais des-
gem para negócio com a carne tacamentos compostos de ex-

vendida aquí a Cr$ 6,00. Drs. prisioneiros de guerra alemães,
Ve io a esta capital uma de- Aderbal Ramos capturados pelos russos em Sta-

Iingrado, comandados, selecio-
legação ele invernistas daque- da Silva nados e fiscalizados pelos co-

la zona, pleitear junto à Co- e munistas alemães "aperfeiçoa-
missão Nacional de Preços João' Batista I

dos" na Rússia, não permitem a

nova majoração do preço de

I
entrada naqueles distritos da

Bonnilssis população polonesa, expulsa PI7-
carne, para que pudessem ven-

1
los russos da regiões a leste da

der o seu gado sem prejuizo. ADVOGADOS

!
Linha Cu rzon. Multidões dêsses

Por outro lado, soubemos infelizes, vagueiam, removidos

também que os trizorffíoos de

I
Rua Felipe Schmidt 34, de um m unicínio para outro, so-

<> Sala 3. Telef, 16-31 frendo frio e fome, sem o menor
São Paulo estão contribuindo auxílio por parte do gOyêrllO de
no momento com maiores re- •• ... Varsóvia.
messas de carne ,'J}a!r.a, 9 merca-

do carioca, sem o que a crise
seria ainda mais grave. Tais
remessas não podem ser maio
res devido á deficiência de va

gões frigoríficos para trans
porte. Os frigoríficos de S.

mente. O comunismo não des
preza quaisquer métodos: on

tem, promovia sangrentas perse
guições religiosas, e hoje, apro
xima-tse com um sorriso convi
dativo, .mas seus fins permane
vem sempre os mesmos, isto é,
a luta com tô das as religiões.
"Na resolução votada e aceita

unânimemente durante o Con
gresso, os padres cató ldcos polo
neses exprimiram seu pezar pe
lo motivo do unilateral rompi
mento da concordata com a San
ta Sé, pelo assim chamado Go
vêrno de Varsóvia, relembrando
a seus patrícios que, em vista da
pressão da propaganda' dos men-

de 1946 H. 9600

a destruição
tirosos lemas comunistas sôbre
a vida a emigração polonesa na

França, é mistér relembrar a en

cíclica do Santo Padre, na qual
êle adverte os católicos contra
o óddo e as lutas SOCIaIS das
classes. Os padres poloneses
reunidos em Clamart, condena
ram na sua resolução o abuso
do culto divino para' fins de pro
paganda e manifestaram o seu

compadecimento e sua dor, de
vido á pesada situação dos po
loneses no país, exprimindo sua

fé de que a Providência Divina
devolverá a Polônia. 't LIBER
DADE, INDEPEND1<:"\'CJA E
SOBERANIA.

Do dr. Udo Deeke
I ao dr. Gallotti
I O sr, di)'. Luiz Gallottí,

recebeu ontem do sr. dr.
rdo Deeke, recentemente
nomeado Interventor Fe
deral em Santa Catarina,
o seg'uinte telegrama s

"Rio Agradecendo
sensihilizad'o os têrmos

<lo seu cabogrnrna, comu

níco-Ihe flue tomei posse
hoje, perante o sr, llIinis
tro (la Juxtíça, do cargo
de Interventor Federal
nesse Estado. Cordiais
saudações, (ass.) Udo
Deeke '

•

JIoCÍnl!os bouítos, que hem
conhecemos, não satisfeitos
corn () estado de descaso por
flue passa o velho casarão da

praça Pereira e Oliveira, e que
se diz TEA'I'RO, ainda se com

prazem em, quer nas sessões
eínemntogrãfíeus, quer nas

noitadas teatrais, criar um am

hiente de franca falta de com

postura.
.\inda ante-ontem, por oca

sião (la apresentação dos tra
balhos de místér GueH'o, assis
timos a uma, cena deplorável.

�um dos números apresen
tados, a espôsa de )1)1'. Guelto
[ognu à platéia, algumas ba-
'I'al cena, todavia, muito de

novo número. Eis que, quando
menos esperavam, os artistas
se vêm embaraçados com a in
terrupção provocada pejos tais
mocínhos que pe(liam"mais
balas "! Os artistas outra coi
sa não tiveram flue fazer se
não sorrtr!
l)ÔS contra nós! Demos uma

prova insofismável de nossa
falta de educação social.
Devemos, sempre que se

apresentar alguém no palco,
considerar que seu sofrimento,
g'raças à falta de conforto,
poeira que tem flue suportar,
as pulgas de raça que terá de
amestrar, e o perfume entou
tecedor que irá aspírar, torna-
o nm estóico!
Por falar em poeira, perfu

me, pulgas e outros híchos se

melhantes, cremos que já é
tempo da Empresa concessio
nária e das autoridades sanítá
rias tomarem as 'providências
flue se fazem mistér.
Uma seleção nas galertas,

pela polícia, não seI'ia mau!

APENAS Cr$ 3,60
Com essa ínfima quantia Voe�

está auxiliando o seu préximo,
Contribua para a Caixa de EsmoI••
aos Indíeentes de FlorianóooHII,

SER.A.' '?
Segundo ouvimos em círculos de Café, geralmente

sabidíssimos, o secretariado do sr. Udo Deeke ficará
assim constituido: Educação e Justiça, dr. Carlos Go
mes de Oliveira;

-

Fazenda, dr. Davi Ferreira Lima;
Viação, dr. Mário Mafra e Segurança Pública, dr.
Lucia, Correia.

A VISO

FRUTAS QUE
SALVAM VIDAS
Londres, Fevereiro, (B. N_ S.)

-- Havia na Grã-Bretanha du
rante a guerra, escasses de cer

tas frutas que aquelas ilhas não
produzem, isto é, frutas de cli
mas tropicais. Os navios carre

gavam artigos mais ligados ao

esfôrço de guerra. Assim sendo,
era comum surgirem pedidos de
limões e laranjas para certas en

f'ermidades. Os apêlos diziam
que crianças ou enfermos ne

cessitavam dos ácidos contidos
nessas frutas para recuperarem
a saúde. E sempre esses pedidos
eram atendidos com presteza e

dedicação. Certa vez, aviadores
de uma base da RAF, em Nor
folk responderam a um desses
pedidos urgentes enviando uma
caixa de duas dúzias de laranjas
I)ara salvar a vida de uma crian
ça num hospital de isolamento
em Townbridge. Outros três li
mões foram enviados por um

particular residente em Bath. A
crianca de cinco anos comel'ou
a. meihorar depois que recebeu
os limões. É que a cria,nça esta
va com escarlatina e os limões
eram indispensáveis para evitar
a intoxicação nos ri,ns.

o abastecim"nto de

Paulo mandavam antes da pri- do o transporte o per,nlite. To
meira crise, em 1943, cêrca de davia, êsse aumento cobre ape-
45 toneladas diárias. Atual- nas parte do "deficit" causa�
mente estão enviando 130 to- elo pela situação no norte ele
neladas e as vez,es mais, quan -

I Minas .,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BREVEMENTE

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funcões glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas. normalisa essas
funções e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a ale
gria de viver. Tubos com 2(:i'dra
geas. Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal, 396 - S. Paulo.

g�antona
I VIAJANTE

COMERCIAL
Com pró tica em todo
Estado, oferece seus ser-

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi-

Ições, nesta Redação.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, sio males pu·
feitameute remediáveis. O curandeí
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 in.
digente.<;!, na Rua Deodoro 22, das !J
.s 11 horas. diàriamentil.

Para o "O ESTADO".
Gu�mão de Andrade

Sempre nos tornamos exi
aent.es em matéria de jornais.b

_

Queremos colaboraçao farta e

melhor feição material. Va
mos ao ponto de não perdoar
os 'pequenos erros de impres
são. Subestimamos o esfôrço
dos que trabalham na impren
sa. Não procuramos conhecer

de perto o jornalista nem. os

operários das oficinas, esses

amigos anônimos do povo.
Nossa ignorância sôbre a

matéria vae ao máximo quan
do tratamos grosseiramente o

humilde gazeteiro que nos diz
não ter troco.

Compramos um -jornal por
quarenta centavos e, quatro
amigos nossos o 1eem sem que
raciocinemos o mal que prati
camos restrtg indo a vantagem
dos exemplares. Podemos cri
ticar dentro de uma forma

construtiva à imprensa.
Mas também fazer uma au

to-crítica severa e do nosso

próprio interesse. Chegaremos,
assím, à conclusão de que so

nios-..culpados pelos defeitos da

imprensa. O fator econômico
está ligado à nossa própria vi

da. Os homens que se dedicam
ao sacrifício da vida de jorna
lista, de linotipista, de ímpres
SOl' etc., precisam também co

mer, vestir e ter uma morada.

Porém, si os orgãos da impren
sa não encontram meios de le
var avante sua tarefa, então,
aqueles sofrerão as conse

quências da situação de preca
riedade econômica e financei-I
ra. Há um grande erro dos que
supõem fazer favores dando
anúncios.
Pensam que com minguados

cruzeiros podem divulgar os

diversos setores industriais ou

comerciais. O anúncio é co

mércio.
É locação de serviços profis

sionais. Mas, é preciso anun

cíar bem e de modo a interes
sar o público consumidor. Um
produto, mesmo incipiente te
rá boa aceitação desde que de
le se faça uma boa propagan
da. De tudo isto resulta que a

imprensa poderá alargar seu

raio de ação permitindo que o

povo leia matérias instrutivas.
O Brasil é o país onde menos

se lê. Temos sôbre os ombros
a tarefa árdua de alfabetisar
grande massa. A imprensa for
mará na vanguarda desta lu
ta pela grandeza moral e eco

nômica do Brasil. Todos teem

responsabilidades. Para reali
zarmos esta tarefa é preciso
que os industriais e comercian
tes se solidarisem com a im
prensa, projetando-a ampla e

utilmente através todos os can

tos do Estado. Precisamos ler,
ler muito tudo o que realmen
te interessa ao povo. Assim,

I
construiremos um. Brasil de-

direitos e liberdades mocrático e economicamente
preparado para o futuro.

I
sem dísei-ímlneeão de ra-

ca, religião, eõr ou ldlo-
.

.... _

ma, Foram propostas cláu- I
.

sulas anulogas para os tra- Visite, sem compromissos
t�.dos de �a� com a Bulg:á- LIVRARI J ROSArra, Rumânía e Hungrta,

I
li

tratados em cuja redação
também partíelpam os Rua Deodoro, 33

norte-americanos. Ftor ianópolis

Apenas a União Sovíétí- Livros novos e usados,
ca e a (�rã-Hretanl)a têm a em diversos idiomas.

respousahilídade do trata
do com a Ffnlândía, mas

se supõe os Estados Uni
dos tamllém I)rOCnrarão
fazer ('om que as l'eferidas
cláusulas tamllém figlIl'em
no tnltado e este tenha
ulIla redação mais g'eral.

