
Atmosfera de violências na Argentina
Buenos Aires, 20 (Reuters) - crática, sr. Tamborini, que par- cidade de Buenos Aires á Men-

1
As forças policiais de todo o país para fiscalizar Q estrito

cump.
ri-

A campanha eleitoral na Argen- tiu ontem em excursão política doza. Entretanto não houve f'e- passaram, da meia noite de on- mento das disposições sobre as

tina continua a se desenvolver pelas provincias ocidentais da ridos a lamentar. tem, da dependencia do Minis- próximas eleições do dia 24.

numa atmosfera de violencia. O Argentina, foi apedrejado e in- "COMANDANTES ELEITO-

1
terio do Interior para a depen- Desde que Peron iniciou sua

trem em que viajava o candida- cendiado, pelo menos, vinte ve- RAIS" dencia dos 16 "comandantes elei- campanha, a ativiliaãe da poli-
to presidencial da União Demo- zes durante toda a jornada da Buenos Aires, 20 (United) - torais" nomeados pelo governo da vem sendo objeto de censu

ra, por parte da oposição, que

alega que todos os chefes da po

licia, desde Q general Filomeno

Velaszco, chefe de Polícia Fede

ral, até o mais baixo, apoiam
Peron.

As primeiras 24 horas da dire
cão dos "comandantes eleito
�ais" serão seguidas com gran
de interêsse pelos partidos polí
ticos, para ver se se cumprem
as promessas de impa<rciaIídade.
Alguns "comandantes eleitorais"
anunciaram que se instalaram
nas comissar ias.
RESERVA DE CONGRESSISTAS

Washington, 20 (United)
Muitos membros do Congresso
parecem adotar uma atitude de
reserva sôbre os problemas ar

gentinos e poucos desejam fa
zer tomentários sôbre o possí
vel curso da ação que resta aos'

Estados Unidos.
Al!!'uns expressaram sua apro

vacão à recomendação do sena

do� Kilgore, de que a questão
seja entregue á ONU, mas a

maio ria. mostra-se indecisa.
Nenhum dos membros ao sub

comité sôbre 3. mobilização e

guerra e investigação dos me

todos nazistas que foram inter-

'rogados pela United Press con

cordou em comentar se o sub
comité deveria realizar uma in

vestigação ou adotar alguma me

dida.
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Moscou

de 1946 I 9612N.

•

apoia a
lia sôbre Q mesmo particu
lar.

Sem mencionar sua fon
te de intormaçiio, o reda
tor diplomático em aprêço,
acrescenta que, Sa-feira
passada, Vishinsky disse
ao representante italiano

Itália contra Tito
I
I
I

Reina a indisciplina e a insubordinação Serão devolvi-
. B?mbai�l; �o (U ', P.) :-- Os ves�ertinos informam que a dos a Londres

bandeira hrítânlea fOI arrtada em dtversos navios de guerra

indianos, tendo sido h asteadas, em seu lugar, bandeiras do

Partldo Congresslsta 'Indiano. Comentando o fato, o jornal
observa flue a marinha está francamente amotinada e que, em

faee dessa atitude, foi decretado o estado de "indi'leiplina e

Londres, 2 (U. P.) - Du
zentas e quarenta e seis libras
de diamantes serão embarca
dos para Bombaim, afim de se

rem usados na tradicional ce

rimônia da passagem do po
tentado indiano, Aga Khan, Ií-

A d d·
der dos maometanos ísmaelíss.

cusa OS e espionagem Os diamantes de Aga Khan

.., I serão enviados em caixas de

Caracas, 20 (U. P,) - Serão embarcados, para um pôrto vidro, afim de que estejam
dominicano, os cidadãos espanhois Públio Cordeiro Ferreiro e sempre sob abservação duran

Salvador Martínes e o dominicano Pedro Correio expulsos da te todo o tempo da viagem.
+-.:.

