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nifestações foram motivadas
pela resposta britânica á exi
gência egípcia sôbre a revisão
do Tratado entre os dois paí
ses. Os egtpcios solicitaram a

imediata retirada dos ingleses
e os britânicos responderam
que irão considerar o assunto
oportunamente.

"

Assumiu o cargo de Secretário da Interventoria o sr. Carlos da Costa
\Pereira, diretor da BibliotPrca Pública do· Estado. . Dlima escolha,
acreditamos que tenha agradado a todos os catarinenses cultos.

Recusou categoricamente
Tóquio, 13 (D. P.) _ Em Imperial, com dois assistentes

resultado de forte nevada, o militares.
hidra-avião "Catalina", que Uni funcionário da casa im
trazia o tenente-general Kus- perial japonesa recusou decla-

• ma Der-evyauko, representante rar se o imperador Hirohito
soviético no Conselho Aliado f poderia receber em audiência
para o Japão, foi torçaúo a o general Derevyanko. 'Não foi
uma descida de emergência a possível saber também quando
6 quilômetros do aerodromo de o represen tante soviético visi-

-

Tóquio ,onde estava sendo es- tará o general Douglas Mac

perado. A descida realizou-se Arthur, supremo comandante
sem acidentes,. mas o general aliado no Japão.
,Derevyanko chegou a Tóquio ','

I com quatro horas de atraso. O México, 13 (D. P.) _ Os
general soviético, que recusou geologos mexicanos informa
todos os pedidos de entrevista ram hoje que grandes depósi-
dos jornalistas aliados, passou tos de uranío foram descober
as primeiras horas após sua tos em Guadalupe e Puerto del
chegada a Tóquio no Hotel Aire, no Estado de Chilhuhua.
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UM GRINDE Dlft PIRI A ESPANHA
Londres, 13 (L. P.)

�umeroslls personalídades
de destaque 110 movimento
repuhllcano espanhol, inclu
sive o dr••Joan Negrfn, anti
�'o primeiro ministro espa
nhol, estiveram na gnlería
dos vísítantes quando a As
semhléía Geral da Organi
zação das Nações Unidas

díscufíu, -esta manhã, em

sessão plenária, a questão
espanhola. Como ,...e sabe, os

debates termínaram com

um voto esmagador, apro
vando a resolução do Pana
má fI UI:' pede a exclusão da

Espanha do general Franco
da Ol'g'anização das Xações
L'n ldas,

Até anos,
-----------------------------------------------.----_. --

ao
. ,

IDVeS de 60163
París, 18 (U. P.) _ Os fun- pelo sr. André Phillip, foram:

cíonártos franceses terão de abolição das secções desneces
trabalhar até a idade de 63 sárias do serviço civil; demis
anos, ao invés de 60, antes de são após quinze anos de servi
se aposentarem, declarou on- ço, desde que o funcionário se

tem o sr. André Phillip, minis- ja desnecessário; suspensão
tro das Finanças, a uma dele- do recrutamento do serviço ci

gação de tuncíonáríos, chetía- vil, salvo em caso especial.
da pelo secretário geral da F'e- O projeto de lei sôbre o ser

deração Nacional de Funcio- viço civil será discutido terça
nários franceses. feira próxima pela Assembléia
Qutras propostas delil1'eadas!Nacional Constituinte.' I

.Plano de tutela para
colônias italianas

Washington, 13 (U. R.)
...;_ O secretário de Estado,
sr. James Burnes, em en

'tremsta á im/prensa, deli
neou o plano de tutela pa
ra as colonias italianas,
apresentado pelos Estados
Unidos, ao Conselho de Mi
nistros do Exterior de

Londres, em setembro ul-
·timo.

As quatro colonias prin
ej,pais seriam governadas
autonomamente por um

administrador designado
pelo Conselho de Tutela.
Esse administrador teria
a colaboração de uma co

missão consultiva, com

posta de representantes da

GrãBretanha, Estados Uni
dos, França, Itália, e dois
do próprio território, sob
tutela, sendo um deles eu

ropeu e o outro não euro

peu. As ordens seriam ema

nadas somente do Conse
lho de Tutela.
Após dez anos de tutela,

dar-se-ia a declaração da
independencia da colonia.
O administrador seria de-

«Livro Preto))
do P.S.D_
Rio, 13 (E.) _ Sabe-se que

o sr. Mozart Lago, que escreve

o "livro preto" do Partido So
cial Democrático, divulgará na

próxima semana os .principais
capítulos do seu trabalho, re

latando fatos de grande im
portância referentes á campa-Inha eleitoral.

as

.

signado pelo Conselho de
Tutela da Organização das
Nações Unidas. A escolha
dos dois representantes co

loniais seria feita pelos
demais. membros da co

missão consultiva.

�anifesfacões antí -. brifânicas
I Cairo, 13 CU. P.) '_ Violen
tas manifestações anti-britâ
nicas ocorreram ontem nesta

capital. Durante os conflitos
morreu um estudante, ficando

I feridas cêrca de 100 pessoas.

I
Os estudantes dirigiram uma

mensagem ao rei Faruk, pro
testa lido contra o "regime
opressor de Pachá Mahmound,
chefe do govêrno egipcio, que
não só atraiçoou a sua pátria -------------II!
quanto ás aspirações nacío-]
nais, como também tolerou
atos de crueldade contra a ju
ventude egipela" .

Diversos foram os choques
travados entre os estudantes
e a polícia, sendo o mais gra
ve o ocorrido junto á ponte de
Abdas, que liga os suburbios
universitários de Giza ao cen

tro da capital.
Segundo se informa, as ma-

o sr, Fernando de los
Rios, ministro das Relações
Exteriores do govêrno re

publicano espanhol no exí
lio, manifestando os senti
mentos da maioria dos re

publtcanos, declarou que um

grande passo havla sido da
d o na direção dos princípios
consagrados em S. Erancís
c e Potsdam,
A votação desta manhã

demonstrou, praticamente,
que todos os países, hielusl
ve as três grandes potencias
alíadas e a Arg'entina,. as

sumiram uma atitude defi
nida e clara quanto á con

duta que a Organísação das
�uções Unidas deve obser
var com o govêrno do gene
ral Franco
"Hoje é 11m grande dia

para a Espanha" - decla
rou o SI·. Fernando de los
Rios.

Ors,
Aderbal Ramos

da Silvil

Comprar ne CASA MISCE
LANEA é .eb"" economizar ..

Os tratados de Paz
Washington, 13 (U. P.) _ Em entrevista á impren

sa, o secretário de Estado, sr. James. Byrnes, declarou ser

muito provável que os Tratados dê Paz com a Alema
nha e o Japão, sejam elaborados nos próximos 1'8 meses.

e

.oão Batista
BOnniJ5sis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schrnidt 34.

Sala 3. Telef. 16-31

I, �!r!t�!I��tode p!�Ó :!9i� i�.ar.�if.� 0l'ed."a�e
com !,er�i�!�!!!,O,�a,

namlmco e Alagôas, os Iun- uma assembléia de repre- just-ificativas' e possíbtlída-
cíonãrlos públicos de vários sentantes de cada estado da des de exeeução..
estados pretendem o b t e r Untão, Sabemos que o sr, presí-
equiparação de vencímen- 'reses seriam apresenta- dente do Clube dos Funeío-
tos entre servidores fede- das em plenárío, pelos re- narres Públicos CIvís : d-a
raís, estaduais, e municipais. presentantês do funcionalis- Cníão, neste Estado, �'ODVO-
Xesse sentido já se dlrígí- mo nos Estados, para serem cará 0$ societários para exa-

ram, em estenso telegrama, díscutídas, sendo, Iínalmen- minar o assunto e decidir
ao Clube dos Funcionários te, entregue ao presidente do' apóio ou recusa ao mo-
desta capital, solíeítando o da Repúhlica, um memorial vímeuto em questão,
npôío da classe.

.

Sugerem que a majoração
dos proventos, nos Estados
onde ela fór inexequível pe
la Insuflcíêncía orçamentá
ria, seja Integrada nas di
ferenças supletivas, pelo go
vêrno federal - custeada
por êsse próprio com a arre

(·a.diçaão no respectivo Esta
do.
Pleiteam a unttíeação de

padrões funcionais, estabe
lecendo-se assim, um só es

calão de proventos em todo
(I Brasil, -visto não compre
enderem. a dhergência (Ie
nh'el de ,'ida dos servidores
l)úJlIi('os, pelo simples fato
de pertencerem n. uma ou a

outra, esfera' attministrativa.
É g'raude o entusiasmo

que a idéia está provocando
em tôdn. a )}ação� cogitando
os .seus propugna..·.1ores, de

Politica de poria aberta
Washington, 13 (U. P.) _ "Política de porta aber

ta, com comércio igual para todos os países, essa é a po
sição que os Estados.Unidos manterão", declarou hoje o
secretário de Estado, sr. James Byrnes, aos jornalistas, ao
esclarecer que nenhuma informação oficial iôra recebi
da da China sôbre a notícia de que a Russia estaria pro
curando obter concessões econômicas especiais na Man
chúria.

Uma expressiva
homenagem à FEH

Num gesto bastante sim.
pático, demonstrando alto
e.spírito de hrasilfdade, a

Companhia Goodyear do
Brasdl, Produtos de Borra
cha, aproveítou o seu ealen-

.

dário para 1946 afim de, en
tre as côres vivas de um

(I uadro hem brasileiro, pres
tar uma homenagem expres
siva à nossa gloríosa Fôrça
Expedicionária Brasileira.
Realmente, foi para asse

g'urar ao mundo dia.s me

lhores, pura que os nossos
filhos possam viver felizes
num amhiente de Iíberdade,
paz e trabalho - foi para
isso flue os exércitos aliados
lutaram.
A F. E. B. tomou parte

ativa na luta, os nossos sol
dados foram para a guerra,
e, agora, na paz, temos jus
tos motivos para encarar

confiantes o futuro.
Dentro dêsse espírito de

fé e confiança IWS destinos
do Brasil, expressando res

.peito e admiração peja bra
nua dos nossos soldados,
a Goodyear i.ml}rlmm· os
seus calendários para 1946.

E, mais' uma vez, os tra
dicionais calendários da
Goodyear se integram nos

sentimentos de brasilidade
do nosso povo e n.presen
tam um ({un.dro expressivo
da maneirn. (Ie sentir d'a
nossa g'ente.

Novas medidas de segurança
Nuremberg, 13 (U.,P.) - Hess, voltou a ocupar ho

je, o banco dos acusados.
Foam adotadas novas medidas de segurança com

respeito aos prisioneiros. O trajéto do carcere á sala do
tribunal f,ai guarnecido com cêrcas de arame farpado e

foram instaladas metralhadoras nos pátios do Palácio da
Justiça. Nos' telhados foram instaladas novas sereias de
alarma.
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Peça hoje mesmo 00

seu fornecedor um

"Cortõc-Rovcl", que
apresenta tôdas os

instruções indicando
como fazer paro rece-

ber o famoso "Livro
de Receitas Royal".