�----

I Solidariedade
, -

necessana

_�2:_ �O�.�I�T�.�D�O�.�Q:u�i�"�t�a:.f�e�l:r.�,..:.7�&I=.::...:F�e:..:v:..::e�r-=e:.:.ir:....o=-a_e_1_�__4_6 ,_.
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o QUE TôDAS AS DONAS DE máquina de picar, e coloque-a
CASA DEVEM SABER num recipiente fundo, místu-

,

rando-a com queijo ralado, 1

Como aumentar a fôrça do chieara de leite, três ovos ba
alcool - Para aumentar a fôr- tidos, sal e pimenta. Ligue
ça do alcool é suficiente jun: bem e depois modele com a

tar-se ao alcool que se pOSSUl mistura os bolinhos, pequenos.
uma colher de carbonato de Passe-os então por farinha de

potassa. Depois de alguns mi� rosca, a seguir por ovos batidos

nutos, a agua do alcool ter-se-a e depois novamente por íarí

depositado no fundo da garra- nha de rosca. Frite-os em

fa em combinação com a po- abundante azeite quente. Fi
tassa. nalmente conte os pimentões
Contra as traças - Primei- em tirinhas e coloque estas sô-

1'0 sacodem-se os obj�tos e pOl-1 bre os bolinhos.
vilham-se com um po compos- *

to de 90 partes de pedra-hume 'PUDIM JAMAICANO DE RUM
e 10 partes de fôlha de pat- ! Para a massa: 100 gramas
chouli em pó. de. açucar, 100 gramas de man-

Conservação dos quadros teiga, 4 ovos, 35 gramas de
É muito comum o desbota- fécula de batatas, 1 tacinha de
menta das telas pintadas á rum. Para o creme: 3 gemas
aquarela ou á óleo. Quando is- de ovo, 200 gramas de açucar,
so suceder é simples corrigir e 1/2 litro de leite, 1 cálice e

devolver a forma natural. Bas- meio de rum. Derreta a man

ta passar sôbre a superfície do teiga em fogo lento e tire-lhe a

quadro uma simples camada espuma. Retire-a depois do ca

de verniz com 80% de díssol- lor e acrescente-lhes as gemas
vente. O verniz aviva as tín- dos quatro ovos, o açucar e a

tas. fécula de batatas. Trabalhe
O cuidado com os pianos - bem a pasta e adicione-lhe a

Os pianos nunca devem ser tacinha de rum. Leve-a depois
colocados junto das janelas ou ao fogo, trabalhe-a energíca
das portas, porquanto as mu- mente e deixe-a então ao calor

danças de temperaturas pre- e acrescente-lhe as claras dos

[udicam sensivelmente suas quatro ovos, batidas em ponto
cordas. de neve. Derrame a pasta nu

Para remover as manchas de ma pudinheira untada com

frutas - O melhor processo farinha de trigo e leve=a-a-co
para tirar as manchas de fru- zinhar em forno de temperatu-

Rellbertura de Loboratório tas é o de cobri-las imediata- ra moderada, À parte, prepare
Radio-Tecnico-Electron mente com leite e sal fino. De- o creme batendo as gemas dos

Fundado em 1935 pois lava-se o tecido com agua três ovos e o açucar indicado
Montagem de rádios. Ampli- e sabão. durante 5 minutos e derra-

I
ficadores-Tran.mi"ol.'es * mando-os em cima do leite

Material importado direto- BOLINHOS DE TRIPA A fervendo, sem deixar de mexer,

mPr�p:i�Stá�ioS' A.
ESPANHOLA até que seja atingido o ponto

Otomar GeOrgas Bõbm Tripa de rês, queijo ralado, 8 adequado. Quando o creme es-

Electra - Tecnico - Profiri.ional ovos, sal, pimenta, leite, farí- tiver bem frio, acrescente-lhe o

I
formado na Europa

I
nha de rosca, azeite, pímen- cálice e meio de rum. Depois

FlorianópoU. tões. Coz�nhe a tripa cuidando de retirado da forma e frio
.
.()

�ua Joio Pinto n. 29 _. Sob. que ela fique bem macia. A se- pudim, burrife-o abundante-
:.. .. ....__ 1 guir escorra-a, passe-a pela mente com o creme preparado.

I

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

o ESTADO
Diário Matutino :

I Rl"daçào e Oficinas á rua João �
Pinto 11. S �

i mn.ETOH DE HEDAÇÃO � I;
I A. Damasceno da Silva

'

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50.

No interior
Ano Cr$ 90,0&
Semestre Cr$ �I),O()
Trimestre c-s

3o,0()<1Número avulso c-s 0,50'

Anúncios mediante contrato>

Novidades todas

·'1

80,0&-
45,00>
25,0&
9,0&
0,40'

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

semanas

Os originais, mesmo não>

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon·, ,

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

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

Informações úteis'
.

FARMÁCIA DE PLANTÃO"
Estarão de plantão, durante o

mês de Fcvcr c iro, as seguintes Far
mácias:
Domingo 3 - Farmácia Santo

Agostinho - Bua Conselheiro Ma
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe.·

rança - nua Conselheiro Mafra,
Domingo 17 - Farmácia Nelson

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

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

pela Farmácia Santo Antônio sita
ii rua João Pinto.

TELEFO::ü:S ,rMS .'\ECI�SSJ TADOS
Bombeiros 13L;

Polícia . 1033

Delegacia O. 1'. Social............ 15í8
Xl aternidade 1135
Senta Casa . . . . . . . . . . 1036
Casa de Saúde S. Sehastiào 1153
Hospital � ereu Ramos ,...... 706
Assistência Ylunicipal 1664 'li

Hospital :-Jilitar
' 1157

14° B. C. 1530
Base Aérea 786
í' B. r. A. C ,...........

15\1';
Capitania dos Portos... 138v
16' C. R. .. 1608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária 1518
. () Estado" ] 022

, . .\ Gazeta" ....................• 1656
"J)iál'io da Tarde" 157'9 '\

1,. B. A. 1643

Emp. Funerária Ortiga 102,5

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

transporte de que se utilizarão.
Gartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

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

endereço.

Dísposivões sôbre
Lonêres, (U. P.) -

Um funcionário norte
americano declarou que os

Estados Unidos tratam de
incluir disposições sôhre
as; Iíherdades humanas nos
tratados de paz que estão
sendo redatados pelos as

sistentes dos ministros
das Relações Exteriores
da Inglaterra, A.mérica do
"Nol"ie, Untâo Soviética e

França, Os assistentes se

dedicam, agora, ao exame

<lo tratado de paz com a

Itália, no qual f1uerem os

Estados Unidos que se in
cluam cláusulas sôbre os

direitos e as liherdades
iundamentais do homem,

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha 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 funcionários (as).

1\1010r a óleo
VENDE-SE um marca "CJi."

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina'

do em Itaiai com o sr. Oswal'
do Dutra delegado Instituta
dos Maritimos. Tr-atar com Sid,
nei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasda. melhores, pelos me'

Dores preço••6 Da CASA MI�
CILANEA - RuaC. Mafra, fi

Mala e carrillbo
Vende·se um. para criança,

com pouco uso e artigo fino.
Idem, mala armário, em bolll

estado de conservação, de soli'
dez invulgar e muito util para
caixeiro viajante. ..

Preço: �arrinho Cr$ 300,00
Mala Cr$ S!)O,OO

Ver à rua Deodoro n°, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cf �Sl'.DO - Quinla.fel,a, 7 CJ. Fevereiro ele '946 3

t-

I

no.

inglesa Cine Odeon
(']NE ODEON

Logo após haver pedido
d.emi-ssão do cargD,o gene
ral de Gaulle aezxo'U sú.z
casa de NeuiUy, perto do
bois de Boulogne, para
evitar q'1U:Llquer manifes
tação á sua pessoa. Deu
êle a perceber que sua re

tirada da vida pública é
definitiva, com a s-ra. De
GauUe, foi morar proviso
sóriamente no Pavilhão de
Á1a.ça da Folresta de Mar
ly.
Trata-se de uma casa

grande, com paredes co

bertas de trepadeiras onde
antigamente, o presiden�e
Fallreres costumava p'lS
sar dias quando ia caÇ</ r
com alguns amigos no

parque da antiga proprie
dade de Luiz XIV. Albert
Lebrun, que é de origem
camponesa, ai realizou al
gumas conferências mUz-

tares em 1939 e 1940.
lVlarly será apenas uma

etapa para De Gaulle. Efe
tivamente, já há muitos
meses, mandou ele prepa
rar outra casa de campo,
ainda mais modesta que o

pavilhão de caça de Marly,
no Departamento de Sena
e Marne" na vila de Colom-
bey:-les-Deux-Eglises .É
uma habitação típica da
França, encravada nU1na

paisagem campestre.
É ai ºue o general de

brigada Charles de Gaulle
pretende gozar um justo
retiro. Ê êle o mesmo có
ronel de 1940 Que, após
ganhar as estrelas de ge
neralato, não teve tempo
pa,Ta descançar, pois sua

precc:c;:açfio máxima era
libertar a França e os

às 71/:l horas
Novamente um romance que

você jamais esquecerá!
Pedro Lopez Lagar - o me

lhor atol' Sul-Americano-
em

A HISTÓRIA DE U�IA
NOITE

IFaculdade de A propósito da semanaVida Social Farmàcill e Odontolo· em Florianópolis
�._" gia de S. Cata rlna J)() DELEHAno UEGIONAL que esta Delegacia Regional

Edital 11. 1 Ih, TRABALHO NO ESTADO tem o máximo
_ e�penho .emANIVERSÁIUOS; II.cumvrindo

deliber-açáo dá assemhléia xlc me-
DE SAXTA CATARINA AO ver realizada tao Justa aspI��-

......

dicos. rarmaceu ticos e dentistas. r-eunida no

S
-

d 1 d merCladia 22 de janeiro corrente, para a organização SR. JA_CY IL\.L'SSEN, PRE '1- çao a c asse os co, .-CeI. ACHILES GALLOTTI da Faculdade de Farmácia e Odcntolog ia ele
I)E�T'I'E DA ASSOCIAÇ�iO rios, não podendo, porem. ' dei-T -anscorre hoje o aniver- Santa C;'tarina,. declar? aherta" na Secr�tarIa da �,

t
1 '. , Faculdafle de Di reito, a rua Esteves j unior, n .