• • .' Após a cerimônia, os díaman-
Venezuela, acusados de atividades de espionagem em favor da tes serão devolvidos a Lon-
República Dominicana. dres.

Londres, 20 (U. P.)
O redator diplomático do
"Sunâau Dispacht" anun

cia que a Russia teria 1'e

tirado seu apôio á preten
ção da Iuçoesláoia sôbre
Trieste e que agora plane
ja apoiar a posição da Itâ-

Indonésios e Japs agem de comum acõrdo
Batavia, 20 (U. P.) - O Serviço de Informações do Exér

cito holandes acusou os japoneses de continuar fornecendo

armas e munições aos rebeldes indonésios, A notícia diz que
os japoneses e indonésios concordaram em pôr em prática um

ataque simulado contra um depósito de munições mponico.

Mas, no momento preciso, os indonésios mataram 12 guardas
nipônicos. O fato ocorreu em Padang. Em represália, os japo
neses mataram mais de 200 indonésios.

As autoridades holandesas estão procurando o capitão
japonês Inu, que se passou para as fileiras indonésias.

Cem mil grevistas em S. Paulo
Rio, 20 (Via Aél'ea) - Informa-se de São Paulo, que

em virtude das greves, estão parados, presentemente, alí,
cêrca de 100 mil tJ,rabalhadores.

Insubordinação" •

em Londres, numa reunião
privada, que I) govêrno so

viético persuadira o mare

chal Tito a retirar a pre
tenção da Iugoeslávia sõ
bre Triesie.

Dizendo que essa mu

dança soviética sôbre as

suntos do Metiiterrâneo
"contribue para o impasse
produzido na redação do
tratado de paz com a Itá
lia, o redator do "Suruiau
Dispatch" prossegue: "Os
motivos russos parece se

rem dois: Desligar a Itá
lia da influência dos oci
dentais e alargar o poten
cial da esfera de influên
cia da Russia no Mediter
râneo, para além dos atu
ais limites representados
pela Iuqoesláuia. Moscou,
entretanto, apoiará as pre
tensões da Iuçoesláoia sõ
bre Corintia, Macedônia,
Expesá, Austria e Grécia,
respectivamente" .

o Dlft DE' HOJE
MONTE CASTELO

Um ano ;á decorreu da

esplêndida vitória que as

fôrças da F. E. B. lograram
obter na Itália, em Monte

Castelo, contra exércitos

germânicos, invasores da

quela Península.
A data é de festa, mas

festa heróica, dessas em

que se relembra o holo
causto sangrento de mui
tas vidas, sacrificadas pelo
bem do Brasil e de tóda a

civ ilização.
Morreram brasileiros, ior

rou sangue que nós agora
celebramos como preço do
triunfo, preço de ióia que
não se paga. nem se ven

de, mas CUIO valor ines
timável conservaremos, fei
to penhor de uma causa

da qual participamos por
ideais humanos e cristãos.

Oxalá não houvesse, no

curso doloroso da História,
contingências tão impera
tivas e tão duras qual foi
a última guerra mundial!

A Pátria precisa de ho
mens que vivam para o

trabalho, para o progresso
interno e para a realização
de aspirações nacionais.

Contudo, o homem, Iôbo
do homem, colheu a flor
da mocidade nos campos
de batalha. Empenhado
na luta, o Brasil não podia
ficar no terreno platónico
do estado-de-guerra. Daí,
a necessidade de regar o

chão europeu com a gene
rosa linfa vermelha das
nossas bravas forças expe
dicionárias.

Monte Castelo foi um

trecho difícil de palmilhar.
Vencido por bravura, tena

cidade e técnica militares,
êsse lance guerreiro cobriu
de honra tóda a naciona
lidade.

A memória dos que pe
receram em combate só
tem paralelo na ufania
iuete daquêles que sobre
viveram ao sangrento duelo
entre o crime e o direito,
e que por êste se bateram.