Se não encontrar o Cartão, escre·
va para: Caixa Postal, 3215.

Rio de Janeiro
PRODUTO DA STANDARD BRANDS OF BRAZll INC: - RIO DE JANEIR0

Do sobrinho ao tio :

"Estou certo de 'que o sr. te- Aos sofredoresria dó de mim se me visse, ver-
melho de vergonha, ao lhe es- Dra. L. GALHARDO-Ex-mé-

dica do Centro E.pírita Luz,
crever esta parà pedir empres- Caridade e Amor. comunica
tados 2 contos de réis, de que a mudança do lIeu con.ultó·
infelizmente tenho a mais ur- rio para a Rua do Senado.

gente necessidade. ,317 -- 2' andar. Rio de Ja-
neiro, onde' pall.a a oferecer

P. S. - Depois de lhe man-:
o. _eu. pré.timo•• E_creva de-

dal' esta carta, tive tais escrú- talhadamente -- nome, ida-

pulos de conciência, que corrí de, endereço e envelope se- ESCRITÓRIO JURíDII;O COMERCIAL -,.'-----------.-.·r
atrás do portador, para írnpe- lado paEa a. re'po:tta. (Com um Departamento Imobiliário)

I
'

dir que ela lhe chegasse às V.elldas de pin!t�!s,. fazendas e emprêsas '-Precisa de um empregado
mãos. Infelizmente não con-

Diretor: dr. EhslarIO de Camargo Branco I t nte?
b

I

I
ADVOGADO compe e e.

. ,

segui alcançá-lo; mas espero � PROFESSORA Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54 'i II
- C?onsulte O �osso Iíchá-

que o meu pedido não lhe vá I Datilografia e Endereço telelflláfico: "Elihranco" - Lajes - St.. Catarina no de can�ldatos a

causar má impressão." Corre.pondência Comercial empregos
Do tio ao sobrinho: Rua A!varo de Carvalho, 65

II
�

�������:� :���c���� �a��:=I :..=R=E=T::l=R�A�R�A�M�S�U�A�S=C�A�N�D�,�-� Panair do Brasil S�A. I

DATURAs
Tôdas as bebidas, ínclusrve as

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

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

MAGAZINE i
�........ .......Jl

;; -

ELA - Cruz! Credo I

Que moda bêsta ...

* * *

o A�IOR E A GUER,RA ...

Perante as dificuldades de
comunicacões ,o Corpo de Si
naleiros da RAF descobriu um

metodo original, curioso e efi
ciente para obter dos pombos
maior rapidez na transmissão
das mensagens. Como se sabe,
o pombo se mostra sempre an

cioso de voltar para junto de
sua companheira, mas, para

.

obrigá-lo a voar mais depres
sa, descobriu-se o fator "ciu
me" para aceLerar o vôo dos

pombos. Assim é que, antes de
ser levado para o serviço; o

pombo deixava a companheira
ouvindo os "arrulhos" amoro

sos de um rival. Fato bem pou
co agradáveL. O resultado evi
dente é que o seu vôo de re

gresso atímgla uma rapidez de

257t) maior que nos casos co

muns, O mesmo ocorre com as

pombas mensageiras da RAF,
uma das quais bateu o record
voando a 110 quilômetros por
hora por causa dos ciumes que
lhe despertaram os maldosos ...

*

TACO A TACO

*

Faze por ser sfmplas, 1)01' te
tornares util e por te conserva
res livre; e espera, para nega
res Deus, que alguém te prove
que ele não existe.

"

AIexalHLre Dumas

Jl

�-------------------- .._r.' _

BREVEMENTE
Reabert'.1Ta de Laboratório
Radio- 'I'ecnico-Etectron

Fundado em 1935
Muntaqem de rádios. Ampli

ficadores-Tranomillsores
Mahrial importado direta

mente dos U. S, A
Pro r-r ie t ár io

Otom ... r Georges Bühm
Electl e - Tecnico - Profissional

formado na ·Europa
Flodanópoli.

�ua João Pinto n 29 .. SO).

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o nascimento de sua filha ELIZABETH.

Florianópolis, 9 de Fevereiro de 1946.

r
r

A Polônia reclama
ta questão, com aquiescência

Nova York, janeiro - (8. do assim chamado govêrno de
r. P.) - A imprensa polono- Varsóvia, e que, em seguida foi
americana reunida, publicou formado um entendimento en

uma declaração feita pelos re- tre o dito govêrno e o govêrno
presentantes diplomáticos do .russo na questão de indeniza

govêrno da República da Po- ção da Polônia. O tal entendi
Iônía, aos govêrnos que não menta concluido em máximo

reconhecem, o assim chamado detrimento da Polônia, tanto

govêrno provisório polonês de mais que, em troca da inde
União Nacional. nização, o tratado polono-rus-
No dia 9 de novembro, do so onera o Estado Polonês com,

ano passado de 1945, reuniu-se a obrigação de contribuições
em Paris, a Conferência de especiais em favor da Russia,
reparações para estabelecer a e tais obrigações durarão por
distribuição entre as potências muitos anos.

legítimas, 75 por cento das re- Tomando em consideração:
parações alemães, provenien- .1) que o govêrno imposto á
tes das zonas ocupadas pelos Polônia e patrocinado pela
Estados Unidos da América do Russia, não pode ser consíde

Norte, Inglaterra e França. Os rado um expoente legítimo da

restantes, 25 por cento, foram nação polonesa; 2) que o tra

antecipadamente conferidos á tado firmado por tal govêrno,
Russia, na Conferência de Po- dependente da Russia, tem to

tsdam. Da Conferência em Pa- dos os característicos de um

ris, participaram: França, Grã- tra:ta:do firmado pela Russia

Bretanha, Estados Unidos, consigo mesma e, na análise

Austrália, Bélgica, Canadá, Di- cabal, é um ditado imposto á

namarca, Grécia, Luxembu go, Polônia; 3) que, pondo de la

Nova Zelandia, Noruéga, In- do o caráter de um governo
dias, Africa do Sul e Iugoslá- fantoche e assim chamado go
via e Tchecoslováquia. vêrno varsoviano, o dito govêr-
O legítimo govêrno constítu- no, como provisório não foi au

cíonal polonês, constata que, a tirizado para tomar uma decí
Polônia "fôra. da Russia, que são tão importante, como é a

- como foi acima acentuaào desistência da participação da
- recebeu a parte nestas re- Polônia na distribuição inter-

parações, proveniente das men- nacional das reparações ale
clonadas zonas de ocupação mães, sem ter obtido antes a

citas na região oriental da Ale- autorização dos representantes
manha - é o único país entre eleitos livremente e sem pres
as nações que sofreram pre- são estrangeira - o govêrno
juízos por parte dos alemães, polonês, tomando em consíde

que não participou nesta re- ração que a Nação Polonesa

partiç�o inter�acional das re- não tem, na situação atual, a

paraçoes alemães, O resultado possibilidade de exprimir, sem

das decisões da conferência em constrangimento, sua vontade,
Potsdam, onde foi resolvido que declara o seguinte: 1 o - o

a Russia obrigar-se-á a índení- problema de indenização da
zar ::: Polônia de reparações Polônia pelos prejuízos da
alemães, que cabem-lhe por guerra como justos e corres

direito. Desse modo a Polônia pondentes aos interesses da
é o único país que foi privado Polônia; 2° - o govêrno polo
do direito de receber indeniza- nês reinvidica todos os direitos

ção direta, na base da chave do Estado Polonês e dos cida
internacional aceita por todos dãos poloneses prejudicados,
,e a questão de uma indeniza- tanto no país próprio como no

ção foi deixada á bôa vontade estrangeiro e ressalva todos os

e magnificiência dos russos. seus direitos á índenizacão pe
Torna-se necessário lembrar los danos sofridos durante a

que a decisão de Potsdam, nes- guerra.

ILiiiiÂiti"ríiõS'A
I Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpofis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Novidades todas alisemanas

o ESTADO

VITOR MORITZ E SENHORA

Diário Matutino
Redação e O fieinas á rua João

Pinto tl. 5

HORÁRIO
A partir do dIa 10 de fevereiro ,ide 1946
2as. e sábados: Rumo Sul (pôrt;o Alegre)
'las. e domíngose Rumo Norte j(Curitiba,

São Paulo e Rio de Jan.feiro \
, .'

I DIRETOR DE REDAÇÃO:
A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS
'Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,5·'

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

Os originais, mesmo não,

publicados, não serão
devolvidos.

A direcão não se respon
sabiliz"a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Anúncios mediante contrato
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B.'\.RRJ<JIROS FILHO
?\otas Políticas
.\otas Locais
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SIDNEI NOCETI
Ec'ononüa e Finanças
Yida Bancária

_,atas Científicas
Solas Rurais
Est.at íst.íca
?\em Tõdos Sabem
A. DA .•IASCENO

Go\'êl'no do }o;stado
.J uiísprurmcta
Yida :.\lilitar

Xoticiário do Exterior
-"ot ícíárto do País

Artigos de Redação
LíDIO �I. CALLADO

Crônica ela Semana
Pelos l\Iunieípios
Magazine
Concursos

Artigos de Redação
D. };'. ,\QUINO

Salas da Pref'e ituva
Vida Escolar

Fatos Policiais
Vida Social
Vida 'Felnjnína
Religião

PEDRO l'AU,LO MACE H�O

EspOl·tes.

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

mês de Fevereiro, as seguintes Far
mácias:
Domingo 3 _. Farmácia Santo'

Agostinho _ Rua Conselheiro Ma-
fra. "

Domingo 10 -+ Farmácia Espe
rança _ Rua Cojnselheíro Mafra.
Domingo 17 +- Farmácia Nelson'

_ Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 -� Farmácia Moder

na _ Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetuade

pela Farmácia Santo Antônio síts .

à rua João Pirnto.

TELEFOXES "irAIs l\ECESSITADOS
Bombeiros 1313
Policia ..........................• 1033
Delegacia O. P.:Social..... 1578
Vlaternidade ...1.................. 1151
Senta Casa... . .. .. 103&
Casa de Saúde' S. Sebastião...... 1155
Hospital Xerê"d Ramos 706,

�ssi.s�ên9ia �'�1 micipal ...........• 1664
Hospital Md'ltar 1157
J4" B. C ,............. 153a
Base Aérea . . . . . . . . . . . . . . . . . 786·
7" B. 1. A., C. 1593
Capitania drjs Portos ,.......... 1380
16a C. R. " 1608·
Fôrça Poli .cial 1203
Penitenciátria ...................• 1518-
"O Esta'do" ................•.... 1022'
U A Oazreta" ....................• 1656
"Dià ricê da Tarde" .............• 1579
L. B 'A. 1643
EmpJ Funerária Ortiga -. . . . . . . 102j

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
Informações úteis", dando tôda'
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (.)
aos interessados na aqui,SiÇãO.._!jbons funcionários .(ae)� 00.

ti
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Justltnte Brasil�Es!ado!, UDidOSI'Embaixadade florlélDopollS
AULAS DE INGLÊS
EDITAL

Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha
aberta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês man

tidos por êste Instituto.