P.RO]<'ISSIOXAL no COIUÉR- xar de exigir o cUlnpn�e� osário natalício, do sr', cel. dr. 11. pelo prazo de vinte (20) dias, a contar da

CI() ,'}RE.JI.,",rI" das disposições legais, cuja fls-. ..
. pul.licação deste no Diário Oficial do Estado, a

...-1. ��.1"l. "-' - -

_ comAchIles GallottI brtlhants otí- iuscricáo para provimento dos cargos ele p ro tes-

ASSTT.NT'I'O: Semana ingleza calização lh_e compete, ou .

se-
Sabina Holmos

.

1 d E ército Nacional sor-catedr ático e docente-livre, da� diseIpltnas u_

'd
era O xercito wacionar.

que constituem os cursos de Farmácia e Odon-
(comunicação sôbre) ja, a duraçao do trabalho o� Romance! _ Música!O ilustre. �niver�ari��lte, fi- tologia e que ���'s�s d�egF�I;_::'6�ia NESTA

I empregados,
uma vez que e

Uma história inesquecível!lho de tradicional tamílía ca- l° Ano - Fisica Aplicada - QuílmicZ �r. I _ Tendo esta Delegacia da Pr�fei.tura MunicI.'paI a
No Prog-rama: 1) _ Cinédía

.

se tem elevado sen1pre g ãnica e Biológica. Botânica Aplicar a. 00 o-

_

�

tannen c,

'do 'l't' g ia e AParaSltol,;'Ig;a· I· I· F
. Rez ion.al tomado conhecimen-j competência para legtslar a

Jornal . _ .. .. . 4 x 53.quer na classe me ica, n11 1 ar 2".. "? =: ,,�cro.)lO cgra =>. armacognosia �

I f h t d
.

- Parmácia Oalén ica - Quimice Analitica.
to nela publicação nos jornais ab:rt.ura e ec amen o o co- 2 _ A VOZ DO MUNDO.e mesmo no mundo social bra- .1" Ano - QUImica Tox. e Brcmatológica y�

I
'

d d
.

d t Farmácia Ouim ica - OUíITIlCa Iuduat rial locais de que o comércio desta merClO.. ,. . Atuali a es.silelro, o nome a terra ca a-I Farmacêutica ::::. Higiene e Le:;islaç;"iO Farma-
Capital resolverá fazer SEMA- V - ASSim. sendo, SO.ll?ltO a

Preços: Cr$ 3,60 _ 2,40rtnense, pelo acerto e capací-: cêutica.

V S h t t os
CIu·sb de Odontotoeia

NA INGLEZA a partir de 26 assa en orra transmi :1'. a 1 50dade com que tem se desín- l° Ano - Anatomia - Hísrolozia e Micro- -

d d t ,.
"biologia - Fisiologia - Metalurgia e Quimi- do corrente, obedecendo ao ho- a�soci.a �s essa pres 19IO�a Censura" Imp. 14 anoscumbido nos altos cargos que A I' d

A d I demais IALC
.

I F dica 2" j),��� a.

Técnica Odontológica - Clínica rário de 8 às 12 e das 13,30 às ssociaçao e c assee' CINE IMPERocupou na apita e era.
Odontológica (P parte) - Prótese - Hig ie- 18 horas nas 2as às 6as fei- interessados o teôr do presen- às, 71/2 horasx x x no e Odontologia Legal. ,

I t f'
. .

t'f' do lhes3° Ano - Clinica Odontológica (2' parte) ras e das 8 às 12 e 30 horas, e o IC10, cien 1 ican -

, Das páginas de romanceFaz anos hoje, o sr. Orlando
- Patologia e Terapêutica Aplicada, - Or to-

aos sábados, num total de 48 ol.Itrossim. ' de q.ue e.sta pelega- imortal de "Alexandre Du-
.

f' d 1 d t dontia e Odcntoped iat r ia - Pr-ótese Buco-Fa- .var
r

Darnian i, igura e rea es a-
cial.

1 ras semanais e como esta era Reglonal f'lscal izará a ob- mas". surgiu o mais espetacu-que no comércio florianopolita- A inscrição será processada mediante reque- la.,
, .

d L' d trimenta dirigido ao presidente da assembléia, repartição não foi consultada servanc�a a ei, sen o au ua- lar filme de todos os tempos.signatário do presente, devidamente instr-uido
I dos os infratores CONDE DE .......ONTE CRISTOcom os seguintes documentos:

. . a respeito, a títul? de e_se are- T ••
'

•

.

.

_

O
.

lU . .

x x X
a) prova de haver sido diplomado por instr-

cimento e para ortentaçao des-: , I - Com o Intuito .de_cola comFesteja na data de hoje,· tuto oficial ou oficialmente reconhecido do
_., . pais, ou por instituto estrangeiro, neste caso, Associacâo, comunico o se- borar com essa Associação e Roberto DonaltmaIS uma p1'lmavera, a gentil revalidado;

_ . .

.

.. sa.
.

- -

I visando conciliar .os ínterês- EII'ssa Landíh
.

M
.

d Gl' " P _. b) documentacão de atividade profissional guínte: .SeI�.. Or!ta :. aria a orra u
1 ou.científica que tenha exercido e q�e se re-

II _ O horário adotado não ses dos empregadores e em-I Duelos! _ Aventurasúrtrícação tIno ornamento da laClOne com a dIócIplIna. que PI etendeI.
. I ad 0" <

,

'
. I Além disso. podera o. candIdato tambem

é O da chamada SEIVIANA IN- preg os, suoenmos que seJa ódio! _ Vingançaunossa socledade.
! apresentar diplo;nas ou quaIsquer outras dIglll-

'h " " d adotado o seguinte horário de No Programa: 1) _ O ES-
dades Ulllvers:tanas ou acader:"ea5. exempl�- GLEZA, mas Slm o 01 aI la e

.

x x x
. ,

..

�? impressos, de trabalhos cIentIfIcoS. de o,bras -

'evisto no art. trabalho, o qual pode ser hvre- PORTE EM l\LI\..RCHA N. 6 _Transcorre hoje, o anrversa- .'oore a matena a que se candIdatar. ou de es- compensaçao PI
_ .tuelos que reYe�em mérito intelectual. bem .co- 59 S 20 da ConsoUdacão das mente posto eIn execuçao, ln- DFB.rio natalício da exma. sra. d. mo documentaç;lo. relat,,'a a atlVldades dldatI" '." -

dependentemente de qualquer 2 _ O ESPLENDOR DOdd cas exerCIdas. LelS do Trabalho, em que oGen1a Damiani Ventura, . Florianópolis. 21 de janeiro de 1946.
d trabalha mais meia exigência por parte desta De,le- OESTE AMERICANO.'d Anto'nl'o Ventlll'a Urbano Muller SaUes. presidente. emprega o

, .

esposa osr..
1 'a dia'."ia para descontar no gacla RegIOnal, desde que o Tapete Mágico Coloridox x x I
,101 i

P f't M
"

I
.

2 40sábado, quando trabalha ape- sr. re. el o ulllclpa asslm o Precos: Cr$ 3,00 e , .

A data de hoje, assinala mais Corre-lo LageaDo qllatro horas e meia. determIne: Cen�ura: "Imp. 14 anos".um aniversário da prendada nas
D (,la ' f·a f' 8

'

EON E IMfI'lha da Venda avulsa na No horário de semltua ingle- as .... s. as u s. eIras: as Domingo - OD _
srta. Zulma Luz,

f, h' apenas dI'ml'nuição de 12 e 14 as 18 horas. PERIAL.exma. sra. viúva Pompílio Luz, AGÊNCIA PROGRESSO ! za a
, 'b .d D 8'!....-------�����-=�I horas de trabalho no sábado, .....os sa a os; as as 12 John Wayne - Susan Hay-x x x

E APER1T�VO I -

d horas. ward _ Dennis Ó KEEFE _
ll{enino DELCY IGUATEllH TOM

I

I I I não havendo alteraçao nos e-

h 44DA SILVEIRA 'mais dias da semana, perfa- Total de oras semanais: emK N O T zendo o total de 44 horas de horas. RO]!ANCE DOS SETE llIARESFesteja, hoje, seu anJversá-
'TIl N .

tI'abalho semanal. I
- o enseJo que se me

-LEi' EVISTA
rio natalício, o inteligente me-

f 't V S EI·. lU A RIII - Para que possa ser o erece, rel era a assa e- run
nino Delcy, aplicado aluno do EGLANTINA LUZ C. DE

h
.

t t dadotado O 110ra'rio de compen - 11. OrIa os pro es os e meu I O VALE DO ITAJAIi
3° ano da Academia de Comér- ANDRADE

1 d d'
..

j,

sação, a Consolidação das Leis e eva o apreço e . lstmta con-Icio e filho do sr. Moacy Iguate- Festeja, hoje, seu aniversa- -

sideracão. 1
_

.

d S'l
.

sra do Trabalho exige: -

I CE
Im a 1 velra. rio natalício a exma. .

Francisco Pessoa Uadel, De- Comprar ns CASA MIS _L C IdeI'ra de a) Empre2'a.dos do sexo ma·s-
.

x x x Eglantina uz a
.

('lill'no. lnai.;'res de 18 anos. legado Regional Substituto. LANEA é leb", l'conomu:ar ..Passa hoje, o anii.versário Andrade, espôsa' do sr. Dalml- . _

natalício do galante menino 1'0 Caldeira de Andrade, fun- ReaÍização do competente
Édison, filho do sr. Manoel cionál'io do Departamento Re- acôrdo de compensação, pre...