Celebremos, pois, vivos e

mortos, e inçernos votos

para que nunca mais a

ambição politica e impe
rialista possa cobrir o mun

do de luto, sangue, suor e

lágrimas.

Suspensa a divulga
ção do -tíazer
Dagbladet»

Viena, 20 (U. P.) - O go
vêrno militar americano sus

pendeu a divulgação do matu

tino "Linzer Dagbladet", por
ter o mesmo divulgado idéias
sôbre o pangermanismo e o

racismo.

Comprar tui CASA MISCE·
LANEA é .eh"" economizar •.

Morreu e Chefe
do Gabinete

Cairo, 20 (U. P.) - Asha

nein, chefe do gabinete real

egfpcio, foi m o r t o, ontem,
quando um caminhão do Exér
cito britânico se chocou con

tra a parte trazeira do seu au

tomóvel, na ponte Kassi el
Nil.

Chegou à Moscou
Moscou, 20 (U. P.) - o

primeiro ministro da Pérsia

chegou a esta Capital, por via

aérea, tendo sido recebido no

aeropõrto, pelo Comissário do

Exterior, Molotov, e membros
do corpo diplomático, inclusi
ve encarregados dos negócios
da Grã-Bretanha e Estados
Unidos.

A liberdade democrática
- êsse direito de querer,
custou rios de sangue á tiu
manidade, custou-lhe sacri

fi.ícios imensos, por vezes

sem resultado objetivo.
Mas uma vez que surgiu,

jamais pudemos admitir si

quer, possível, o viver com

a sua falta.
Sem embargo, como tudo

no mundo, o seu conceito
recebeu. através do tempo, o

influxo das modificações
que a vida em sociedade es

tava a exigir, dia a dia.
A liberdade individual pas

sou a ceder o passo á liber
dade coletiva, nas coagula
ções humanas.

Os indivíduos entraram a

compreender que a cada um

cabia doar uma parcela do
seu direito ao direito de to
dos.

Pacífica, compreensiva, e

sobretudo expontaneamen
te, pueemo-nos a formar oi-

Democracia
chas á porta das bilheterias
de cinema, no ponto ãos
ônibus; abandonamos as ve

lhas serenatas ao longo das
ruas adormecidas; confor
mamo-nos sem revolta, com

o racionamento dos nossos

moeres, para a paz, para a

ordem, para o benefício co

mum. Isso porque, á dimi
nuta contração da nossa li
berdade de agir, COT1'es

ponde, imediatamente, um

acréscimo, no patrimônio da
liberdade social,

Assim se vive numa demo
cracia. E dessa maneira
exercemos os nossos direitos
de homens livres.

* *

Outra história, porém, é

nau é liberdade de pilhagem
Lydio-Martinho Callado

o escopo destas linhas.
É a história irritante dos

que exploram o povo á som

bra das leis, dos que lhe
cerceiam Q derradeiro direi
to: o de comer para subsis
tir.

Registrados em Juntas
Comerciais, ou sei lá onde,
pagando sêlos I e impostos,
na aparência essa gente ad

quire o direito de matar o

povo á fome, paga a pezo de
ouro a liberdade de quasi
transformar as cidades em

gigantescos campos de ron

centração a que faltam ape
nas para sê-los a prisão pro
miscua e os castigos corpo
rais - a diéta é a mesma.

Atulhando os porões de

tôtia sorte de gêneros ali
mentícios, retendo até mes

mo á deterioração, a fari
nha Me trigo, o assúcar, o

sal, os grãos, para elevar
lhes o preço; essa gente é
criminosa, essa gente exor

bita de muito a liberâasie
individual que a âemocracia
dá.

E o povo não resmu nga, .

inerme, não choraminga pe
la aititnuie estelar dos pre
ços -- injusta e desnecessá
ria ...

O povo exige providências,
e reclama direitos que lhe

assistem como a cidadãos
duma república livre.