De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto

ria de 8·2-46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men

.sal de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), enquanto os não-sócios contribuirão
mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).

Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei
ra, no ato da matrícula.

Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, ·á rua

Artista Bittencóurt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci

mentos.
N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí-

. eula, sob pena de perdê-la.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 194G.

Prof..T. Alcântara Santos
Diretor de Cursos

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Ern frente ao Tesouro
do Estado

FlorianópoliS
Farm. Narbal Al�8I de Souza

de CHIa AvOa

yankee no Rio
HAVANA, 12 (U. P.) - o embaixador dosEstados Uni

dos, sr. Henry Norweb, comentando o rumor de que poderia
ser nomeado embaixador no Rio de Janeiro, declarou a A. P.

que julgava não ter sido considerado o seu nome, uma vez que
está há apenas seis meses' em Havana e não é costume do De

partamento de Estado remover inesperadamente seus repre
sentantes diplomáticos.

F"ARMACIA ESPERANÇA

07lo-nuYn:
o vigor do organismo huma- I

,

no e a plenitude da sua vi- itahdade está no equilíbrio das j
f:ur;cões glandulares. Glantona.la oose de extratos de glándu
las e vi taminas. normalisa essas I
funcões e imprime ao orqcmís-J
mo novas forcas propulsoras. j
Desperta energias adormeci- i
das, trazendo ao homem Clale- .

gria de viver. Tubos com 2flõra- ;
geas._Expansão CientífiçaS/A.;
- Caíxc Postal. 396 - S. Pau!o.1g�antona:

Dr. 8. G S_ Medina
Farm. L.

Exame de 8o:\que, Exame para verific4çéio
de cal\cer, Exame de ul'ina, Exame poro.
verificação da gravidez, Ezam.:cie escarro,

Eume para verificação de doencas do.

�ele, boca e cabel-os, Exame de fézes,
Exame de secreções.

}lutnvoccinas e transfusão de sangues.

Exame químico de farinhas, bebido.
café. cígu·aa, etc.

'8 r.I'B1�.tteo NILO LA U�
.o,. _. ..............

......... ar. TLIlta - � - PP1=IPttll_...__ ..�

�""I'."""
-- .................. _ .................

ii - Re��:iu �a����est}t!��I?;\sav.. I'Lacerda, o to-rino-Ieringologiet:e,
---,------------------�-----------------------------

Declaração
'Declaro a quem interessar possa que, nesta data I deixei

por minha livre e expont âne a vontade, o cargo de gerente da
«A Soberana», pertencente à firma Moritz & Cia., desta praça.

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1946.

(a) ALCIDES' ROSA
De acôrdc: MORITZ & ClA.

14° BATALHÃO DE

CAÇADORES
EDITAL

Venda de animais em hasta
pública

Faço público, para conheci
mento dos interessados, que
de acôrdo com a autorização
do exmo. sr. general diretor do
Serviço de Remonta e Veteri
nária: contida em radiograma

ln.
53-D l-A, de 8-11-946, serão

vendidos a 19 do corrente, ás
� horas, no Quartel desta Uni
dade, em hasta pública, a quem
maior lance oferecer, doze (12)
muares e três (3) cavalos, im
prestáveis para o Serviço do
Exército.
Florianópolis, 11 de fevereiro

de 1946.
Waldemar Vieira Cordeiro,

2° Too. R. /1 Conv. Secretário
do Bt.!.

!�apataria iJurity!
·RlJa.!.:j;iradêntes ::-,191
Apr��entà.S�us .úl.Um()�i,o":
de!��ô�m·,· ca.lcáâos 'finos
·,.I-"::,p:arâ' senhoras:;<

!.

HO.ENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje. as doenças nervosas, quando
(ratadas em tempo, são males per
f'eitamente remediáveis. O curandeã
rismo, fruto da ignnrância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades.·O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitament.e os doentes nervoses in
digentes. na Rua Deodoro 22. daa !t
às 11 horas. diàriamente.

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

l'C tt .. S ... ,0&

alo\O 1.1'" o.� CO"'r:I',e.UIC<QE� &E vutlJOA DOPlAeOllct.fOO'· .1)1.;

-4: o ilI�ECO Oe':!lfe _oov'o ISI.....OU 20.... _.

Sedas, Ccsímírcs

(C,AS,. S••TrA .8(OS.
SOA RPELLl

-

nao

ORLANDO
Roa �BDselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja .!- TelefoDet1514 (rede interna)

Cai:J8 Postal 51 --- End. Teleg.: «Scerpellí» -_. Florianópolis,

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

I QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGA
..

ti'IA 1 IPROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

� -

Crédito Mútuo Predial
Proprtetartcs - J. MoreIra & ela

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

1 PRÊMIO -M.AIOR CR S 6.250,00
I

Muitas bonificações e médico grati8
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

e Lãs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Ilnteressa aos aspi-
f raPats�.sc!. �!i�!al. �: r?-'
I cebemos o seguinte ofício:
I - ;3olicito-yos a fineza da

i publicação 'em vosso concei
tuado órgão de Imprensa, 9-a
seguinte nota:

c, Os Aspirantes R/2, tecen
temente convocados para está

gio, que se apresentaram no

Direção de PfDRO PAULO MACHADO 14° B. C., deverão fazer entre-

I ga com a possível urgência,

O 11'lu}0 de naquela Unidade, dos seguin
tes documentos: - Certidão
de Idade Verbo ad-verbum ; -

Atestado de conduta passado-
pelo último colégio ou facul
dade que cursou; - Fôlha cor

rida, passada pela Polícia Ci
vil; - Atestado de Conduta,
passado pela Delegacia de Or
dem Política e Social. Os do
cumentos em questão constam

das observações das instruções
publicadas pela Imprensa".
NILO CHAVES TEIXEIRA

Ten. Cél. Cmt.

CAMPEONATO DE WOLLEY rapazes reagem, jcganco

bem,'
com mos, empauínhas e CIO- - ""GUc ...acK �mp.)c:y rur

P,
IO-

BALL melhor e a partida tornou-se quettes. ! clamado campeao mundial de
mais interessante, tendo ter- No final da sessão, o sr. Da- pesos pesados em 1921 ao arre-

Disputando a melhor das três . .

"d te d b t t't i "-

como finalistas do Campeona-
minado com o vítoría do Aven-I niel Bruníng, Presíc en a a ar o 1 uio que .pertencia a

to Estadual de Voley Ball, de-
tureíro por 15 a 10. Embaixada, agradeceu, mais j Georges Carpentier, numa lu

frontaram-se no dia 9, ma can-
Estava assim, garantido o

I
uma vez, levantando um viva,' ta por nocante no 3° "round."

campeonato estadual de Wolley pela prosperidade dos espostes Que foi Gene Tunney quem emcha do Lira Tenís, o V. C. e o
Ball, a taça definitiva e as seis \ do Brasil e particularmente, do 11926, ganhou o titulo máximo

Bandeirante V. C .. Aquele, so-
medalhas, que i Aventureiro Ie- esporte catarinense. ,ao derrotar Dempsey por pon-mo campeão da Liga Atlética

ad
.

t 1 t dO' d"
Duque de Caxias, de São Lud-

vou para São Ludgero. No meio da maior camar a- i os numa u a e 1 "ron s .

gem, o dr. Lotário deu por ter-I' Em 1928 Dempsey pediu revan- .=;;;;,;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;:;-;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;::;.
gero, distrito do Braço do Nor- A terceira partida com 'Um

minada a sessão. che, sendo novamente derrota-
te, enunícípío de Tubarão, e o . Combinado A Embaixada do Aventureiro i do por pontos. Tunney, após Dr. POLIDOao s.ultimo, como compeão de Flo- Após o termino da segunda estava assim compósta: Presí-, .derrotar Tom Heeney por no-
rianópolis. partida, o Aventureiro, com a

dente: Daniel Bruning; Vice: caute retirou-se das atividades T81AGOAntes da partida, foi hastea- mesma composição, enfrentou
Adolfo Buss; Secretário: José pugilísticas, invicto, deixando

da a Bandeira Nacional, pelo um combinado local, que esta-
Waterkamp e Assístênte Ecle- vago o título de campeão mun

Exmo. Sr. Interventor Dr. Luiz va assim constituído: Erico
siastico: Pe. José Pereira Kun- dial, que foi disputado em 1930,Gallotti, que, com sua presen- tratz Juniol' - S�mí - Carlí- tz. entre Max Schmelling e Jack �,�============:

ça, muito abrilhantou o ato. A tos -:- Aldo � Cobrmha. I
Ontem, pela manhã, a embai- Sharkey, saindo vencedor o C' Odbanda de musica da policia to- E:;�e ?oI?,bmado contou coI? xada do Aventureiro V. C. se- ,primeiro. Em 1932 Sharkey, de- 1ne eon

cou o hino macíonal, no hasteá- o valiOSl�srmo concurso �e �n- guíu para Tubarão.

I
safiou e venceu SchmeUing, Hoje, ás 8 112 horas

mtendto datodBandeira sendot can- co, pe,d·rfeltdo avtleltla, mestre l;°hn- F. C. R. ficando de posse do título. l.a RÉCrfA de ASSINATURÁ
a o por os os presen es. suma o o o ey � que, a

em VÁRIAlS NOTÍCIAS Espetacular ESTRÉIA do

.Log� ap?�, o�rd'�x:iél �t��- cO'b�putou, nacapI�alddad�e- É BOM SABER... - Os atletas paulistas estão maior ator do Brasil.
nmg, resi en a ..,lga e- p� l�a, o campeona o o is-

_ Que o Brasil participou do se preparando para as elimi- PROCóPIOtica Duque de Caxias, usou da tnto federal, pelo Vasco do Ga-
campeonato mundial de fute- natórias para o Sul-Americaho E SEUS COMEDIANTES

palavra tendo convidado o sr. ma.
. . bol em 1938, vencendo, em de Atletismo, que será realiza- comInterventor Luiz Gallotti, pa- F?� uma partida �as�ante Strasburgo, a Polonía por 6 a 5; do em Santíago do Chile. a peça em 3 atos do TRIS-

padrinho das bandeiras da Li- eqUllIbrad�, cO,m os- segumtes empatando com a 'I'checoeslo- _ Provavelmente no próxí- TAN BERNARD.
ga Duque de Caxias e o dr. Os- resultados.

. váquia por lxl, em Bordeaux; mo domingo no gramado do Ul\1 BEIJO NA FACE
waldo Bulcâo Viana, Secretá- la. 15 a 6 favoravel ao Aven-

vencendo a Tchecoeslováquia Colégio Catarinense bater-se-ão Preços:rio da Segurança, para padrí- tureíro.
por 2 a 1, também em Bor-de- Vera Cruz e Colegial. Oadeiras numers. Cr$ 12,0&nho da Bandeira do Aventurei-

.