Cunha, oficial da Marinha gional dos Correios e Telégra- visto no. art. 59, � 2°, e que in-
Mercante Brasileira. fos desta Ca.pital. depende de homologação pré-

x x x A aniversariante, pelos seus via desta Delegacia Regional.
Srta. VANDA MELO elevados dotes de espírito e pe- b) Empreg'a.dos do sexo Te-

Festeja, hoje, mais uma pri- la bonda;de r.eligiosa
de se.ul milúno; m�iores de 18 anos.

mavera, a gentil e prendada coração será muito compn- Reallzaçao do co_:upetentesrta., Va.nda Melo, estimada mentad� por todos oS que go- acôrdo de compensaçao, pre�filha do nosso colega sr. Os- zam do privilégio de sua ami- visto' no art. 374, 0_ qual estavaldo Melo, um dos diretores zade e dos que com ela convi- sujeito à homologaçao prevla
de Redaça-o da "A Gazeta" , desta Delegacia, devendo, obri-vem.
que se edita nesta Capital. * * * gatoriamente, constar do mes-

x x x RELAÇÃO DOS PASSAGEI. mo a importância do salário
Faz anos hoje, o galanlte nos DA CRUZEIRO DO SUL hora suplementar, que será

menino Odair, filho do sr. Val- Relaçã,o dos passageiros que igual a da hora normal acres-,demiro Lourenço. embarcaram nesta Capital, dia cida de uma percentagem adi-
x x x 2, pelo aVlião da Cruzeiro. �o cional de 20%, 'no minimo

Transcorre, hoje, o aniver- Sul. Para Pôrto Alégre: Mana (parágrafo único do art. 374),!sário natalício do dr. João To- Nadir de Moraco Parente. De- isto é, a meia hora da prorro- imáz Marcondes de Matos, sembarc3Jdos na mesma data, gação diária deve ser paga
x x x Procedente de Curitiba: com um adicional de 20%. IA data de hoje, regista o Noêmia Gomes da Luz e Azor Além disso, as empregadas;-aniversarIO nata;1icio do dr. Gomes da Luz; procedente do deverão estar autorizadas por;�onstâncio Krummel. Rio de Janeiro: Teia Carpen, atestado médico, a prorrogar o \
x x X ! Jorge Ernesto Cunha, Maria horário. devendo referidos 1

Fazem anos hoje:
I
de Lour:des Caldeira Bastos, atestad�s serem anexados ao

Srs.: João Neidemaser, e José Rocha Ferreira Bastos, acôrdo e encaminhados a esta
Adolfo José dos Reis. Manoel Marques Henriques, Delegacia, para o competenteSras.: Sofia Bernardina Curt Kreiling, Gualter Pereira exame e homologação. (Art.Cunha, Leopoldina Rosa da Baixo, Carlos Wern,eck Fer- 375 e seu parágrafo único).Conceição e Celeste Arantes nandes, Zilah Taulois Fernan- c) Empregados menores €)e
Ribas.

\ des, Maria Helena Taulois Fer- 18 anos, dle ambos 08 sexos.
X x x nandes, Carlos Alberto TaU-\ É expressamente vedado aCONTRATO DE CASAlllENTO lois Fernandes, Noemi Tau- prorrogação do horário de

Com a prendada e gentilís- lois Fernandes e Fernando trabalho dos menores, mesmo
sima srta. Capitulina Cardoso, Batista de Mattos. - Passagei- em se tratando de compensafilha do sr. Waldemar Cardoso ros etlbarcados dia 5. - Pa- ção. (Art. 413 da Consolidaçãoe de d. Maria Cardoso, contra-I ra Curitiba: Vâl1ia Gruner de das Leis do Trabalho).tau casamento o sr. Janerino Siqueira e Ruy Sávio de Siquei- d) De acôrdo com o dispostoCosta, alto funcionário públi-! ra; para São Paulo: Jorge no art. 71, § 1°, é obrigatório I
eo. Joaquim Boabaid, Jacob Bo.a- um intervalo de quinze

_

(15) I* ... '"
baid, Soraia Daux Boabald, minutos, quando a duraçao do

Nascimentos Hermínio Daux Boabaid, Mí- trabalho ultrapassar quatroVICENTE guel Hermínio Daux, Maria horas, como ocorre na hiPüte-O lar ventmroso do nosso Emília Perrone, Alda Valim se quanto ao turno das 13,30conterrâneo sr. Sgt� Anten<:r
I

Perrone e Cecil .do Amar�l às �8 horas e no dia de sáJoado
ILuz e sua exma. esposa Manai Bradfield; para RIO de JaneI- (8 as 12,30 horas).Eernadete de Souza Luz, resi-I ro: Hagop Azarain, Júlio Bru- IV -- Desse modo, para quedentes em Curitiba (Paraná),

I
no de Queiroz, Francisco Gal-

possa. ser adotado o pretendifoi enriquecido de mais um lotti Peixoto, Josef Mulbert, do horário, é necessário que os\ herdeiro, ocorrido em 20

dei
dr. Aderbal Ramos da Silva t interessados sigam os

Pi.eci-I'janeiro último e que recebeu o Ricardo Antônio Gruner de Si- sos termos da Lei.}l(],me de Vicente. queira. DeS'necessário será declarar

Como vive De .Gaulle, hoje
franceses do abismo que
08 ameaçava, e leva-los á
vitória. '�

O retiro de Charles de
Gaulle evoca irresistivel
mente a casa atarraca da
Vendeia, á margem do
Oceano Atlântico, onde
Clemenceau, o artífice da
vitória de 1918, terminou
os dias' no meio da natu
reza r�lendo Demóstenes.
Vclxarão 08 dois - o

Tigre e Charles de Gaul
le - na história do mun

tio um rastro luminoso,
pdrque nos. dias- negros
da civilizacão ocidental e

da democracia, jamais de

sesperaram da França,
sempre eterna e sempr�
grandü:Jsa.

IRÃO DESCANÇAR NA DI··
NAMARCA

HaiLa, (SIU) - Um g'1J'1lllpO de
estndantes holandeses embarw
coa para a Dinamru-ca, onde

perma:lliecerão três meses. c_?·.
mo convidados da aS8oclaçao
de estudantes dillllamarqueses.
A viagem roi oferecida aos jo
vens que estão convallescentes
de e:mfermidades graves, ou

que necessitam de um períodO
�e n:<'ilHjJJ>e-nu,iãü.
-----------------

lUNTHHHJIl.
para a CaÍ3:a de· Esmolas aos laCÜI
,entes ., Floria&1.ópoÜII.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o eST.DO- Quinta-feira, 7 de Fevereiro "e 1946

LONDRES. (U. P.) - Durante três horas consecutivas,
na manhã de hoje, as irradiações, em ondas curtas, de todas

as estações de rádio emissoras situadas na metade da terra

banhada pelo sol, foram prejudicadas completamente pelo fe

nômeno do "fading" que, na linguagem técnica de rádio, sig
nifica no desaparecimento total dos sinais ou sons de rádio.

O conhecido perito britânico em rádio, "sir
' Edward AP-Ipleton, previu ontem à noite que "as manchas observadas no

sol iriam provocar interferências nas comunicações rádio-te-I
legráficas e rádio-telefônicas, a partir de hoje e durante alguns
dias".

.

De fato, o "fading" teve início às 9 horas de hoje, (hora

•..�1'!'4AI-�\I·l'� ! do meridiano de Green.wich) ou sej.am,.12 horas, ,(�ora do me-

4'4 ....... a 1'_.oI .:_ .

ridiano do Rio de Janeiro) O "f'ading
' durou ate as .15 .hol'a�,

-

I' (hora do meridiano do Rio de Janeiro) quando os sinais ra-

A SaFILIS ATACA TODO O ORGANISMO dio-telegráficos e rMio-telefônicos voltaram a ser norrnalmen-
O Fígado. o BIi\ (I, o cora ção o E,.;tÔID8g'o, (I!I

II
te ouvidos.

PUlmões 8 Pé!e Pronuz Dôres de Cabeça, Dôres Durante três horas, as sucursais da agência "?puters",
nos Ossos, Reurnattsmo. Ceguetr», Queda dv Ca- em todo o mundo. informaram à matriz, em Londres, por meio
belo, Anemia, t' Abortos de cabogramas urgentes, das péssimas condições locais de re-

lnotenstvn S,) organismo. AgQH1ávf'1 corno ltcõr. cepção. Os correspondentes da "Reuters" em Bombaim, Sin-
O ELIXIR 914 alStá apre'lado neto D. N. S. P. gapura, Cairo, Lisbôa, México, Rio de Janeiro, São Paulo, Mon-
como euxtllar no tratemer.to rtli sUilitôl ... Reu- tevidéu, Buenos Aires, Santiago, Washington, Nova York, Ci-
marismo da IDNlffili orillPID. _ dade do Cabo e dezenas de outras cidades informaram à ma-

VALIOSAS OPINIOES triz, em Londres, que era impossível 'a captação dos seus si-
O ELIXIR di,.», dada a sua Atesto que ilpUquel muitas uaís rádio-telefônicos, Os peritos de rádio da sala de controle

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91,.» obtendo da. "British Broadcasting Ow'J'oration ", em Londres, contir-
tamanto da Sífilis principalmen- sempre os melhore� resultados

maram o fenômeno.te DOS casos em que a via bn- DO Irrtamenta da Sífilis.
cal é a única possivel. Por sua vez, o Almirantado Britânico informou que AS cr

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Derlol,,11 municações rádio-telegráficas com os navios, em alto ma

eram péssimas.
De madrugada um dos principais transmissores dos cor

reios britânicos divulgou a informação de que havia o "fa

ding" absoluto, abrangendo todo o mundo, com raras exce

ções.
"Sir" Appleton autor da descoberta da interferência das

manchas solares na transmissão dos sinais rádio-telegrátícos,
declarou esta tarde, a um correspondente da agência "Reu-

10 ters
"

que as perturbações assinaladas hoje nas transmissões
de rádio haviam sido provocadas, sem dúvida alguma, pelas
manchas solares. Declarou considerar a interferência desta
manhã uma confirmação definitiva de suas declarações ante-

21 riores de que, todas as vezes que as astrônomos de todas as

partes do mundo anunciam manchas solares, observam-se em

seguida os fenômenos do "fading ". <Mirmop' que todos os téc
nicos britânicos estão fazendo ínvestigaçõéá aproveitando-se
das circunstâncias assinaladas e afirmou que fará nova comu

nicacão sôbre o assunto na próxima semana. Disse que o "ra

dar': não está sendo empregado nesse trabalho, que se limita-
va em grande parte à exploração dos efeitos das manchas so

lares nas condições de transmissão dos sinais rádio-telegráfi
CDS e telefônicos na terra.

"De agora em diante; disse "sir" Appleton, será possível,
até certo ponto, evitar o fenômeno do "fadíng "

pois este nem

sempre é absoluto e muitas vezes só atinge um determinado
comprimento de onda, não prejudicando outras ondas.

Devo dizer que a maior mancha solar observada nestes
últimos vinte anos ainda não chegou ao centro do disco solar".

"Sir" Edward Appleton é presidente da União Internacio
nal dos Cientistas de rádio é presidente do Conselho Nacional
britânico de rádio-tel.egrafi.a.

I

DE PESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU-

LAR DEPURATIVU

MARCA REGlSTRAD
DO·SANGUE

Clube Doze de Agosto
• • •

PROGRÁ1UA DE }'ESTAS PARA o llÍÊS DE FEV};REIRO
DE 1946

2 - Dia 10 - "Cock-tail " dançante, com início às
horas.

3 - Dia 17 - "Festa Carnavalesca", com início as 21
horas.

4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às
horas.

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distrlbuidos
convives especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno

res para a respectiva distribuição de cartões de identidade,
para o ingresso ao baile infantil.