Sornas nação politicamen
te organizada, constituimo

'fI,QS num país que faz parte

do Conselho das Nações Uni
das. Porque nos deixarmos,
então, explorar esbupida
mente?

Ter o direito de comer

ciar, de vender, e do lucro

honesto comer, vestir, pou
par, e até enriquecer - é

usuiruir um benefício demo

crático que os regimes tota
litários jamais propiciam ao

indivíduo.
Furtar no cus t o das

utilidades i n d i s p e n s á

ve i s, amealhando, da noi
te para o dia, fortunas, com

o SU01', a miséria, e a fome
do povo, \é, nem mais nem

menos: crime!
Não há mal que sempre

dure, e o govêrno há pouco
eleito, já cogita de pôr as

coisas nos seus lugares.
Trema, pois, essa qente.
E nunca se esqueça de

que democracia não é liber
dade de pilhagem. Não é,
não, senhores! .••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PATR'IOTISMO
Meses após a proclamação

da República, encontrando-se
o Visconde de Taunay com

Benjamim Constant, poz-se
este a queixar-se amargamen
te do regime por êle próprio
implantado.

- Olhe - dizia - eu con

tava com sincero patriotismo e

só tenho encontrado "pratíotis
mo". Conhece esta palavra? I

�aunay fez .um. sinal Signifi-Icatívo. E Benjamim.
- Inventei-o para o meu I

uso; na simples transposição
de um "r" da segunda sílaba
para a primeira. "Bratiotismo"
é o amôr incondicíonal, acima
de tudo: ao "prato", da barri
ga, do ínterêsse, o sentimento
que inutiliza, espesinha e con

culca o patriotismo.
*

- É um problema sério es

colher lugar onde passar. as

férias. I. -

O trã- Para mim, nao: pa rao

resolve quando devo tomá-las
e a mulher decide onde passá
las.

*

LEGíTIMA DEFESA
O processo de Landru, deu

margem a comentários os

mais variados em tôda a im

prensa. E, na realidade, o as

sassinio, em condições ínéditas,
de várias mulheres, movimen
tau a opinião pública.

O sensacional julgamento
abalou o mundo inteiro e foi
cheio de incidentes.

Ao ter de seguir o réu para
o [urí, um de seus advogados
achou curioso o fato de Lan
dru se preocupar muitíssimo
em escolher uma gravata que
não fôsse preta.

.

- Porque você se preocupou
tanto 'com a 'gravata?

- É que, si eu levar uma

gravata preta ou cinzenta, o

CODpO de jurados acreditará
numa ligeira confissão ....

*

A SAUDADE
... A saudade,
que faz a gente pená,
é como a lua, que sempre
vai acompanhando a gente
p'ra tôda a parte onde vá.
Catulo da Paixão Cearense

,
-,
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Sanguenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANAOA·
TO. FOSF OROS. CALClO

ETC

fONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. Oej>auperadol,
EIgotadol, Anêmico.. Mãe.
que criam Magrol, Criança.
r.quitic... receberão e tonI-
ficação geral do organilmo

Sopa "çranitée" - Prepara- - Para excitação nervosa
se uma sopa como a preceden- provocada pelo excesso de. es

te, mas em vez de despejá-la tudo, não há nada melhor que
na sopeira, faz-se o seguinte: um ligeiro banho morno, se

Numa panela de forno (não guído de um passeio a pé ou

muito funda) arrumam-se
I em bicicléta.

duas ou três fileiras de miolo
de pão, torrado, separadas por
camadas de queijo ralado. Des

pejar por cima a sopa já pre
parada e levar ao forno bem
quente para "granitéer" a su

perfície do prato.
*

O QUE SE PENSA DA
MULHER

O que um homem medita.
n-um ano, destroe-o a muüser
ri'umdía.

Demosthenes

Mulher bonita e insensível é
Ilôr sem aroma.