2a -15 a 3 favoravel ao com-
aux; vencendo a Suecia por 4 a _ Avaí x Caxias, de Join- _ Balcões Cr$ 10,00.

ro V. C .. Em seguida aquelas bma,do. 2, em Marselha; e perdendo da vile, é a sensacional pugna Camarotes Cr$ 60,00.autoridades hastearam as fla- Negra .15 a 8 favoravel ao Itália (campeã) por 2 a 1, em marcada para domingo no es- Geral Cr$ 5,00.mulas nos mastros, prevíamen- Avent_urelro. . . Bordeaux. tádio da Federação Catarinense AVISO - Para o espetáculote pr�l?arados... . _

ASSIm nesta vitoriosa excur-
_ Que a Federação Paulista, de Desportos, pela decisão do de DOMINGO não são válidas

Inicio da primeira partida sao dos rapazes tubaro�enses, de Bola ao Cesto foi fundada' certame estadual de futebol do as assinaturas.
Com o t�n;t� ameaçando o Aventureiro levou v�nclda to- em 29 deabril de 1935. 1,3!no findo. CINE IMPERIAL

chuva, teve inicio a primeira dos os seus adversaríos. Hoje, ás 7 1f2 horas
partida, da melhor das trez. A entrega da taça' e medalhas O maior drama de' aventuras
Aiu'ou corno Juiz, o popular 'Va- As 20 horas, no Clube 12 de --

'nos mares! Homens em hrta,
díco que, no segundo tempo, Agosto, compareceram todos os RAUL BICOCCHI titanica contra a furta dos ele-
devido o seu estado de saúde jogadores e a embaixada do mentos:
foi substituído. Os quadros eu- Aventureiro, para receberem a e NAVIO NEGREIRO

.

traram em campo assim cons- taxa e as medalhas. Presidia a HILDA DE SOUZA BICOCCHI com
trtuído: sessão pelo dr. Lotário Rothu-

participam aos parentes e pessoas de suas relações Warner BAXTER - Walla-
Aventureiro res, Secretário da Associação o neseimento de ce BEERY - Mickey ROONEY

João Schultz - Luiz Schli- Atletica Catarinense, foi aber- L U C I A _ H E L E N A - George SANDERS - Eli-
ckmann - Jacó Buss - Pau- ta a sessão, usando da palavra zabeth ALLAN.
10 Buss - Celso Schlíekmann o dr. Osmar Cunha, membro da Fpolis., 10-2-946 I Forte! - Impressíonanze !
e Huberto Rohden. mesma diretoria. Sua oração No programa: - O Esporte.

Bandeirante foi um hino de louvor e desau-.. em marcha - Nac. Cínedia.

W��i�iwal!� - Aldo - ������co�i;���: !Uc�;t�= Insiste em deixar o InterAacional M:rCha��m��::o. Aéreos
-

O jogo começou muito maná- nuarem, com a mesma fibra, a C ltíb 12 (E) O di l0 d t
.

A I Preços: Cr$ 2,40 (Único).
tono, querendo uns conhecer o praticar o salutar esporte, por-

un I a, •
- a o correu e mes ao

C "I té 14 os"�.t'- Des. Clotário Portugal, ln- Exmo. Sr. Presidente da Re- T�spuErRaIALmp. aDe .

an •

jogo dos outros. No começo o que, dentre os novos campeões, t to E tad d
.

bl' LJU - ommgo
Bandeirante leva vantagem so- no mínimo, treís farão parte dQ erven r no s o en ere- pu I�a. Libertad LAMARQUE.
bre os visitantes que, no final selecionado catarínense, que ç�u ao dr. Carl?s Luz, �i- POIS, esperando a todo

EU CONHECI ESSA MULHER.
do segundo tempo reagem bem jogará em Belo Horizonte, em

nístro da �ustIça, o radio- mome�to, sonsídero meu d�- TEATRO A. DE CARVALHO
vencendo por 15 a 10. Junho, na disputa do campeo- �ram4L seguinte, datado de ver deIXar p�ra meu sub.sti- AMANHÃ:
No segundo tempo fói um nato brasileiro.

ontem: tuto a SOlUça0 de .�U1tos 2.a RÉCITA de ASSINATURA
domínio completo dos visitan- Em nome dos visitantes agra- "Exmo. Sr. Dr. Carlos Luz p�oblemas da adiDlIDlstra-

DEMONIO FAMILIAR
tes, tendo João Schultz e Luiz deceu, o quintanista de Direito, - DD. Ministro da Justi� çao. Notável sucesso de
feito sentir o pêso de suas for- sr. Francisco Carlos Regis, que - Rio de Janeiro. Atenciosas saudações. PROCÓPIO
tes cortadas. O placard acusau disse do grande contentamen- Seja-me permitido respel- (as.) CLOTÁRIO

-

POR- E SEUS COMEDIANTES
o resultado de 15 a 2 favoravel to, que estavam possuidos os tosamente insistir em minha TUGAL, In,terventor Fed8-

ao Aventureiro. jogadores da sua terra, pela exoneração, solicitada no ral no Paraná".

A segunda partida justa e merecida vit'}ria. Agra- I t à
•

I d B arestDomingo ás dez horas, no deceu as inumeras gentilezas D onesco ser lU ga o em DC
mesmo local, as duas equipes de que foi cumulada a etnbai- Nurembergue, 13 (U. P.) CÓm sen ajudante direto,
vieram a defrontar-se nova- xada Atlética Catarinense, sa-

_ Fontes locais ind�cam llIihaiU Aníonescu, com o

mente. lientando, a ftgura do verdadei- que deverá começar e.m Bu- qual não tem, porém, qual-
O esquadrão de São Lurlgero 1'0 gent1emann, que foi o dr. careste, \lO próximo mês, o quer parentesco, e com ou-

formou com os mesmos jogado- Lotário. julgamento, como crimino- tros destacados fascistas ru-

res de véspera e o Bandeirante A pedido do dr. Lotário, os so de guerra, de Ion Anto- menos.

o seguinte quadro: Sondni - visitantes cantaram algumas, uescu, ex-ditador da. Ruma- Quando Odessa caíu dian-
Taréco - Ney - Aldo - Wil- canções tipicas, em quatro e' nia e que foi atraido para o te das fôrças do "eixo''',
son eWaldir. cinco vozes, que agradou sobre- lado de Hitler na guerra, após um long'o sitio, no ve-

Logo no começo, os rapazes maneira, recebendo verdadeiro pela promessa de uma rica rão de 1942, Antonescu en-

de São Ludgero ficaram donos aplauso dos presentes. parte do território soviético, troo. na cidade á frente das
do campo. Jogaram folgados e Logo após foi entregue a ta- estendendo-se até o Dnie- tropas romenas e declarou-
a sua supremacía mostrou-se ça e as medalhas, com verda- per. a capital da nova proYÍneia
pelo escore que acusou 15 a 2. deira salva de palmas. O ex-ditador romeno com- romena, a que deu o n.ome

No segundo tempo, os nossos Foi servido uma cervejada parecerá perante o Tribunal de Trnnsdniestrin.

REASSUMIU SUA CLIHICA

u «Aventureiro V. (;.»,
-

campeao
de São Ludgero. conquistou
catarinense de VoleiboL

Extradivão de ale
mães refugiados
Mad'ri, 13 (U. P.) - De,.

zesseis alemães, quase todol'l

agente.s da "Gestapo", dei�
xaram ontem o aeroporto
de Barajas, nesta cápltal,.
com destino á Alemanha,
em um avião do serviço de;
•
d"ttransportes 4) exerCI o nor-

te-americano.
Os aliados reclamaram dia

governo espanhol a entrega
de 255 alemães e até agora
sómen.te trinta foram extra..
dital!os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube-Dia t 6, sábado,

3
-

,

as 22 horas, Grande Noitada Carnavalesca.
��_.a:;wm.spre"","CA.M j

I V·d
n •

I
ri TECElAGEM ITAJAí

I a �Dela I t
J

CO:\\�OCACAO PARA A ASSE:\lBLÉTA rn{AL ORDI:\ARTA
,

.

. I ,
Os a�i�l1�stas da Tecelagem J.tajaJ S. A., estão convidados para comparecerem à assembléia

,
geral crdiná r ia

..
a ,realtzar:se no. dia 23 d e fever-ei ro de 1946 as 15 horas, na seue social, nes ca

. cidade de l taj a i , a rua L'ruguai n, 43, para deliberarem sobre a segutnte
Ordem do Dia

,.., """".tI��Ik'-"""'.;;a
1 (J -_ Discussão e respectiva aprovação do relato rio da diretoria, balance geral, conta de

___.-- lucros e perdas, e parecer do conselho fiscal. referentes ao exer-cicio de 1945.
2° Eleição do conselho fiscal e Seus suplentes para o exer-cicio de 19+b.
3° _ - Outros assuntos .le interõsse social.
Ltaj a i, 1\) de fevereiro de 19+6.

OS ASTROS ACONSELHAM:

Se tiverell de começar v"iagam
haja, {az"-,, o. tarde. O dia não
é pr6prio para tratar da ailaun'

toe juridico8 ou financeiros.

FOLHINHA DO 014
FEVEREIRO

S. Valentim
Lua cheia a 16

32045

14
Quinta - Feira

1981: - Falece, na cidade de
São José. o advogado Francisco
Tolentíno Vieira de Sousa. que
então representava o Estado
na Camara dos Deputados,

*
* *

ANIVERSÁRIOS:
SRA, DOMINGOS JOSE'

DA SILVA

Transcorreu, terça-feira
ú lt i-

· m'a o aniversarIo natalício,
da exma. sra. Paulina Mund

Silva, dd espôsa do sr, Do

mingos José da Silva, comer
ciante aposentado, que por

muito tempo dirigiu a conhe

cida e conceituada «Padaria
e Confeitaria Carioca».
A distinta aniversariante.

dotada de um coração bonis
simo e extremosa mae, avô,
e tia, recebeu de todos os

.oue lhes são caros as mais
vivas demonstrações de cari

nho e gratidão naquele en-

seio.
*

Dr, HERCÍLIO L. MEDEIROS
Tem seu dia natalício na da

ta de hoje, o dr. Hercílio L.

Medeiros, corretissimo juiz de

· direito da 2a, Vara desta Capi
tal.

O digno magistrado em

· quem todos vêem uma garan
tia integral da justiça, recebe
rá muitos parabens, inclusive
'Os nossos, que fazemos exten-

, sívos á sua família.
'*' ... ...

KOSMOS APOSTOLOS
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do sr. Kosmos

Apóstolos, do alto comércio
desta Capital.

... ., .,

Festeja, hoje, mais um ani
versário natalício a exma. sra,

d. Laura Pereira Gomes.
oi(; '*' ...