•

AI)V()G r\ D()S
I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I'Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

���========������-��
ESCRITÓRIO JURtDIf)O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr, EHsiário de Camargo Branco

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

Endereço telee:ráfieo: "Elibraneo'" - Lajes - Sta. Catarín .•

IAs manchas do sol interromperam
as ondas de rádio TOSSE,

BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mê�HOR DOS m s LHOPES
= M LI!: o N.:' N� 11'4

DINAMO
VENDE-SE um de 12 HP 1.500

velas, com 6.000 metro. de fio da
cob-e
Tratar ne.ta redaçã.o.

15 V�. alt··a

COMPRA-SE
1.:MA ESeRIVANINHA

UM TERNO ESTOFADO PARA
SALA

UMA PRENSA PARA CÓPIAS
UMA MÁQUINA DE ESCREVER

UMA BALANÇA PEQUENA
Ofertas Q O. L. Rosa

Rlo1a Deodoro, 33.
5 vs,

* * *

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto :

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta.
* * *

VENDE-SE
Urna limc usine Ford V-8 tipo

1939 estandart quatro portas
com quatro pneus novos em

perfeito e stado. Ver e tratar

no Estreito com LALAU .

* * '"

Auxiliar de escritório
Preciso-se de um com noções da

contabilidade e prática de correil

pondl\tlCia.
Ordenado inicial: 800 cruzeiros,
COIto do pr-cpeío punho. indi

cando endereço idade e referências
à TRANSPORTE RISTAR S/A. rua
São Paulo n. 20, BLUMENAU
- SANTA CATARINA. 5 ".,3

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta. aos cuidados dest e
redação. 30 v.29

VENTILADORES
Vendem-lIe doill ventiladores elec

tricos. grandes, para cima de me-

8a ou parede, lIendo um ollcilante,
prOpri08 para escritório. barben
riall, cafe•• etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

'" '" 4'

CASA -� CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

Sedas,

·CASA S••T:A.
ORLANDO SOl\ I, p}1JLr�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caíxa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpelli» --- Florianópolis

Cosimírcs e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprêsa

<Os

Construtora Universal

Premio 908416 Valor
« 008416
« 108416
<I 208H6

318416

Departamento de Sorteios
Autorizado e Fiscalizado pelo Govêrno Federcrl » Caria Patente n. 92

Avenida Rangel Pestana ii_ 1538
Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178-8 e 2999 -- Fone: 2-4550

End. Teleg, Reg. «Ccnst. utora ..

Filiais em todos os Estados e Agências no Interior

Result�do do Sorteio realIzado vm 26 de J:tn€5'O de 946
l: Número Sorteado 0.416 2° Número Sorteado 2.908

�,PLANOS Mundial «8» Mundial cC» Mundial (cD» 1." prêmio

1 .. ' que, segundo o último
boletim publicado pela Socie
dade Bíblica Americana, a Bí-

80.4161
blia, até hoje, já foi traduzida
em mil e oitenta e quatro Iín-

Mundicrl ccB» Mundial «C>. Mundial <D» guas ou dialetos.

I: Premio 80416 Cr$ 30,(l00,IIU o-s �5 000,00 C $ 2000000 2 ... que o coelho da Pascoa
r '. • é pela primeira vez documen-2' I'r emi o 90416 Cr$ 30.000 tlO Cr$ i4.000,OO Cr$ 10.000,00 tado numa crônica alemã de3. Premi« 00416 c-s 30.onO,OIl c-s 8.000,00 c-s 5.000.00

1682 d I d4' Pre·mio 10416 C $ 'JO 000 O C $ " oUO OI) C $ '.I 0'1000 ' ten o essa en a, prova-, ,I. U r ;J, " r .J. , ,

1
.

ult'
ve mente, sua orrgern no c o5. Premío ·20416 Cr$ 3.1J100,Of f'r$ :1.000,00 Cr$ 2.00.0.00
germânico da Deusa da Prima-Os 4 finais (milhar) 0416 ('r$ 91'00,00 Cr$ 1.50000 Cr$ 500,00
vera, Ostara, cujo animal sa-Os 3 linais (centena) 416 c-s 200.00 Cr$ 100,00 c.s SO 00

Os 2 tinais (dezena) 16 Cr$ 4000 Cr$ 20,00 Cr$ 10,OU grado era o coelho, símbolo da
fecundidade.O final do prêmio 6 Cr$ (Isentos Ele pag ament o da mensal idade seguinte) 3, .. que Homero localizavatitulas com o final do 2' número 8 para os planos Mundial cC· e Mundial «D. ricarn
as fontes do Nilo no céu, aci-isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguinte. ma do Egito; que, segundoPlano UNIVERSAL "H" l' premio 908 416 Ptolomeu, elas se achavam nos

Cr$ 100.000.00 montes da Lua;, e que o impe
Cr$ 25.000,00 I radar romano Nero �e�pachou
Cr$ 20.000,00 certa v�z uma expedição para

Cr$ 15.000,00 descobr-ir, �ob pena de morte,

Cr$ 10.000,00 as verdadeiras nascentes do

Cr$ O rio sagrado.� 0,00
Cr$ �o,OO
Cr$ 10,00,
do pagamento

.i:
2'
3'
4'
'S'
Os
"Os
Os
Os

4 fruais (milhar)
3 finais (centena)
2 finas (dezenas)
títulos com o final

8416
416

16

II[

•

tl�:I't].I'�1IA Agonia
�.

· '�! e!\!Jl1�,
Em poucos minutos a nova receita -

�
" Copyroghl da Mendaco - começa a circular no sangue.

I" I { 01/ ULA DO il I c aliviando os acessos e os ataques da asma\ ,I • Tbe IIA'- Y IIL n, . n
ou bronquite. Em pouco tempo é possi '. ,'I
dormir bem, respirando livre e lacilmente
Mandaco alivia-o. mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus

que obstrúe as vias respiratorías, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta
zendo-o se n t i r-se prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito qu� se ofe
rece com a garantia de dar ao "paciente
respiração livre e facil rapidamente e com

[tleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A »ossa garantia é a
sua maior proteção.

..endaeo A�a�:..:_m
AgOrG tambem a Cr S 10,00

4 .. ' que, na Segunda Guer
ra Mundial, pela primeira vez

em 500 anos, o "exército de
bolso" da República de San I
Marina entrou em ação; e

quelêsse exército, composto de
apenas 900 homens, prestou
valioso auxílio às fôrças bri-
tânicas em operações contra Romance, Poelilia, Religiã.o, A

viação, Matemática. F'íaícc ,

os alemães na Itália. Química. Geologia, Minera.
5 .. que, na pequena ilha da logic, ::;ngenharia civil, mili-

Pascoa, no Oceano Pacífico, trar' e naval. Carpintaria. De-

existem cêrca de 260 ídolos de liIenho. Saneamento. Metalur-
gia. Eletricidade, Rádio, Má,

pedra, de 16 metros de altura, quina. Motore.. Hidráulica.
representando grandes cabe- Alvenaria. Agricultura. Vete-

ças humanas: e que é absolu- 1 inária. Contabilidade.
tamente inexplicável como os Oicionário., etc. etc.

antepassados dos a�u�i� índí- Móveis de Aço, ArquiVOS e
genas, com seus prtmítívos re-'

f SYNTHESIS
cursos, conseguiram executar I (O re� «.. .»)
e transportar estas obras gi- Dlstrlbuldores.
gantescas. j AL�ErDA, B;'\STOS &

o

crs.

6. .. que o Brasil possue FelIpe Schmldt. 2 - 1 and,
cêrca de 10 milhões de cabeças
de ovinos, o que representa
apenas lA % do total existen
te no mundo; e que, daquela
quantidade .mais de seis mi
lhões de carneiros estão con

centrados no Estado do Rio
Grande do Sul, que dispõe de
131.896 quilômetros quadrados
de terrítórto nitidamente cam-

pestre. I

c

do l
'

número 6 e tinal do 2' número 8 ficam isentos
da primeira mensalidade seguinte.

,O PROXIMO SORTEIO raalízer-se-a pela Loteira Federal NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 19"6

Visto: ARINO MEIREllES
Fiscal do Govêrno Federal
_--- ,--_�'-----------------------------,-,. --

Exame de sangue, Exame para �eriHcQçao
de cancer. Exame de urina. Exame poro

verificação da gravidez, ExaMe:<ie escarro,

Exame para verificação de doenças do.

�ele. boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

I
Jlutovaccinas e transfusão de sangues,
Exame quhnico de farinhas, bebida

I � c.a.fNé•.•á.9�.u.a•••,..e.tc .

,fIGURINOS
MODERNOS

(Americanos, Franceses,
Mexicanos, Argentinos),

REVISTAS TÉCNICAS
Estradas, Arquitetura, Rádio
Eletricidade, Jardins, Mecânica,

Contabilidade e Frna o ças}.

,LIVRARIA ROSa
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

Atenelo, senhores
proprietários
de veículos

Chamamos a atenção dos .e

nhorell proprietários de veículo.,
que' a Inspectoria de Veículolil e

Tranaito Público prorrogou. por
:inais cinco (5) dia., aprazo

poro emplacamento de veículos
Findo esse prazo. aos retar

datários serão aplicada .. a. pe
nahdadell previstas em lei

MACHADO • CIA.
Aq4lncia.. e R.pNHnta�õ.. em

O.rOI
Ma. triz: FloricmópoUs
RI.1O João Pi.ta i n. e
Caixa Postal, 31
filial: C�.ciúma

Rua t'loriano Peixoto. ,In
( toai!. Próp:oiu) ,

TaleqM.ma.: °PRIMUS·
Aa." b.. '1:1.0' pdnciP<lb
· ...unlcipioe �o E.tnri-3

-,

DR. ALFREDO ALOE
Diretor Gerente

� �

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTOI 25
fone: 1448

Em frente ao Teilouro
do Estado

Florianópolis
FarOl. NarbaJ Alns da Souza

da Costa Avila

Dr. SAVAS LACERDA

Dr. 9. 6 S. Medina
Farm, L.

José Lobo da Silva e

Herminio Maciel da Si'lva
participa� o noivado de sua

filha VALTINA. com o snr.

Carla. Carneiro'

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

di,ca do Centro E.llÍrita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do liIeu conlilultó
rio poro a Rua do Senado,
317 -- 2 andar. Ria de Ja
neiro. onde pano a oferecer
Olil eeu. pré.timolil. Escreva de
talhadamente -- nome, ído
de, endereço e envelope se

lado para a reapc:tta.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
IdililmclI
por t'u-

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

i DE FLORIANóPOLIS.