Meyer

A vergonha é, ás vezes, a

melhor guarda da virtude das
mulheres. Poucas são virtuo
sas por simples virtude.

Mlle. de Sommery

o SEXO FORTE COMPRA
VESTIDOS

Certo cavalheiro que jamais
fez guerra á guerra enriqueceu
repentinamente. Entre muitas
encomendas que lhe fazia dia
riamente, sua espôsa pediu
lhe um dia que lhe comprasse
'um vestido de soirée. E o novo

rico pediu á modista que não
se preocupasse com o preço;
que fizesse para sua espôsa um

vestido da melhor soir�e que
tivesse.

*

RECEITA PARA O SEU
PALADAR

que a umidade prejudique as

folhas. Estas, por sua delica
deza e pela vantagem de pode
rem ser rasgadas depois do
uso, servem também para re

mover o pó ou "baton", quando
precisamos refazer o "maquil
Iage",

Mas a melhor aplicação do
papel de "maquillage" está nas

aplicações de agua quente e

fria, que se fazem depois das
massagens ou para substituir
o banho de vapor. Para isso,
tomam-se quatro ou cinco fo
lhas, que se molham em agua
fervendo, e outras tantas, em

agua fria, e se aplicam alter
nadamente sâbre o rosto. A
operação é mais rápida do que
feita com toal,�as felpudas.

AS MÃES DEVEM SABER
QUE:

- Na alimentação infantil,
o mel tem grande importância
por seu valor nutritivo e por
que estimula o funcionamento
do intestino.

Sa nu·üi n 01
L1e D.N.S.P. n' 199. de 1921

CONSELHO DE BELEZA
Limpeza da cutis - O papel

crepon é mais indicado para a

limpeza da pele do que qual
quer toalha - a mais fina de
las. Porque a textura do papel

I age em fricção, mas sem irri
tar a cutis. Assim, grande é o

número de senhoras que não
dispensam uma: limpeza diária
com "cold-cream", mas em

vez de removê-lo com algodão
ou pano, usam papel apropria
do.

Esse papel, que é branco e

delicado, compra-se em qual-,
quer perfumaria, drogaria ou

instituto de beleza, em caixas
que variam de 50 a 1.00 folhas.
O essencial é conservar a cai
xa em lugar sêco, para evitar

*

Um acertado equilibrio da
atividade e o descanso constí

I tui a base de uma bôa saúde.
*

*

AS DONAS DE CASA DEVEM
SABER QUE:

O processo mais prático e

simples para limpar as pintu
ras a óleo consiste em cortar
se uma batata e .esfregá-Ia
suavemente sôbre a tela, de
um modb circular até que a

superfície da batata fique su

j a. Depois corta-se nova rode
la de batata e repete-se essa

operação até que o quadro exi
ba suas primitivas côres .

A limpesa dos espelhos pode
ser feita com o emprêgo de
uma mistura de gêsso e vina
gre dissolvido em agua. Aplica
se essa massa sôbre o vidro do
espêlho esfregando e depois
limpando com ,!lm pano sêco. I

As luvas de pelica devem' ser

guardadas entre flanelas bran
cas, bem sêcas e sem que se

toquem umas com as outras
para evitar que fiquem man

chadas .

o ESTADO

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Veode
Idi6lrna.
portu'

quê., e.

pemhol ,

Írancê.,
inglê.,

etc.

Romance, Poesia. Religião, A

viação, Matemática, Fíllica,
Química, Geologia, Minera
logia. Engenharia civil, mili
tar e naval. Carpintaria, De
seriho, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motorell. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

tinária. Contabilidade.
Dicionários, etc. etc.

.............
- .............. .."..__t w"-:' __.�.

Móveis de Aço, Arquivos e
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I. ASSINA'l'URAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... Cr$
Número avulso Cr$
Número avulso

domingo .. , Cr$
No interior

Ano Cr$
Semestre Cr$'
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

90,00 �
:;:��,OC '

30',01) ,

0,50> .