Deflui, hoje, o aniversário
natalício da exma. sra. d. Mar

garida Schmidt.
'*' ... ...

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício do sr, Carlos
de Sousa Martins, oficial apo
sentado da Marinha Mercante.

�, ... *

Faz anos, hoje,' o sr. Cap,
Américo Silveira d'Avila, da

Fôrça Policial do Estado,
*

JIOVIMENTO DE PASSAGEI·
ROS DA PANAIR DO BRASIL
S. A., EM FLORIANÓPOLIS

DIA 11: - Procedente do
Rio de Janeiro: Maria Ly.gia
de Oliveira; procedentes de S.
Paulo: Plínio Angelo Corsini
e Jenny Lemkuhl CorsÍ'nL -

DIA 12: - Com destino ao

Rio de Janeiro: Jonas Grant
Ramos, Esther Camarano Cos
·ta, }farília Cardoso e Manoel
Fiuza Lima; procedente de

IPôrto Alegre: Apolônio Bou
reto

/

s. A. Getúlio Vargas vem aí
Rio, 12 (Via Aérea) - ma semana, um carro de

Intorma-se que Q tenente 120.000 cruzeiros, e vai te-
Fortunato Gregório, chefe vá-lo á São Borja, afim
da antiga guarda pessoel de trazer o sr. Getúlio
do ex-presidente Getúlio Vargas, ao Rio.

Vargas, comprou, na -útti- *

Exposição de Pintora Norte-Americana
CONVITE

o Inst ituto Brasil-Estados Unidos de Florianópolis tem o

prazer de convidar todos os seus associados e o público em
geral para visitarem a "EXPOSIÇÃO DE 'PINTURA NORTE�
AMERICANA", que será realizada em sua sede, à rua Artista
Bittencourt, n", 2, no período de 16 de fevereiro a 2 de março

próximo.
A referida exposição compreende uma série de oitenta

quadros di versos, entre os quais se encontram algumas pre
ciosidades da pintura esradunidenee. 3 v.-1

Conferenciará clm Girai
Parfs, 13 (U. P.) - Che

gou hoje à tarde a esta ea

pítal, procedente de Lon
dres, o sr, Antônio Aguirre,
presidente do govêrno basco

'\ no exilio, que veio conferen
i ciar com o sr. Jo.sé GiraI,
chefe do govêrno republica
no espanhol no exilio.
Procurado pelos repre

sentantes da imprensa, o sr,

Aguirre declarou: "Terei
muitas conferências com o

sr, Giralt. Continuaremos
nossos esforços a fim de forM
mar um govêrno republíea
no espanhol amplamente
representativo" •

O sr. Aguirre espera per
manecer na França eêrea
de um mês, devendo' em se

gnida vísítan os Estados Uni
dos.

1945

Vida Militar
Rio. (E.) - o ministro dai

Guerra, num ofício em que a Di
retoria das Armas 'submeteu á
sua consideração a desistência
de matrícula de oficiais nal Es
cola de Aperfeiçoamento, decla
rou que está de acôrdo, por isso
que a matricula naquele Estabe
lecimento é compulsor iai e só
por motivo de saúde comprova
do, poderá o oficial deixar de
efetuar a matricula na referida
Escola•

Rio. (E.) - A bordo do
"Cantuaeia", do Lloyd Brasilei...
ro, chegaram, vindos da Itália,
onde se encontravam em ·trata
mento especializado, resultante
de ferimentos adquiridos em

eampanha, os seguintes expedi
cionários: sargento Osmir Costa
Oliveira, cabo Francisco Barbe
res, soldados Fernando Hart
mann, Eugênio Nascimento, Ni
cola Cortes Neto, Aristides Fo
rato e Pll,ulo de Oliveira Branco.

. . .

Rio. (E.) - Foi designado
para cursar a Escola de Guerra
NatVal o tenente-coronel Inácio
de Freitas Rofim,

Bonil ácio Sclimitt, diretor-geral.
J r/lu:u bornhause n, diretor-geral.
José Bonifácio Scíimítt, diretor-gerente.

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas.
De conformidade com as exigências .de lei, bem como dos estatutos que regem esta sociedade,

submetemos à vossa apreciação o balanço geral e conta de lucros e perdas referentes ao exercicio
de 1945, achando-se ainda esta diretoria à vossa inteira disposição para prestar quaisquer t.:.S·

ciarccimentos que julgardes necessários.
BALANÇO Gr�RAL, EJ'\CERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 'DE 1945

A T I V O
lmobiliaado

Imóveis ........................................•......

�Iúveis e utensilios _ .

Maquinismos _
.

955.419,80
51.293,00

3.228.861,80 4.235.5í4,Go

Rio, (E.) - Foi' transferi-
do, por necessidade do serTiço.
o 2° tenente R-2. Nelson P. �
mes, do 10 R. C. M. para o 3-
R. C. I.

Dísponiuet

I �:�:�f;���je��i' � :�,;;to: �: i�,;�� :p;;.;; : : : : : : : : : : : : : :
.

:
.

: : : : : : : :
.. , ...

� ;";�;,::
.

Tinturari.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.450,70
Almoxarifado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.890,70
Marcenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.134,80
Letras a receber , , . . . . 1.514.540,20
Confeccões , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.479,30
Apólices. . .. , , , . . . . . . . . . . . . . . 95.866,80
Oficina mecânica _. 28.238,00
Contas correntes o • • 251.840,30
Tecelagem ,., 1.164.657,40
Fiação , , , 283.474.80

31.80'-,40

3.939.573,co

8ovêrno do Estado
Decretos de 7 de fevf!1'eir� de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o 'artl 15, item II, do decre�

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

Artur Dias, para exercer o cargo da classe
G da carreira de Professor de Educação Fís;,
ca (Grupo Escolar U Floriano Peixoto", de

Itajaí).
Rem-ovcr:

Iracema Machado, que exerce a função de

Professor, referência III, da Escola mista de

Tafo�a. para a da Fazenda dos Muniz, distri
to de Corrêa Pinto, no município de Lajes.
Maria Carolina Cancelier, que exerce a fun

ção de Professor, referência III, da Escola
mista de Angelina, para a de Ponte de Tá

boas, no município de São José.
De acôrdo com o art. 14, alínea a� do decre�

to·lei n. 1.196, de 23 de novembro de .,

1941:

Lúcia Luchesi dos Santos, ocupante do car

go da classe F da carreira de Professor Nor

malista, do Quadr" único do Estado, ciD Gru

po Escolar U Santos Dumont" J de Garcia, para

o Grupo Escolar "Pedro II ", de Blumenau.

Rosilda Silva Jabor, ocupante do cargo de

Professor Complementarista, extinto, quando
vagar, padrão C, do Quadro único do Estado,
da Escola mista de Picadas, no município de

São José. para a. mista de Capoeiras, no nlU

nicípio de Florianópolis.

C011,tas de compensação
Ações em caução . 40.000,.0

8.246.955,00Total do ativo

PASSIVO
Não erigível

Capital .. .. ' ,........... o· ••

Fundo de reserva especial t......... . .

Fundo de depreciações - .

Fundo de reserva .

Fundo de amortização e garantia . . - .

Fundo obsoleto .

Fundo de aquisição de máquinas .

Fundo de constr , Vila Operária .

Letras em cobrança .

2.000.000,00
443.292,40

1.161.456,20
282.137,50

7.813,30
259.314,00
74.020,50
100.000,00
129.876,10 4.457.910,00

Exíçire,
Dividendos
Vila Operár-ia
Contas correntes

200.000,00
2.101,00

2.035.874,70 2.237.975,io

Contas transitórios
Letr\s descontadas , .

Salários a pagar .

1.384.664,10
126.405,20 1.511.069,30

Contas de compensação
Caução da diretoria 40.000,00

8.246.955.00Total do passivo

Itajai, 31 de dezembro de 1945.
Bonifácio Sctvmitt, diretor-geral.
Lrmcu Bornhausen, diretor-geral.
José Bonii ácio Schrnitt, diretor-gerente.
Paulo Molb-ur«, guarda-livros.

DEMONSTRAÇÃO DA CO�TA" LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE
A Df:BITO

Dividendos, a pagar . . .
.

Fundo de depreciações, transf , pZesta ,.

Fundo de reserva, idem o •• _ • • • • • • • • •• -. _ •.••••••••

Fundo de r'e se rva especial. idem .

Gratificação da diretoria. idem .................................• _ .

Auxilio aos operános, idem o •••••••••••••••••••••••••••••••• ',' • o •

Impostos, saldo d/conta , .. , , ,.".

Previdência social, idem _ .

Estampilhas, idem _ ......•............. o •

Gastos gerais, idem .

Aux. médico-farmacêutico aos oper
á
r ics, idem .

Juros e descontos, idem - -

Seguros, idem o ••

Fretes e carretos, ideru o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

Despesas comerciais, idem .........................•. o •••••••••••••••••••

Comissões, idem - ..........•.....................

Lucros e perdas, idem _. o ••••••••••••••••

Tinturaria, idem ..........................•.......••......... o ••••••••

Marcenaria, idem _ . _ ...............•.....•

200.000,00
322.886,Zo
57.510,60

443.292,40
115.021,2�
62.226,00
68.100,00
75.614,80
180.326,30
73.949,00
15.280,30
355.551,2u
82.639,40

173.672.7<>
70.843.50
155.931,00
14.369,00
27.562,3"
2.92&,:;'0

2.497.705, Io

A CRÉDITO
Tecelagem, lucro verif, n/conta .

Fiação. idem, idem o •

Confecções, idem o ••••••••••••••••

Oficina mecânica, idem � o •••••

1.464.771,80
949.738,;0
57.616,00
25.578,60

2.491.705,10

Itaiai, 31 de dezembro de 1945,
Bonifácio Scttmitt, diretor-geral.
Lrinew Rornhausen, diretor-geral.
José Bowiiácio Schmitt, diretor-gerente.
Paulo Mal.vurq, guarda-livros.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O conselho fiscal da Tecelagem I tajai S. Ao, tendo examinado minuciosamente a escritura

ção, balanço geral, conta de 'lucros e perdas e demais atos da diretoria, relativos ao exercício de
1945, e tendo verificado a boa ordem e perfeita regularidade, é de parecer que os mesmos se

jam aprovados pela assembléia geral.
Itajaí, 6 de feverei�o de 1946,

A11tômc Ramos
Carlos Malburq
Genésio M_ Lins

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

aprovadas sem discussão
Londres, 12 (U. P,) - de guerra continuam se

O Comité Político e de Se- evadindo da justiça em

gurança da Organização centos temtJ.órios, inclusi-
das Nações Unidas, votou, ve em estados que são

por unanimidade, uma mo- membros das Nações Uni-

ção no sentido de concitar das".
tôdas as nações "a tomar =========:;;;;=====
medidas necessárias para a

detenção de criminosos de

guerra acusados de violên

cias, extermínios, espolia
ções e desapropriação de
hens de pacíficos habitan

tes, bem como culpados de
assassinatos de prisioneiros
de guc-rra". A proposta,
apresentada pela delega
ção da Ucrânia� foi apro
vada sem di1>cussão, deven
do agora ser aprovada pe
la assembléia da ONU.
Acentua a proposta apro
vada que "os criminosos

Ouro para Dentistas
22 Ouilates (Justo Titulo)
Envelope de 3 e 5 gramas

Peditlo ao

DEPÓSITO DENTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO. 131 _- 135

RUA MARCONI.44 S."PAULO
que enviará lista de preços.