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

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

Nome por extenso ' ................•.. , .. , .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

guê•• 8a

ponhol ,

irancêa.
inqlãs,
etc,

Reassumiu sua clínica, nesta';;; Capital, o dr. Seves
Lacerda, o to-rino-Ieringologie ta.

FARMACIA ESPERANÇA
•• "a.rru&eêll.Ueo NILO L.UJfiJ
lio", • LIIUIaW _ • lISa ..,.rm1'"

_.... .._-- • _-.reIru - lIl<>meo;>l!'._ .- ""'""

� .. 1Iorr.....
---- . -.... - _-

1;IUI;llll:UIijIl1l3J
* JWS QJ1K VI

NOlm, lil UJ(
'I.BOL�

VhJ,va Felicia Ana
Carneiro

participa ° noivado de seu

filho CARLOS, com a .-rito.
Va1tina Lobo da Silva.

Flol'ianópolis, 2-2-1946

Tenha s ernpre em casa uma garrafinha de

ftPERITIVO «KN Dl»

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

----------------......

-11
I Panair do Brasil S. A.

RETIRARAM SUAS CANDT- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclus!V(' a�

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
:para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
m:;. vitória do aperitivo K:1><OT.

I QUn VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiAHCIA ?
PROCURE A

H O R Á R I O
A partir do dia 10 de fevereiro de 1946

1 Rlfal·alar,·a Pere'lara & Mello I 2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)

i'" Roa João Pinto. 16 _ Flodan6poli. 1_ a.s•••e.s.dã.oO.m.�••u.ag.uo.I:.:.e_R:;::I_�.:.t:.ellli_;.ou.)r_i.tllllib.a., ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ISTADO- Qui"ta·felra, 7 de Fevereiro oe "46

Clube- AVISO
Clube, serao:

e outras

para o Carnaval de Netuno,
marinheiro, turista, sereia, fuzileiro,
motivo maritímo. Prepare desde já a

Liro Tênis
no lira 'fênis

-As fantasias

•

naVIO de

CaJh;)Udsmo
o SANTO DC' }lIA

7 DE }<'EVEF:EIRO
S. Romualdo, Abade
Romualdo nasceu em Rave

na, no ano 907. Seu pai era

baEltant€ mundano, ressentín
do-se daí a educacão do filho.
Num duelo, Romualdo vê o pai
matar o adversário. Horroríza
do, abandona o mundo e entra

as atenções do mondo esportivo sulamericano estão concentradas no �i��a�:������l���� �fel���=
gigantesco embate entre brasileiros e argentinos, a ser realizado domingo ���ritas�t�c����U�e���g��
próximo, em Buenos Aires, pela decisão do Sul Americano Extra de Foot-Ball. â�d�:��e�e ;ii�:��� :��

�

mita numa serra perto de Ve
neza. Muitos foram lá procu
rá-lo. O humilde santo escon

deu-se rodeado de muitos com

panheiros que vinham parti
lhar com Romualdo as peni
tências e jejuns. A neva Ordem
regia-se mais ou menos pela
Regra de s. Bento. Não demo
rou muito, e os Camaldulenses
entravam na França e na Es

panha. S. Romualdo afligia-se,
vendo que alguns monges não
correspondíam às suas espec
tatívas; uma visão celeste, en
tretanto, alentou-o a proseguír
em sua obra. Até os 120 anos,
idade em que morreu, não
afíroxou na trilha de suas aus

teridades,

1) Fica instítuído o sistema
.de torneio permanente de sim

ples, com a finalidade de con

servar sempre na melhor for
ma os jogadores que integram
o seu quadro esportivo.

I2) Os jogadores serão classi
ficados em grupos de 5 cada
série. I3) A classificação será fun-
damentada no torneio

ameri-Icano levado a efeito para esse
O ..

.

t de' candideto Ilove'"rno do �",. tadofim. possante con t uti o o axras, ao U fi"
4 U f ít if I cetro máximo. Derreias de' 5 de [c-oereiro de 1946_) ma vez ea � a class .lca- respectivamente, em dísouta nho, Garcia, Lange, Dendem, o I:\'TE:RVENTOR FEDERAL RESOLVE

çao p�lo metodo. CItado no Item do campeonato Estadual de Dinho, Nhonhô, Brandão e Conceder e.l·o1lcmção:
anterior, cada Jogador c.oloca: Futeból de 1945. j Celso, estão em boa forma e

A Inclalécío Arruda. do cargo de Prefeito

do em qualquer ponto poderá Municipal de Lajes.
."

,� .t"--
.

í:t Diante do püuco preparo muno rarão para evitar que o Desianar :

desafl� O J?gador colocado �m técnico do grêmio azurra e Avaí conquiste o titulo de te- De acordo com o decreto-lei n, 551, de 19

logar rmedla�amente. supeno�. das excelentes exibições do tra campeão catarinense, de junho de 1941,

5) O convite-desafie devera � Ulder ico Canali, Secretário da Prefeitura

S feito od 1
.

al C � 5 00 .. I VARIAS NOTICIA
� �lunicipal de Lajes. para responder pelo ex·er e1 em m e o espeCl Y'lI', que Eera eUilregue, I

'

� i;:)
pediente da referida Prefeitura.

para esse f:i:m. e entregue ao Sr. mediante joia especial nume-I - Amanhã prosseguirá o Portaria de 4 de [euereiro de 1946
Diretor Esportivo que o reme- roda, à tesouraria do clube. I certame sulamericano de tute- o Interventor federal no Estado de Santa

terá ao jogador desafiado para 12) .AS partidas deverão serlbol, devendo o Chile enfrentar Catarina. em face do art. 44, letra b e na for-

00" ma do parágrafo único, do mesmo artigo, daconhecimento e marcação de arbitradas JXlr um juiz i lCa- a Bolívia, e o Uruguai o Para- Constituição Federal de 10 de novembro de ..

data e hora, que não poderá do pelo Diretor Geral de Espor- guaí. 1937. resolve

exceder 15 dias após seu rece- tes ou pelo Sub-Diretor da Sec- - Sábado e domingo próxí- Conceder licença:
bí to

-

d T
. -, A Orlando Brasil, ocupante do cargo dermen . çao e erus. mo a Federação Atlética Cata- Contador Geral do Estado, padrão S, por ter

6) Se o desafiado não mar- 13) Quando o desafiante for rmense dará inicio ao campeo- sido eleito Deputado Federal por êste Estado,
COU data, caberá ao diretor es- o Diretor Geral dos Esportes, a nato Estadual de Volei e Bas- pelo tempo que durar o mandato. a contar de

M h d & Bpcmtivo fazê-lo, dando ciência data para o encontro, (item 6), quere, devendo concorrer os se-
dezesseis de janeiro último. a" a o . astos, Portaria de 5 de fevereiro de .1946 �

as duas parrt;� íntersesadas.
, caS? i) de�f�o não a fix�, de-I guíntes clubes: América, de o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE Da firma Machado & Bastos

7) Apos o Jogo, que devera vera ser indicada pelo Diretor Joinvile, Bandeírante, de FIo- Conceder dispensa: recebemos a seguinte comuul-
ser em melhor de 3 "sets", de Tenis. ríanópolís, e Aventureiro, de A Romeu Delayti, capitão reformado da

cação:d d safo t 14) A d � t �� Fôrça Policial do Estado, da função de De-vencera O O e ian e, passa- . espesa el.e uaU4 com Tubarão. ,legado Especial de Polícia do mUlúcípio de "Florianópolis, 8 de janeirorá este a ocupar o lJugar do o apanhador de bolas deverá - No próximo dia 17 do cÜ'r-1 Palhoça. de 1946. Ilmos. Srs. _ Reda-
desafiado, que poderá ser, por ser ougteada pelo clube. ção de "O ESTADO", Nesta.
sua vez desafiado pelo que FloManópolis, 6 de janeiro de

- Viemos ;pela presente comu-
lhe estiver imed'iatamente 1946

. �-------------------------
nicar-lhes que em data de 26

abaixo e a:ssim sucessivamente. Alvaro .Acioli de Vasconcelos Indu'sirI-as Geral-S de dezembro de 1945, consti-
8) O desafiado derrotado so- Di;rclor Geral de Esportes do tuimos uma sociedade indus-·

mente poderá convidar seu Lira Tenis Clube Cassl-o Uede.-ros S.A." trial que girará sob a firma.
vencedor paTa novo encontro * '" '" 1,.. de MACHADO & BASTOS, a
decorridos 30 dias d<j último E' BOM SABER. . . BLUMSNAU qual foi registrada na MM.
encontJro. O mesmo aconiecen- - Que o C. R. Vasco da Ga- Junta Comercial do Estado-,
do si o desafiante for derrota- ma, do Rio, foi flL'Yldado em 21 FABRICANTES nO FERMENTO MEDEIROS com o n. 6.036, fazendo parte
do. de janeiro de 1898. para bolos, doces, tortas etc.

I
da

m.esma os sócios solidários,
9) No dia e hora marcados, -Que em 1933 o 'SeleciD- AÇÚCAR DE BAUNILHA MEDEIROS srs., Romeu Machado e LouTÍ-

. si faltar um dos jogadores com- nado paulista venceu o do Pa- val Bastos.

I
aromatizante para pastelarias, sorvetes e llcÔres.

prometidas, juiz consignará ll"á, pela dilatada contagen ... de A finalidade da indústrIa é
.por desistência a vitória do que 8 a O. PÓS PARA PUDINS. MEDEIROS a fabricação de vassüuras. e'
estiver preseme. -:- Que em 1�17 os paJUlistas. sobremesa deliciosa e nutritiva. Dez sabores díferen teso 'Produtos congêneres e acha-se

10) Si faltarem os doiB, no- venceram os cariocas por f) a
Distribuidoras dos inseticidas à base de DDT instalada à Rua Santos Sarai-

vo encontTo somente poderá 1,em São Paulo. va, n. 68, fundos, (Estreito),
ser feito com novo convilte-de- - Que em 1920 o Palestra MEOelD em pó. - MEDem cODcentrado em pó, nesta Capital, onde contam re-
safio, após o tempo consignado (hoje PaLmeiras) sagrou-se MEOem L 5 liquido. ceber suas prezadas ordens.
no item 8, .:i!sto é 30 dias. campeão pauliSlta pela pnmei- Saudações lUachado & Bas

11) No sentido de aliviar as ra vez, ao derrot'ar o C. A.

f'1.U-1
A N O F E X

,'1
tos'"

.

,
-

despesas do clube com esses listano, por 2 a 1. contra pulgas, piolhos, percevejos, baratas, G;atos pela gentileza e for-·
encontros, o amad'Yr desafian- - Que o. Santos F. C. sagrou- moscas e mosquitos. : mulamos votos de constante·
te deverá pagar uma taxa de se campeão paulista de 1935.