Anúncios mediante contrato'

Os originais, mesmo nâo-l
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos
assinados

DOENÇAS NERV6SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância. só pode
prejudicar os indivíduos afetados de Acham-se à di.pollição dos lIenhor811 acioni.ta., na sede desta
tais enfermidades. O Serviço Na· aocíedode, à rua Sete de Setembro nO, 20, em Pôr-to Uniõ'o, o.
cíonal de Doel!ç�s mentais dispõe documentoll a que ae refere o art. 99, do decreto-lei nv, 2.627, de 26
de um Ambulatérfo, que atende gra-. de lIetembro de 1940 letrall a, b, e c.

"
tu.itamente os doentes nervosos ln. Pôrto União 1'6 de fevereiro d. 1946.
�igentes, na R,!� peodoro 22, das' ALFREDO LANGE. ALEXANDRE CARLOS SCHLEMM

I as 11 horas, diariamente. I Diretor Vice.Pre.idente Diretor Gerente
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Esportes.

Informações úteis
FARMÁCIA' DE PLANTÃO

Estarão de plantão, durante ®:"

mês de Fevereiro, as seguintes Far
mácias:

Domingo 3 - Farmácia Sante..
Agos�110 - Rua Conselheiro Ma
fra.

Domingo 10 - Farmácia Espe
rança - Rua 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 Pint·o.

'I'ELEFOXES ,TAIS ?\ECESSlTADOS
Bombeiros 13:13
Policia 103a
Delegacia O. P. Social............ 1573
Vl aternidade ]]55
l l ospita l Xeréu Ramos S31
Senta Casa .. 1036
Casa de Saúde S. Sebastião 11"5�
Assistência Municipal 1664
Hospital :\1 ilitar .. . 1157
14° B. C. J5Sa
Base Aérea 786
7" H. I. A. C 1593
Capitania dos Portos. . . . . . . . . .. . .. 1380,
lha C. R ,...... 1608'
Fôrça Policial ,...... 1203
Pcn it euc iár-ia , ,.......... 1518
"O· Estado" 1022
"A Gazeta" 165.6
"Diúrio da Tarde" ,.......... 1579
L B. A 1643-
Emp, Eunerê via Ortiga 102';

* �:i: :){:

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa GerêD<-
cia e preencha a nossa "ficha dll:'
informações úteis", dando tôd8S'
as índicaçães possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (aJl;
aros -Interessados na aquisição d.·
bons' funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Buenos Aires, 20 (U. P.) - Foi o seguinte o andamento constituida : Diretor: Fritz resolver a situação criada pelos
técnico do "match" decisivo do Campeonato Sulamericano de Schneider; Secretário: Rubens incidentes durante o jogo Bra-
Futebol disputado dia 10 entre brasileiros e argentinos: Bosco; Tesoureiro: Francisco sil x Argentina.,

t

BRASIL
-,

ARGENTINA Reinert; Diretores Esportivos: O Brasil desistiu do seu pro-
H. Times Final H. Times Final Arnzr Mário Heusi, E r i c o pósito de protestar, em vírtu-

"Off Sides" 1 O e 1 Schaefer e Osmar Heusi, Cor- de das amplas explicações e
"C "( did ) 2 O 6 4 diais saudações. Rubens Bosco das reconfortantes palavras do

.

orners ce 1 os .