CONTRIBUA
para a CaixlI de F.tI....olll8 aos (udi
reate. de FloriMaÕpo:u..

Iná Olímpia de Sousa, ocupante do cargo

da classe G da carreira de Professor Norma

lista, do Quadro único do Estado, do Grupo
Escolar "José Boiteux", do Estreito, de Elo

rianópolis, para O Grupo Escolar "Regente
Feijó", da vila de Lontras, no município do

Rio do Sul.
Conceder c.1'ol1-era.ção:

De acordo com o art. 91, § 1°, alínea a, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

A Bertoldo António Zimmerrnann, do cargo
de Professor (Escola mista do Rio Bonito,
distrito de Luiz Alves, município de Itajai).
A Zaira Zenaide Teixeira, ocupante do

cargo da .classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro único do Estado (Gru
po Escolar "Castro Alves�, de Araranguá).
A Lúcia Serafim, do cargo da classe F da

carreira de Professor Normalista, do Quadro
único do Estado (Grupo Escolar "Floriano
Peixoto", de Itajaí).
De acordo com o art. 91, parágrafo único,

do decreto-lei n, 572, de 28 de outubro de
1941 :

A Natália Berreta Machado, do cargo da
classe F da carreira de Professor'Normalista,
do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Henrique Lage ", vila de Imbituba, municí-

pio da Laguna).
Decretos de 11 de fevereiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Remov",,:

José Domingos Pereira, que exerce a fun

ção de Professor da Escola mista da Ilha da.

Figueira, para a mista de Santa Luzia, no

municipio de Jaraguá do Sul.

l João JanuáriO' Airoso, que exerce o cargo

de Professor, da Escola mista de Santa Luzia,
para a mista da Ilha da Figueira, no munici-

pi" de Jaraguá do Sul.
Conceder e%oneraçãc:

De acõrdo com o art. 91, § 1°, alínea 4, do
decreto,lei n. 572. de 28 de outubro de
1941:

A Coracy dos Anjos, do cargo da classe J!'
da carreira de Professor Normalista, do

Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Cruz e Sousa", de Tijucas).
A Raq ue1 Furtado Ramos, do carg" da

classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Paulo Zimmermann", do Ri" d" Sul),

Conced"" ap<>sentad0r14:
De acôrdo com o art. 188, item II, combi

nado com o art. 190, item lI, do decreto

lei n. 572, de 28 de outubro de 1941,

A Etelvina' Carvalho Vieira, no cargo da

classe D da carreira. de Continuo, do Quadro
único do Estado (Grupo Escolar "Silveira de

Sousa", de Florianópolis), com o provento
anual de Cr$ 3.959,00 (três mil novecentos e

cinqüenta e nove cruzeiros), proporcional a

dezoito a.nos de serviços prestados ao Estado.
Decreto de 12 de fevereiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
C01f,ceder exoneração:

A Waldemar Luz do cargo de Prefeito Mu
nicipal de Palhoça.

Decretos de 13 de feverei-ro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder ezo1'l.eração:
A René Verges, 10 Tenente da Fôrça Poli

ciaI do Estado, do cargo de Prefeito Munici

pal de Tij ucas.
Designar:

João Teixeira da Rosa Júnior, ocupante d"

car�o da classe J da carreira de Oficial Ad

ministrativo, do Quadro Único do Estado, para
responder pelo expediente. da Procuradoria

I Fiscal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHEGOU ��. LONDRES lE�onomia e

Londres, (H. P.) - Já chegou ao _ Frtgfdez, irregularidadps ouva-]FInanças
Brasil o' J'Pputado e e,..pe,rad� u-ata- rianax, idade c�'ití{'a, o�('�idade ou

I Londres, 10 (B. N. S.) - O
meu.to �l,;asa. - Okasa �.hoje uma m<l�l'(,�;� excesxrva-, �la(,Hlt'z cLI pele conhecido G'l'Up9 manuratureimedícacão de escolha umv ersalnien- (' da cú trs, queda ou falta III' tnrgên- _ b. •

te reconhecida pelo seu alto valor l'Ía dos seio" tôdas e"",h defldt>n./10 oe automoveís "�ootes", _

e

terapêutíco e pela sua eficácia Indis- da". de or-Igen: glandular. na mu- i unl dos que no Reino UnlCW
c�tí'\'e!. - Okasa á �ase !Ie Hoi-mô- II,e .. , Okasa encoun-a-se à venda nas ]8. íníciaram de maneira mais
1ll0� VIVOS, ::"tl'a�os ue glândulas se· hoas_ J)l'ogal'ia� e Fal'lll,í�ia": II:fol" auspícíosa � s suas remessasxuais e \ ítanunas selecíonadas llla,'O(,S e pedIdos ao lJ1STI'lbulClor o a.. ;:,

combate vtgorosamente todos os ca'1 gl'l'al: Pr-odutos. Ar-na, Av. Rio paTa D eSLrangeu'o e se enCOl1-

s�s Jigados,dil'etameu,te, a perzuba- Bl'an�o, :l90 - Rio, Okasa nuporta- trarn ainda em plena execu
coes das gtânulas gemtats do apare- cio dhetamentr- (h.. Londr-es, pro- c: J {'Ó'" ' Yll "a··'to p"OOranla,lho, sexual como: Fraqueza sexual porctona Virilidade, Eôrça e Vigor ,ao ;�:, �:", ,'': .

<

"'_
,e ' ._

na Idade avançada ou por outro mo- com Li!'; drágeas "1)I'ata" para ho- Há -,-vOltCOS dias atrás o r�fe
tivo, no moço, selinidade precoce, mem, - FemÜlilidade, Saúde e Be rido Grupo divulgou a norteia
perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drageus "ouro" para que a II·S.q Petroieum Compamental etc.• no hom�m., ,mulher.

ny adquiriu uma flotilha de

carros "Humber', de 27 H.P"
no valor de mais de 120,000 li

I bras ecsterlinas, a fim de selem

I utilizados n? Oriente Médio.,
Trata-se (lê, uma das maio

res encomendas de automó
veis britânícos, até agora
anunciadas. A despeito das

I
suas proporções, nào estamos
em face de uma simples tarefa
de produção em massa, Os car-
1'0.3 a s-erem enviados proxima
mente serão em- número de
mais de 200 unidades, tôdas
equipada:s com diversas carros

serias e possunído direção á
esquerda. (Como se sabe a

"mão" na Grã-Bretanha é o

lad-o esquerdo, o que faz com

que os automóveis e caminhões
It€nham o volante a direita).

�;;iiiiii..iiiiãiiiiiiiiiiiiii_-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_._J Um funcionário do Grupo Roo
tes, declarou que o forneci
mento de carros com direcão á

I esquerda constitui um exem
plo típico da maneira pela
qual os manufatureiros in

gleses estão atendendo ás en-

comendas especiais que che- Distribuidores dos inseticidas à base de DDT
gam dos países estrangeiros. MEOeID em pó. - MEDem concentrado em pó,Essa modificação será incor-

NEOeIO' L 5 líquido.parada pelo Grupo Rootes aos

veículos que se destinarem á

I
A N O F E X

Iexportação sem qualquer cus- contra pulgas, piolhos, percevejos, baratas.
.

to adicional. O princípio em moscas e mosquitos.
apreço não apenas aplicado _--

'aos veículos de grande porte,PROGRAIUA DE I'ESTAS PARA O IUÊS DE FEVEREIRO mas igualmente aos automó-
DE 1946 veis de menores dimensões, co-

mo por exemplo o "HÍllman
Minx", um dos tipos de expor-

21 tação mais populares manufa
turados pelo Grupo Roates.

SANGUENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, CálCiO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc,

09 Pálidos, Depnuperados
Esgotados. Anêmicos,

Magrob, Mães Que Criam.
Crianças Rl1quitieas rece

berão a tonítrcação geral
do orgamsuru com o

COJIERCL\.LESCRlTÚRIO JURíDICO
Alli'\Untoll: Turídicos ,- Comerciais -- Rurais e InformutivolI

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Otgonizoção crrtes de 'e decidir ,pela com

:?ra ou vendo de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.todo �

••

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

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

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

Indústrias Gerais
Cassio Medeiros S_A.., _

BLUMêNAU

FABRICANTES DO FERMENTO MEDEIROS

para bolos, doces, tortas etc,

AÇÚCAR DE BAUNILHA MEDEIROS
aromat izan te para pastela r ia s, sor vetes e II côres.CREDiáRIO pÓS PARA PUDINS MEDEIROS

sobremesa deliciosa e nutriti'va. Dez sabores diferen tesoAvisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto D.O 5,

junto à Redação do «O Estado ••

CI.ube Doze de Agosto
RECORTE ESTE coupon preencha-o e por nosso inter

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.3 - Dia 17 -

"Festa Carnavalesca", com início as 21
horas. Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte

dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às
horas.

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distribuídos
convites 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 .íntantíl,

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

Movas
e

USADOS
Compra
e Vende
IdlOJma.
POl'tu.

guê8, ell

ponhol,
l::rancêa.
illQlêa.
ato.

Romance, POfIIIia. Reliqião. A
riação. Matemática. Fíeica.
Qu�mioa.. Geologia. Minera
logia. Engenharia civil. mili
ú:lr e naval, Carpintaria. De
anho, Saneamento, Metalur
gia. Eletri.cidade. Rádio, Má,
qll.1inaa Motore.. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete
• liruíria. Contabilidade.

Oicionário•• etc. etc.

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

CONTA CORRENTE POPULAR

IJuros 51/2 a, 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco d.o Distrito Federal S. A. ICAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ lS.500.�OO,OOIl.. IRua TrajanO, 23 o

FIOrjitnOpo�
Tenha t empre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «KN Dl»
AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 13�

AI)VOG r\DOSAg.iaoiall. R.p_n� em

O-a.l
tv'..c.triJI : norian6po ;illl
Rua João Piato i n. !!
Caixa PotItal, 37
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Peizoto••/n
(EdU. Pl'6prit.l.

T.legrama.: ·PRlMOS·
Aq.nt.. uo. principal.
....uni"'..,;oe li.., F."tnd�

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro -- Floria1'l6polis. I

--
I

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MtlrClI regisr

A ROUPA BRANQUISSIMATORNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma ele habil ítar-ão do Conse.
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUJ!r()l{]O -- Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID:llJ:.'IiCIA - Conselheiro Ma
fra, 7'1.