..

I

prospHidade.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Todas

A DELEGAÇÃO BRASILEI� OS caxtenses são os IavorltosRA CONGRATULA-SE CO]}l!
•

O DR LUIZ GALLOTTI
Do'

r •

J' 1 b "'1 d t• •

t mmgo proxuno, em . om- c u e ]OmVI ense ao e'1TO ar o
O sr, dr. LUIz GalIot.tl .

vile, será efetuada a primeira Palmeiras e o Ipiranga, o Ca-
recebeu o seguinte telegra- peleja da finaliss:i:m.a entre os xias é considerado franco fa-
ma: campeões do sul e do norte do

I
voríto à conquista do referido

"Buenos Au'es - 'J:ôda Estado, Avai, campeão da Ca- certame. Os jogadores Bosse,
a delegação brasileira, pe- .l pital, e Caxias, de Joírrvile, Pé de Ferro, Bodinho, Rubi
nhorada pela constante

atenção de Y. excia., agra
dece as felicitações recebi
da s, (a.) Ciro Aranha".

rente realiza-se, em São Paulo,
a prova classíca de Remo "Ci
dade de São Paulo, sendo pro
vável que Vasco, Flamengo e

Guanabara dela partícípem.
- Nos dãas 23 e 24 do corren

te serão realizadas em &10 Ho
rizonte as eliminatórias para
a organização da equipe brasi
leira ao próximo Sul-america
no de natação.

- A Federação Peruana de
Natacão cientificou à C. B. D.

que 'sua inscrição no Campeo
neto Sul-Americano de Nata
ção, a ser realizado em nosso

'pais, em abril próximo, depen
de de "informacões mais com-

"pletas sobre o campeonato e o

respectivo programa".
- Domingo próximo, 11·')

Campo do River Plate, em Bue
nos Aires, cs selecionados do
Brasil e da Argentina def'ron
tar-se-ão pela conquista do Sul
Americano Extra de Futebol.

r

TORNEIO PERMANENTE
DE TENIS NO LIRA

•

avaiana,
sua ..

peixe,

Itíellgião

PARA QUE RETOMEM A
POSSE DE SEUS VALORES

RorBADOS
.. Haia, (SIR) - O sr, Pleter
Llertínck, ministro da fazenda.
da Holanda, declarou através
da emissora holandesa, que os

holandeses que perderam va

lores, em consequência da

ação Inlmíga, durante a ocupa
ção, terão oportunidade de re

cuperá-los mediante inscrição
num registro de propriedades
que se efetua em tôda a Holan
da. No convite do sr, Lieftinck
estão Incluídos também os ho
landeses que tiveram de entre
gar valores ao banco Líppman
Rosenthal, do qual os nasístas
haviam se apoderado. Os pro
prietários de ações de empre
sas 'germânicas, italianas e ja.
ponesas deverão também de
clarar tais valores.
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'" c:JnllUO - Quinla-'el,a, 7 .... Fevereiro a. '"6 7

Washington - (S. I. H.)
Um, detetor meteorológico, que
pode assinalar uma tempesta
de a uma distância aproxima
da de 2.000 milhas e com pre
cisão de dois gráus, foi men

cionado em uma declaração
'formulada pelo Departamento I CURSOS: Comercial Básico

da Guerra, como novo apare-I'
Técnico de Contabilidade (lO ano)
Contador (20 e 30 anos)lho da família electrónica que I C'

A •

E
A'

. . lenclas conomlCas.
auxíliou a vencer a guerr�. _ INSCRIÇÕES' Exames de admissão ao Curso Comercial
Suspendendo as restrtcoes

.

- Básico - de 10 a 15 de fevereiro
que a segurança impunha, o

Exames de 2a época _ de 10 a 15 de fevereiro
major general Harry O. Ingle, Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
disse que o aparfeiçoamento Económicas _ de 2 de janeiro a HI de fev.
do "revelador de direção está-

MATRÍCULA _ de 15 ele fevereiro a 14 ele marçotica" descobriu novos fatores
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

e princípios na previsão atmos-
AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

férica e assim cri�u novo cam-
ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI

po na meteorologia. Os. apar_e- ER' PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
lhos receberam a desígnação cq) S

O -DAE IDADE A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE
d 2 "S 1 ,'." br

- MIND1 ,

e" p Iellcs,. -: a reviaçao
I LICENÇA GINASIAL, rE ACÕRDO COM O REGIME ESTA-

ele Atmospherícs ".

'1 BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
Uma rede de detectores Ii-

,'1 d 1942 (DECRETO-LEi. N. 8.191 de 20 de novem-
gando Red Bank, Nova Jersey, 9 de abri e ,

a Universidade de Florida em bro de 1945)_: . , .
-

G· '11 '1 d B INFORMACOES - Avenida Hercíl io Luz, 47 - DAS 17 As

DR MADEIRA NEVES x3,lneSVl e e a VI a e errnu- .s

• • da começou a funcionar a 23 19 HORAS.
Médico especialista em DOENÇAS -

DOS OLHOS de junho de 1944, destinada a
Curso de Aperteíçoamcn to e Lon- CObl'I'I' O setro ocidental doga Prática no Rio de Janeiro L

COXSPLTAS - Pela amanhá: Atlântico Norte. Êste serviço,diariamente das 10.30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das l4 ao que se revelou, foi de gran
ás 16 horas - COSSUI,'l'óRI0;
Rua João Pinto n. 7, sobrado �. de importância para a traves- I

Fone: 1.461 - Residência: Rria sia aérea do Atlântico. OutraPresiden te Cou tinha, 58

DR. MA'RIO WENDHA-U""'S-E-N estação f o i posteriormente
construida em São João, na

Méclico do Centro de Saúde e Di- T Nreter elo Hospital "Xerêu Ramos" erra 1 ova.

CLlN1CA MÉDICA ele adultos e Mais tarde o Mediterrâneo
oiíancas ,

CO,"",SULTóRIO: R. Trajano, 14 e () Pacifico Ocidental foram
(altos da q�����!,t)ria "Chi- cobertos 'Por estações de de-

COXSULTAS: das 4 às G horas tectores meteorolóztcos.
RESTDJ!:i\CIA: R. Felipe Scbrnídt, �

38 - Fone: manual 812 O alcance desses novos de-
tectores vem aumentar a pre
cisão das previsões atmosféri
cas através do mundo, porque
agora 'uma rede de estações
poderá 'predizer com seguran
ça as condições atmosférica••
O Departamento da Guerra
considera ele grande importân
da estaçõe'S""-rretectorag có))r'ih:':
do regiões de difícil acesso,
como as polares e as oceam

cas, onde a manutencão de es

tações meteorológícas apre
senta sérias dificuldades.

Notas científicas

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico- cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele habil itação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUIll'óRlO - F'el.ipe Schmi·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELElFOl"BS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí

l'urgia do torax, Partos e doenças
de senhoras

CONSULTóRIO: R. .Ioão Pinto 7
Diál'iamente das 15 às 1 õ horas,
RESIIJflNCIA: Alrnn-ante Alvim,

;�G. Fone �[. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil ela
Assistência Municipal e de

,

Caridade
CLíNICA l\Jj:.JDICA DE CRIANÇAS

ADUI,TOS
C.oXSU1,TóRIO: nua Xunes IUa

ehado, 7' (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDJ!::\CIA: Rua Marechal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de :\Iedicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen-
005 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Fe-

deral
CUNICA l\I,WlCA - DOENÇAS

NERVOSAS
__ Consultóirio: Edifício Amélia

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

INSTITUTO DE DIAGNóS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica medica 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
diografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de Fisioterapia - Labora
tório de microscopia e analise cít
nica - Rua Fernando Machado,

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, 110

Rio de .laneiro
ESI'EC IALISTA

Doenças e operacões dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPO'RIl\'O (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoseopia, broncoscopia para
retirada ele corpos estranhas, etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES j\r.U·R>\D& N. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçôes - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

arrus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

F'istoterapta - Infra vermelho,
Consulta: Vilar Meireles, 28.

Atenele díar íamente às 11,30 ns.
e, ii tarde, das 1 G hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CUX!CA i\lÉDICA Ei\I GERAl,
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

(,OXSlIJ.TóR10: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUL'l'AS DtARlAMIENT:I<J:
das 15 ás 18 horas

RESIDflNCJA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

DR. BlASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Srfilis do Centro de Saúde
DOP.NCAS DA PELE - SíFILIS

APECÇõES URO-GEXITAIS
DE A"IBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R

Felipe Schm ídt, 4.6
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - AI,TA CI·
RURGIA - êlIOliÉSTJAS DE SE·
,'., XHORAS - PARTOS ., ,

Formado 'pela Faculdade de Medi,
cmna da Universidade de São

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

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

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

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schm írlt, 21 (altos da Casa Pa- .

raiso). Te!. 1.5!)8.
RESID1J:NCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Tel. M 7B4
-

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiahu tr!ISltli
"sn.VElllA"

Grande TÓftico

• lU -.;_,.l1li bI1II"'''"rrc _ ••_ III • r E

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAlA"
Fodada •• 117. - Séde: I A I A
INCENDIOS I: TRANSPORTES

Cifras do .Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.�0 1. 755. 97

67.053.245,30
142.176,603,80

c

Sinistros pagos nos últimos I\) anal!

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

fpolls. -- Jolnvile
Saída. - 2 hora. da

madrugada I
Joinvile-.Fpolls.

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

I
de Carvalho. Dr. Francisco I IJoaquim Barreto de Araujo

__............_-....-e.."""'�.,.., .......=, ..........",.-, .w ...�"" w" u..,.....
:-----------

Saída. 9 hora. da manba

Academia de Comércio de
Santa Catarina
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANO LETIVO' DE 1946

Informações nesta

redação

� � ..

Crédito Mútuo Predial
Proor+etartos - J. MoreIra & Cia.

A mais preferido, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÉMIO M-"!OR CR S 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

-

I

I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$ 15.500.000,00

I• R_u_a_T_,_a_J_8_ft_O_,_2_3_-_F_I_O_'_ia_"_Õ_p_O_.I_i_S__ .

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

.ESCRITÓR.IO JURÍDICO C01IERCIAL
A••urrtos : Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativo.