"Fouls" (cometidos) 9 7 10 7 _: Secretário. general Avalos, o qual ainda
"Hands" (id.) 2 1 O 2 .. •

agradeceu a todos 00 particí-Defesas '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 3 9 14 CANCELADAS TôDAS AS pantes do campeonato encer-
"Goals" O O 1 1 PENAS rando-se o Congresso com

O movimento técnico acusa um saldo favorável ao Brasil, Buenos Aires, 19 (U. P.) - grandes aplausos.exceto quanto aos tentos marcados. Nota-se que os argentinos Em sua última reunião o Con- * * *,A,NIVERSÁRIOS:
defenderam-se como puderam se levarmos em conta os escan- gresso Sul-Americano de Fu- UZCUDUN QUER LUTARSra. JÚLIO VOIGT
teios e defesas assinalados, pois enquanto os argentinos ce- tebol resolveu cancelar tôdas CONTRA JOE LOUISAniversaria-se, hoje, a exma. diam 10 "corners ", os brasileiros apenas desviaram duas bo- as penas impostas aos jogado-sra. d. Paulina Voigt, dd. es- las pela sua linha de fundo. Luiz defendeu 10 bolas, mas Vac- res, Inclusive De La Mata e Madrid, 19 (U. P.) - O bo-pôsa do sr. Júlio Voigt, ele-
ca empenhou-se em 23. '

Chico. O delegado argentino, xeador peso, pesado, Paulinomento conceituado no alto co- • • •
sr. Henrique Pinto, votou con- Uzcudun, ha muitos anos re-mércio florianopolitano. Entre alegrias e dores de ca- menauense e joinvilense, assim tra essa resolução. tirado do ringue, declarou ql.p�,

beca, terminou afinal o Cam- programado: O presidente do Congresso, espera lutar com Joe Louis, seELYSIO DAMASCENO DA peonato Estadual de Futebol 1° jogo - dia 3 de março - general Avalos, proclamou o em suas primeiras reapariçõesSILVA
do ano passado. Blumenauenses x Joinvilenses, campeão e vice-campeão do obtiver sucesso. Disse que vaiAssinala a data de hoje, o Nada mais agradável agora em Joinvile. torneio, exaltando a conduta realizar duas ou três lutas an..aniversário natalício de nosso do que aborrecer os .dirigentes 2° jogo - dia 7 de março da delegação brasílerra pelo tes de poder saber se entren-distinto conterrâneo, sr. Ely- dos nossos principais clubes - Florianopolitanos x Blume- seu espírito de cooperação em tará ou' não Joe Louis.sio Damasceno da Silva, alto amadoristas (não temos pro- nauenses, em Blumenau.

neceu algum tempo como pro-func��ário da The Texas M�- fissionalismo), para conseguir- 3° jogo - dia 14 de março tteliglão fessor no Colégio Inglês. Mo-tor Company, nesta Capí- mos uma ou mais pantidazi- Florianopolitanos x Join-
vido pelo desejo de dar a vidatal.

'�, ,nhas de futebol que sa�isfaça vilenses, em Florianápolis.
pela fé, pediu aos superiores- los amantes do esporte-rei, uma Como vemos, as três grandes Catolicismo
que o enviassem para a Ingla-Sra. CECI F. C.ARDOS�_ vez que não haverá pelejas de cidades catarinenses serão be-
terra. Satisfeitos seus desejos,,�ranscor;�, hoje, ° anrver- futebol nos próximos dois me- nefícíadas com partidas bem O SANTO De DIA
impôs-se á admiração dos pró-sarI.o natall�Io da exma. sra. d: ses, afim de não deixá-los sem impressionantes, dada a igual- 20 DE FEVEREIRO prios adversários. Prêso comC.ecI Ferre_:ra Cardoso, mUI

a diversão prediléta nas feria- dade dos selecionados.
h

.

d Mdízna esposa do sr sub ten '

Para formar ° selecionado da Ss. Nemésio e Cotrupatu euos, 33 anos, foi enforca o. orreu�. .
-

,

. dos semanais.
Mártires a 21 de fevereiro de 1595. NoJ.oao Bat.lsta Cardoso, d.o E"xer-

Achamos mais prático e su- Capital o....ganízamos o primei-'" ,
. �,

Durante as perseguições. de mesmo tempo mais ou menos,CIto. Nacional, ora servindo na
gestivo os srs, presidentes do ro ensaio no próximo dom in-