TELElFON.IDS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSUJ,TóRIO: R. João Pinto 7
Diáriull1ente das 15 às 17 horas.
RESITH:NCIA: .\lll1il'ante Alvim,

;36. Fone lU. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststêncía Municipal e de

Caridade
CIANICA �IÉDICA DE CRIA:.'IiÇAS

ADULTOS
OONSlII,TóRIO: Rua Ntmes Ma
chado, 7 (Edifício S. Prancíscoj,
Consultas das 2 às 6 horas

RESlD11:XCIA: Rua :lIarechal Gui
lherme. 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
.so do Serviço Nacional de Doen

. oas Mentais. Ex ínterno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital }t'e-

deraI
CLíNICA l\JIWICA - DOEXÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. _

Gabinete de Raio X - Electrocar
diogt.afía clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal _

Gabinte de F'Isioterapía - Labora
tório de microscopia e analise clf
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
Assistente do Prot, Sanson, do

Rio rle Janeiro
ESPEC IAJ.ISTA

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

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

.
15 às 18 horas

RUA NtrNES MACHAD(, N. 20 -
Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçôes - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
anus - Hemorroidas. 'I'ratamen

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

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

Resid: Vída l Ramos, 66.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

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

- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

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

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA CIo
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ..

Formado pela F'aculdado de Medr-
cinna da Universidade de São

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

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

útero, ovários e trompas. Varrco
cele, hidrocele, varizes e herria

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

raíso) . Te]. 1.598.
RESID:llJNCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764
-

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

finbl C!!.IsItIi
"SILVEIllA-

G,.nd. TóftÍCe

"MM ........

DA BAIA-

!RI ... '"

COMPANHIA
.- lO I d•

F..dada •• 1871 - Sé�.: I A I A
INCEDIOS J: TtiNSPOBTES

Cifras do IBaía'nço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

G7.053.245,30
142.176.603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos I\) ano!

Responsabilidades

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

Religião Academia de Comércio de
Santa Catarina

Catolicismo

O SANTO De 1)IA

11 DE FEVEREIRO

rapa. Os 7 santos fundadores,
foram sepultados no mesmo

túmulo, e a Santa Igreja ce

lebra-os numa só festa, signi
ficando os estreitos laços que
sempre, á .terra, os ligaram.

o ESPIRITISMO ENSINA:

<

Nossa Senhora de Lourdes (Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

..,..,........A....�..'&..&...:r..........&.............'..T.;r&..##.-Jftfthb.�..&......&
...:r,_..&.....D&..&...-,._.._ do������aa��s ����I���in6��� I CURSOS: �!�Ci�l .BásicoV O DEI 9 4 6

ceicão, Nossa Senhora apare- Técnico de Contabilidade (10 ano), I
ceu a Bernadette, na célebre Contador (2° e 3° anos)
gruta de Massabielle, em Lour- Ciências Econômicas.
des. A sma. Virgem mostrou- INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
se vestida de branco, com um Básico - de 10 a 15 de fevereiro
véu branco á cabeça e uma Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro
faixa azul á cintura; sôbre os Exames Vestibulares ao Curso de Ciências

pés descalços, uma rosa. A pri- Econômicas � de 2 de janeiro a 10 de fev.
meira aparição deu-se a 11 de M�TRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março

DR POLYDORO S THIAGO fevereiro de 1858. N. Sa. en- i INICIO DAS AULAS - 15 de março
. .

sínou a Bernadetts a fazeI'1
AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DECUNICA MÉDICA EM GERAl.,

Doenças do coração, pulmões, n- bem o sinal da cruz, e exortou- ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO C_OMERCIAL BÁSI-
gado, estômago, intestinos, rins e -

R DA SEM ' OBSERV NCIA DO LIMITEdemais orgãos internos de adultos a á recitação do terço. Em I CC?) SERA PE MITI _�
_

A
.

C'()XSULTÓ'jU'õ'iaW�i Fernanào várias outras aparições, a Sma'll\n�IMO DE IDADE, A OBTTJ,NÇAO DO CERTIFICADO DE

CONSUIll�Cht��R�'1.lUIENTE: Virgem, pediu a Vidente que 'SICENÇA GINASI.AL, DE ACORDO COM O REGIME ESTA-
das' 15 ás 18 horas rezasse e fizesse penítêncía pe- BELECI?O NO TITULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de

RESID:llJXCIA: Av. 'I'rorupowskí, los pecadores. 9 de abrtl de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-62 - Fone Manual 766 .

Certo dia indicou-lhe um bro de 1945).
lugar donde havia de rem- INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 As

Médico especialista em DOENÇAS 19 HORASDOS OLHOS per a milagrosa fonte de Lour- .

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- d N f t dA'
_

ga Prática no Rio de Janeiro es. a es a a nunciaçao,
coxsur.ras - Pela amannã: 25 de março, Bernadette ínsis-diariamente elas 10,30 às 12 11s. à _

tarde excepto aos sábados. elas 14 tíu que a aparição dissesse
ás 16 hora, - CO;XSUI,TóRJO:
Rua João Pinto n. 7,' sobraào - quem era; N. Sra., com as
Fone: 1.461 - Residência: Rua mãos no peito e os olhos ele-Presíden te Coutinho, 58

DR. MA'RIO WENDHAUSEN
vados ao céu, disse: "Eu sou

a Imaculada Conceição". Es
Médico do Centro de Saúde e Di-
retor do Hospital "Nerêu Ramos" palhava-se a fama de curas
CLINICA MÉDICA de adultos e milagrosas junto á zruta de

cnan�as, b

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14 . Lourdes. A autoridade eclesí-
(altos da Confeitaria "Chi- ,.

quinho") ástíca estudou o caso e decla-
CONSU.LTAS: das 4. às 6 horas rou as apancoes verdadeirasRESIDÉNCIA: R. Fehpe Schrnídt, , ,

38 - Fone: manual 812 permitindo o culto de N. Sra.
de Lourdes. Desde então suce

dem-se as peregrinações de tô
das as classes sociais de todo o

mundo; a Mãe que conhece Quando homenageamos algum
todos os seus filhqs, consola espírito que muito trabalhou

e conforta a quantos lhe pe- pelo nosso progresso espirr

dem favores e graças. São inú- tual, com a nossa alma pleno
dos seus ensíuamenros e o nos-

meras as curas milagrosas ope- -

cheio de sincera
radas em Lourdes, e pelo mun-

so coraçao

do afora por meio da agua da gratidão, estamos, ao mesmo

fonte de Massabielle. tempo, dele merecendo mais

* '" * ajuda e dando-lhe o incentivo

12 DE FEVEREIRO I de que tanto �ecessita pa�a, 210
- desempenho fiel de sua mlssao,Os 7 Funac:dores da Ordem dos

continuar vencendo os obstá-
Semitas d_e N. Sra.

culos que porventura ainda es-

.

Quando, no seculo 1�, Frede- tejam á sua frente.
rico no espalhava? cI:sma en- AXAIUARIA
tre _a classe custa Itallana,. 7 Do Mundo Espírita _ 3/10/44
varoes da nobreza florentina, ,� ,� ;x,

uniram-se e deram ao mundo Nada ensina o Espírtttsmo
o exemplo da caridade frater-

que justifique a desharmonia
na. Em 1233, no dia da Assun- entre os homens, pois a dou
ção de N. Sra., a Mãe de Deus trina dos espíritos ;tem a sua

apareceu-lhes e incitou-os a base solidamente assentada no

abraçarem um estado de vida "amai-vos uns aos outros" .

mais perfeita. Desfazem-se de Portanto, se quiserem os espi
suas riquezas vestem-se com ritistas realizar algo de provei
roupas de mendígos ,e peníten- toso dentro dos princípios da
tes, e, a 8 de setembro, retí- Terceira Revolução, terão que,
rarn-se para uma casa de cam- forçosamente, estar em sincera
po e aí começam a vida reli- harmonia entre si, numa real e
gíosa, Quão agradável era a orientada conjugação de estori Deus êste proceder, prova-nos ços para o bem geral.

li
o milagre seguinte. Mendígan- ANAJUARIA
do pelas ruas de Florença, os Do Mundo Espírita - 24/2/45
7 companheiros foram aclama- '::' 'i.' ;x,

dos por criancinhas de apenas O cristão que o queira ser

alguns meses, como sendo "ser- verdadeiramenze, 'encontrará
vos de Maria". Humildes, re-/ nos Evangelhos do Cristo, in-
tiraram-se a solidão, onde vi- terpretados á luz da Terceira
viam em cavernas, alimentan- Revelação, os ensinos facil
do-se de ervas e de agua. Me-I mente assimiláveis pela sua
ditavam muito sôbre a paixão I inteligência e, além disso, as

de Cristo e as dores de N. Sra.l melhores armas necessárias á
98.687.816.30 Maria apareceu-lhes e lhes dís-] prática da moral e do

.
bem.

(I 76.736.401.3c6,20 se que se constituíssem numa Apenaso uso dessas armas exi-
S Ordem religiosa em regra. Re- ge coragem 'e esfôrço, abnega-

I�
ceberam então muitos compa- ção e sacrifício. Mas o homem

da: Carvalho. Dr. Francisco nheíros e iniciou-se assim a não se tem apllcado tanto mo

Joaquim Barreto de Araujo Ordem dos Servítas de N. Sra. vício e no êrro, no mal, enfim?
Em breve, os novos religiosos ANAllIARL\.

......... .. -.-- -"" .,._ &"'T ee= percorriam quase. tôda a Eu- Do Mundo Espírita - 21/4/451

"ALIANÇA

� ------�

S a nu uenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCJO

ETC

fONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperldol,
EIuoladol, Anêmico., Mie.
que criam Mlgrol, Criança.
raquítical, ,eceberio I tonl-
ficaçio geral do organl,mo

Sa Du"üi n 01
LIa D.N.S.P. rr t99, de 1921

-

ViaGENS
fpolls.-- .Iolnvile

Saída. - 2 hora. da Imadrugada

I JOlnvile-·Fpolls.

I
Saída. 9 hora. da manhã

Informações nesta

redação
-

Fabricante e distrihuidores das afamadas con

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

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - �FILIAIS em 'Blumenau e Lajes.

I
II

melhores fábrica.. A Casa -A CAPITAL- chama Q at'�ngão dos
visita antes de efetuarem lua. compra•. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delegado da Ordem Política e Social o dr. Timóteo Braz
oficial distinto da nossa Polícia Militar.

foi nomeado

FlorlanópoUt, 14 ele Fevereiro de 1945

PARAQUEDISTAS
Quando, em 1935, o sr. Nerêu Ramos, assumiu o go

uêrno do Estado, um único e sadío objetivo o animava:
trabalhar em pról do engrandecimento de seu torrão na

tal.
Para tanto, todavia, tornava-se mister Q conçraça

menta político da família' catarinense. Essa coesão, é ób
vio, custaria ao governaniJe de entãq dissabores, inimi
zades e, o que lhe era pior, a perda de amigos.