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES .- Santa Catarina
Consulte nosso Organização ontes de .e decidir pela com

!)ra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado �

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ,
ADVOGADO

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

I �)�..'\ lO
A

"'.
.••1,-r.t.riilllriIII

Fabricante e distribuidores das afamadas cori- I.111 1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
pal'Q alfaiQtes. que recebe diretamentE' das

II
melhore. fábrica... A Casa ·A CAPITAL" chama a l:ltengão do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem auas compra •. MATRIZ em Florian6poli•• - "jFILIAIS em 'Blumenau e Laje!: •
......................: _ ..
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A compreensão democrática e o senso das responsabilidades 'parla.
mentares no seio da Constituinte Nacional, parece terem agrupado nu

grande bloco de colaboração politica as três grandes agrerniaçõe
partidarias: o P. S. D., a U. D. N. e o P. T. B.

Demitiu - se o Secretaria o Catarinens

Florlanõpolls, 7 de Fevereiro de 1946-' ITOME KNOT

At t teR E O I Á R I O {( K N O T })aques e con ra-a aques Avis� ,a?s seus clientes � m�danca de
Frederico Heller Hzação das eleíções g-regas, expurgo interno, mas tam- escrítóríc para a rua Joao PInto n.o 5,

Lendo o discurso de Er- para que, assim, a Rússia hérn perito no estabelecí- junto à Redação do «O Estado».
nest Bevín dedíeado á ques- verificasse pessoalmente que mento de govêrnos de mino-
tão g'rega, lembramo-nos tudo se faria honestamente. ria em países ocupados por
imediatamente de um dJiálo. Entretanto, )Ioscou recuo tropas russas.

go entre Stalin e o ministro sou". 'I'odavía, Ernest Bevín se

das relações exteriores da Por que essa atitude de preocupou também com o

Tng'Iatenra, diálogo que se abstinêicia? Ironicamente, sr, lUanuilski, ilustre dele-
verificou em Potsdam, se· Bewin observou: "Talvez gado da Ucrania Branca.

gundo um jornal suíço, da �Ioscou ten ha suas razões, e Quando o estadista inglês
seguínte maneira: disso não me queixo". _ falou dos numerosos ata-
Stalin: "Nunca alguém se As razões aludidas são ob. flueR contra a política exter-

aventura em falar dessa ma. vias. Chamam-se elas Jugos- na de seu país, frisou o se-

neira eomígo como fez o lávia, Bulgária, Rumânia e guínte s "O govêrno brltâ-
sr". Polônia! Se os russos cola. nico foi acusado através
.. Bewin: "É muito eonve- borassem na fiscalização das dessa extraordinária orga-
uíente que o sr, ouça de vez eleições gregas, os ing'leses nísação denominada Partido
em quando a palavra de um poderiam reclamar a mes- Comunista, que parece agir
trabalhador livre". . . ma coisa quanto aos países com grande unanimidade
Com efeito, a replica do mencíonados. em todos os países do muno

líder trabalhista contra o li. . . AcêFca dos pretensos pla- do ao mesmo tempo, valeu-
belo de Vishinsky não pode. nos agressivos da Grécia, do-se de métodos mlsterlo-
l'ia ter sido mais franca, di. Bewín afirmou o seguínte s sos e desfechando, sempre,
reta e combativa. O minis. "Gostaria de perguntar que ataques à Grã·Bretanha. E
tI'O inglês relatou primeira. país vizinho a Grécia poderá. na verdade devo dizer que
mente a origem (Ia questão atacar. Quando se assinala. todas as vezes que desagra-
g'rega. Antes da Jibertacão ram incidentes de frontal- do o govêrno soviético ele·
do país, "um govêrno de �to. ras, propuz a crlação de mentes comunistas me en-

dos os partidos foi forma. uma comissão de quatro po- viam resoluções de lugares
do". Nesse ponto, eompleta têneías, mas o govêrno 1'10. extremamente diferents, va- vamente simples e concluo
harmonia houve entre os víétíco nem mesmo respon- sadas exatamente nos mes- dente. O papel desse ernlnen-
aliados. Todavia, as unida. deu a nossos convites para mos termos rlizenlfo a mes- te políttco, como delegado
des Elas "uão persegutram que partfelpassa das Iuves. ma coísa. Entretanto, não da L'crânla Branca, é de da-
os alemães em retirada, mas tíguções". Por que essa ne- posso acusar, por isso, qual- ta recente. Antes, essa per-
se movimentllram em díre- g'ativa? Ou o gnvêrno sovíé- quer govêrno e tomar qual. souaJidade enérgica e pers-
ção oposta, com o ohjetivo tico está eonvencido da imo quer provídêncía para eví- pír-az foi considerado () dírí-
de se apoderarem do govêr- proeedênefn das acusaeões tá-lo. 'l'lldo o que posso dl- g'ente mais importante e In-
no em Atenas". Nesse avan- Iugoslavas e hulgaras,

�

ou zer é que isso é uma daquo- fluente da "TereCÍra In-

ço sô.bl'e a capital g'reg'a, tem medo de que uma co. Ias estranhas coincidências terIUwional"" (Comíntem) ,

atrocIdades incrÍYeis ocor- missão de investig'ações pos- ({ue ocorrem i de 'vez em Compreende-se, por isso,
reram. Quanto a Isso, teste. sa descobrir prepara tívo s quando". l\Iais adiante, o ([ue êle seja ainda hoje o

mun]las fidedig'nas existem iug'oslavos e bulg'aros que mh!istro. ing'lê� insistiu ('om lwmem mais apropriado pa·
d'e sohra. A quehra da freno são não somente dirig'idos Jl�a�or. ,,!g'or nesse ponto. A I·a. eXllli('ur serIas "estra·
te única por llarte dos comu. ('ontra a Grécia, mas tam. sene mmterrupta de recrio U]IllS t'oineidências flue 0('01'·

nistas e as subsequentes hém contra a Itália e a 'fuI'. miuações ('ontra o POyO hri· rem de yez em quando".
atrocidades intensificaram quia . . .

tàuico e () g'OYPl'UO britânico Xiio sahemos I'e a dil'ieuRsão

n?t!lralmentc paixões parti. lUas o estadist.a ing'lês não representa. .Ulll llerig'o para entre Beyin de um lado e

da,rlas das mllis violentas. se contentou com rechacar fi l}az mtmdial, pois: "Isso Vis1Iinsky.1Uanuilski d'e ou·

Sendo assim, o g'ovêrno brio as acusações russas, desen. llOS coloca uns contra.os ou· tro làdo ]H·osseg:uirá. Mas é
tâ,nico insistiu na realização cadeou também um ('ontra. tros, l)roYOca suspeItas e hem llOssÍ\'el que Stalin te·
de eleições llOnestas. Quan. ataque c]leio de suhtilezas malentellJ�id�)s, e faz cada lllla já. hoje percellido que a

(lo a imprensa russa come. pessoais. Fahmdo de como a
um .de �lOS milagal' porque l�lÍssia foi muito meUlOr re·

�ou a suspeitar tIa lisura daR ol'g'anÍzação Elas ]laTÍa que.
motno ISSO acoIlt.ece. Peço, l)resentada nas conferências

futuras eleições, IJondl'es hrado a frente nacional Be. portaGto, «lue ]laJa uma re· in1ernacionais por llIo]otov, I bem, à pessoa que entregar à rua

não ]lesitou em sug'erir a fis. wiu afh'mou: "O O'o;êrno sohl(:ão explícita a resl-.ei. lmra, não falar da ral)osa jo· Tiradentt's n°. 7 residencia do
calização minuciosa e ri�'o. g'rego viu.se diante de um to".. ,'ial de l\laxim Lityinof e da snr. Demerval Rosa, um CSe
1'ORa dessas eleições pejas ataque obstinado dos comu.

O leitor. talvez pergunte o fi�'ura austera e imponente chorrinho tipo Fox preto, ore-

quatro g'raudes l)otências. nistas, flue procurayam as. que. tudo ISSO tem a yer es- de 'J'sdlitscherin. .. .... . Iha cortada, tendo no pescoço
"E foi com o objetivo de sumir (I poder. Pocleriamos IH��laI�lellte com o �r. }r�. (no "Estado de São Pau· uma lista branca. e que atende

fazer (�om que todos os par. perfeita.mente . ter feito o
lllulskl. A resposta e relah· I lo"). pele> nome de Baby.

�os � Gricla ti"s�m ®e�o�flshln�y na
----------------------------------------

opol'f,unida.de, quer ilOuves- Rumânia. Podedamos ter
sem ou não participado da colocado em AtenaR um g'o.
g'uerra eivil, que os "Estados vêrno de minoria, mas não
U1_lidos e a :França concorda: ]}rocedemos assim ... " De
ram em llrestar sua co]abo- fato, o deleg'ado russo querac;ão àíi! eleições greg'as. A substituiu (temporal'iamen.Fra,llça, a Ing'laterra. e os te?) l\Io]otoy na direcão daEstados Unidos convidaram política externa de se� país,
o. g'ovêrno soviético a parti. é não somente reputado es.
�Ipar do trahalllo de fisca. pecialista em processos de

Rádio Telegrafista
Precisa·se de um que
seja bem prãtico.
Informa(óes nesta

rec1acão.

'rendo o sr. Interventor
Federal dêste Estado, sotí
cítado demissão ao sr. Pre
sidente da Repúhlica, de
puseram em mãos de sua

excelência os cargos que
ocupam os srs, drs, Car
los Homes de Otívelra, Se
cretário da Ju-stiça, Educa·

ç-ão e Saúde. respondendo,
também, pelo expediente
da Secretaria da Fazenda;
Osvaldo Buleão Víaua, Se
cretário da Segurança PÚ·
hlicll; AItino Flores, Se
cretárto da Tntenentoria
Federal e () ('el. Anteuor
Toulois «ie :JIesí{uita, Pre
feito �IuniCÍj)al da Capital,

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de 8. Catarina

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

60. dia util após a reaberturo 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

o ESTADO encon··
Ira·se à venda na

banca de jornais
«Beck»

I NUNCR EXISTIU IGU:RL

I RITZ - Hoje ;;a feinl Hoje -
I ROXY
I às 5 e 7,30 - sessões chies

às 7 3/4 horas
Charles Laugthon - Binnie

Barnes - DOILna Reed.
A VID.A TE)I CAnA Ul\IA! •.•
Há lágrimas e risadas nêste

filme, que espelha a vida em
todo os seus aspectos!
Mil sensações numa comé

dia dramática de muita ação! .. r
Censura até 10 anos.

No programa: Notícias da
semana - DFB.
Noticiário Universal - Jor

nal.

Preços: - Ritz às 5 horas
3,60 - 2,40.
Ritz às 7,30 (único) - 3,60.
Roxy às 7 3/4 - 3,00

2,40.

RITZ amanhã às 7,30 horas.
- Basil Rathbone - Niguel
Bruce - em mais uma aventu
ra de Sherleck Holmes

A GARRA ESCARLATE

rGRATIFICA - SE

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