O seu acendrado amõr á terra em que nascera, no

entanto, suplantou a tõdas as ponderações. E Nerêú Ra
mos, para servir seu povo, não trepidou em abrir com

aquêles seus amigos menos compreensivos de sua atitude
altruística. E Nerêú Ramos, em detrimento desses mes

mos amigos, foi buscar, no seio dos seus adversários,
aquêles elementos que desejavam, também, trabalhar pe
lo bem da coletividade. E, assim, governou cêrca de dez
anos ..•

*

* *"

Antes da renúncia do presidente Vargas, a 29 de ou
tubro de 1945, Nerêu Ramos, coerente com seu ponto
de-vista moral e político, apresentara sua demissão ao

Chefe do Govêrno.
Entretanto, antes que a exoneração solicitada [õs

se concedida, muitas coisas sucederam em Florianópolis!
Aquêles mesmos elementos que êle iôra buscar em

1935, com raríssimas exceções, tão logo se lhes apresen
tou uma' oportunidade, arrancaram das faces a másca
ra que, até então, haviam conseguido conservar, graças
à incomensurável dose de hipocrisia de que dotados !

Livres das peias que o metal sonante lhes pespega
va, passaram a dirígir diatribes contra aquêle que tudo
fizera por sua terra!

Sorridentes pela satisfação que os "trinta dinheiros"
lhes haviam causado, abandonaram, miseravelmente,
aquêle que lhes estendera a mão; aquêle que neles con

ftiara quando uma nova vida se anunciava para Santa
Catarina.

* *

Nas noites que precederam à em que deixou as ré
deas do governo, Nerêú Ramos, uma vez mais teve opor
tunidade de verificar que seus amigos ainda eram os
mesmos! Ainda eram aqueles que, em 1935, lhes empres
taram todo o apóio, leal e desinteressado; Nerêú Ramos
compreendeu que seus amigos faziam parte do povo, des
se povo que êle tanto amou e serviu e que, depositário
da gratidão e do reconhecimento, sufragou seu nome nas
memoráveis eleições de 2 de dezembro último.

*

* *

Nerêu Ramos, o inimitável comandante das hostes
pessedistas em Santa Catarina, vencendo galhardamen
te a batalha em que se empenhara, demanda á Capital
Federal, onde com brilho inexcedível, lidera a bancada
majoritária.

Por sua indicação, apoiada unanimemente pela
Comissão Executiva do P. S. D. em Santa Catarina e
aprovada pelo sr. presidente da República, é nomeado e,
consequentemente, empossado, com gerais aplausos do
povo catarinense, Interventor federal em Santa Catari
na, o sr. Udo Deeke.

*

:;: *

Como sempre, os amigos de Nerêú Ramos lá esta
vam, emprestando seu apoio e sua insofismável solidarie
dade ao delegado de confiança do govêrno Central.

Mas ... 1 Há sempre um MAS! Muita gente que nós
'bem conhecemos e que podemos apontar a dedo, numa
inominável e perfeitamente reconhecível atitude ... ,tamõém. lá estava. E não regateava aplausos ao novo
Chefe do Govêrno catarinensel Os seus amigos de há bem
poucos dias ... , foram relegados para um plana inferior!
Acima deles, um outro "ideal" pairava: uma nomeação,
por exemplo! Quem sabe? Uma aproximação do inter
ventor Udo Deeke não lhes melhoraria a situação?

Não, meus senhores! Nós bem os conhecemos! Nós
e o povo catarinense já os julgamos! E Nerêu Ramos tam
õém, Não pasam de ... paraquedistas.

A. DAMASCENO

I ABRIGO MEN\ORESBeneficios de
Se.guro Social

I.A.PJ.

Reuniu-se o Gabinete

Poucos sabem dos benefícios
díssribuldos pelos Institutos de

Aposentadorias.
Com/o fim de informar aos

nossos eleitores, passiveis con
tribuintes, procuramos o Dr.
Décio Reis, operoso Delegado
do Instituto dos Industriários,
indagando dos benefícios já
distribuidos em nosso Estado.
8s., gentilmente, nos forne

ceu os seguintes dados:
Pen.são: Foram pagas: Em

1938 Cr$ 86,50; 1939 -

" ..

6,663,40; 1940 22.909,60;
1941 - 72,640,00; 1942 -

"

122.826,00; 1943 - 176,282,90,
1944 - 256.472,10; 1945 -

.,

6 O C <li: Abrigo de Menoree, que, certamente, os faiadores442,2 5, O: total r'i?""""
I d

-

dprofissionais e os maledicentes esco a os, - nao po rern1.100,145,50.
,

't I'
-

d ó -"
A 'I· F I 1<' 1 negar sela uma entre as mUI as r�a rzaçoe s o sOV€InOUXIIO para unera: um

1938 Cr$ 2.659,60, 1939 _

. , "

Nerêu Ra�os. ,. _ •

5.757,50, 1940 _ 8,522,70, 1941
.

E,
I

teus como a que vemo_s aI retratada" vrrao outr:s,
_ 24.613,50,1942 - 22.054,60,!POIS que f!do. Deeke,.o entao �rande e uxilier de_ Neree
1943 _ 20.493,50, 1944 _

, ..
Ramos, e�t� ho ie na Irvterven torie, pa�a onde. vero com

23,052,80, 1945 _ 30.378,70 _: um propôeito : trab�'har pela comunhao c�t�rll:ense, en

total c-s 137.532,90. i qua:}to os mar�equI�hos do banhado OPOSICIOnIsta gras-
Auxílio Pecuniário: Em 1939' narao metendo o bICO na lama., .

Cr$ 8.068,00, 1940 -

... , . , '.

LI"ra Te"'n·ls "Iube Prestes "onfnrencl·ou'112.417,90, 1941 - 218,480,50, U I \J f,i
•

1942 - 233.569,70, 1943
o Lira, por sua Tesouraria,

I

"om O mlan,·strG275.328,70, Hl44 - 450.503,60, \J
1945 1.010.540,10: total comunica aos seus associados

d T b IhCr$ 2.308.908,50. que, para ,todas 'das festas do O ra a o
Aposentadoria: Em 1939 Clube, sera exigí a a apresen- Rio, 13 (E.) - Esteve on-

Cr$ 290,10, 1940 - 11.962,20, tação do talão do mês, sen�o a tem no Ministér-io do Traba-
1941 - 216.583,40, 1942 -

"

sua apresentação obrigatoria lho, conferenciando com o sr.
455.499,90, 1943 - 619.715,80, na aquisição de mesas para o Otacilio Negrão de Lima, o sr.
1944 920.878,90 - total Carnaval. Outrossim, avisa que Luiz Carlos Prestes. Não foi
Cr$ 1.526.892,30. fica expressamente pr�ibida a dada nenhuma nota á ímpren-Total geral de todos os be- entrada de pessoas ex ranha� sa.
nefícios pagos pelo Instituto, ao Clube sem convite, o qua _

em nosso Estado, desde 1938 deverá ser solicitado até às 18 LEIAM A REVISTAaté 1945: Cr$ 7.298.409.50 (se- horas do dia anterior à festa.
te milhões, duzentos e noven- O Lira dará bailes carnava- O VALE DO ITAJAt
ta a oito mil, quatrocentos e lescos nos dias 2 e 4, respectiva
nove cruzeiros e cincoenta mente, sábado e segunda-feira,
centavos). d� março ::indou�o; I?omin�loFica, assim, cabalmente de- dia � haverá matmee mf�m,l ,

D 24 d t d o RITZ - Hoje, 5.a Feiramostrado que os Institutos não I�, . o,corren e, ommg" ás 5 e 7,30 horas _ sessõessó arrecadam dinheiro _ tam-: com m,lCIO as _l4 hora�, na se-

bém pagam ! I de social, serao vendidas as Hoje - ROXY
b

mesas para o Carnaval. O pre- chics - ás 7,45 horas

O,. O OlP -. d 'co da mesa será de eis 50,00 Boris Karloff - Lon ena-
coneg ,Imp O e cada, e o ingresso para foras- ney John Carradine

M I d t
.

os C $ 60 00 Anne Gwynne ._ Peter Coe -e o quer escansar ���a: D� acÔrd� com a lei não Lionel Atwill.
Rio, 13 (E.) - O conego será permitida entrada a meno- A lUAXSÃO DE FRAN-

Olímpio de Melo, presidente res de 18 anos. KEXS'rEIN
em exercício do Partido So- Dias 16 e 23 do corrente, fes- Todos os horrores jamais.
cial Democrático do Distrito tas carnavalescas. criados Ipel,a imaginação te-
Federal, está firmemente de- cunda estão reunidos neste fil·,
cidido a renunciar á vida polf- TOME KHOT me de terror ...
tíca, considerando que neces- Cinco vezes mais "pavoroso.i,
sita de re:pouso. cinco vezes mais emocionante!
1.---------,-----. P
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• AGÊNCIA PROGRESSO Previsão do Tempo, até 14 IMPRÓPRIO PARA MENO-
horas do dia 14 na CapitaL RE8 ATÉ 18 ANOS
Tempo: Bom passando a ins- No programa: ,-- Notícias da

tavel, com chuvas e sujeito a semana - DFB.
trovoadas. Noticiário Universal - JOl�
Temperatura estavel. naI.

Da l'lustradà Direção do Ventos: rondarão para o qua- Preços: - Ritz, ás 5 horas
nosso Ginásio dos Jesuítas, drante Sul, frescos. 3,60 - 2,40 - ás 1,30 úníco
nesta Capital, casa de ensino Temperaturas: extremas de 3,60.
que tem tradição consagrada hoje, Ioram: Maxima -32,0 mi- Roxy ----" ás 7,45 - 3,00 -
em todo o Brasil, - recebe- nima 24,2 Previsões para o li- 2,40.
mos um minucioso e bem tira Ide Santa Catarina e Rio RITZ amanhã ás 7,45
feito relatório das atividades Grand edo Sul: Tempo Bom Avant Premiére do mais belo
escolares do ano de 1945. passando a intsavel, com chu- espetáculo apresentado ao pu
Além de minucioso, é gran- vaso Ventos randarão para o blico de todo o mundo.
demente ilustrado por exceil quadrante Sul, com rajadas A NtlI1'E SONHAMOS
Ien tee clic�és. ( I frescas. Visi�ilidade de mode- Paul Muni - Merle Oberon,
Gratos iicamos pela oferta. rada a sofnvel. - ComeI Wilde.

.
Paris, 13 (U. P.) - O gabinete francês, reuniu-se

hoie, para estudar pormenorizadamente a situação ali
rn:entar do pais. Foram discutidas também as' providêncuis a serem tomadas para a extinção do mercado negro.

RITZ

Relatório do Colégio
Vatarinense

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NlJNCR EXISTIU IGURl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