Décio, as prisões romanas acha- foram mortos 19 jesuítas, ir-Capital paranaense. Caravana do Ar, Avaí, Figueí- go, com dois quadros, sendo
vam-se atulhadas de pobres mãos de Martírio do B. Rober-rense e Paula Ramos, entrarem um A e outro B, que deverão ,4+' •••

f lt toficar assim constituidos, salvo vmmas cuja umea ar a era
.em entendimentos com os

a prática de uma vida santa. IIclubes de Blumenau e Joínví- melhor ponto de vista do pre- Nemésio visitava os cristãos CD�ET�A - �p:oveitaiIe, no sentido de ser organiza- parador: Quadro A - Adolfo, encarcerados, confortando-os o mal� poSSlvel as ll�o�s. quedo um certame entre os selecío- Fatéco e Tavinho; Chocolate,
em suas .pnvações e os incita- vos mmlSt� o Eapírítísmo,nados florianopolitanos, blu- Haroldo e Verzola; Felipe, San-
va á constância na fé. S:ua ati- lembrando-vos ;sempre qu� re�ford, Leonídas, Tião e Saul.
tude tornou-se suspeita á guar- amor frat�rno e a �ase das

Quadro B - Isaias, Chinês e
da pretoriana e, como tivesse c<?mendaçoes e ensinos de Je

Morací; Jair, Aldo Nunes e
acontecido um roubo, foi orê-! SUS.

Boos; Carioni, Nizeta, Bráulio,
so e acusado de ladrão. As' pa-IIAd e Abelardo, devendo tam- . .

bém partícípar dos ensaios, os
lavras singelas do prísíoneíro O homem bem intencionadobem provaram sua ínocência: �

,

"players" Fornerolí, Luiz, Va-
mas o furor dos perseguidores reconhece o seu e�ro e, seI?-..,or-díco, Peixoto, Hazan, Jacinto, não o poupou� Nemésio foi con- gulho e preeoncesto, aceita a

Henrique, Gato, Katícipís, Au-
denado á morte. Durante os verdade c� pra:zer. Mas _o ho

gusto e Niltinho.
tormentos do martírio, quatro mem mal mten�lonado n� re-

Após um ou dois ensaios o
soldados puseram-se a encora- conhece o seu. erro, torna ...�dotécnico escolherá os jogadores jar ° mártir. Presos e apresen- se, �anto, iliUlto de. desar

que melhor produziram e es-
tactos ao Juiz, confessaram sem morna e� ca_usa de_ gr�des ma

calará definitivamente o "on-
medo que êles também eram �. 'A Ma íntenção e uma das

ze" da capital. cristãos No mesmo instante VIrtudes, que agrada a Deus.
Co ide ST Numas ;:, .

. Camargo:ns ramos o.
receberam a sentença de mor-

Muit .bo bo ba � oCardoso o "��h" maís �d�- te. E, desta forma, S. NeL1,._;sio UI o em ra a m

cru:I0 para. du:,glr os tremos,
ingressou no Paraíso com 4 canhã� tenham parte ati�a na

pois s. eXCIa. ja -=.da?0 pro- .companheíros. Verdadeiramen- e:,oluçao das creaturas, I?-a? se
vas da. sua competêncía em

t o sangue dos mártires em ra o temor que conseguira ta
matéria de futebol.

'

viz de abafar fomenta o
'

he- :rer com que os homens se

Apelam?� veementemente
roismo e dift{nde a fé. fL.mil amem fraternal�ente. O wnor

aos srs
..dlr:gen�es dos esportes I foi antiO'amente assim. é ai.lda fra�rno, .

que e o amor
..

quede FlorIanopolls, Blumenau e
1 'e

b'
Jesus enS1!lOU e exempllilCou,Joinvile para que logrem levar J 10J .

• .. • 'só poderá existir entre os {10-
lo progresso do nosso desporto

I

21 DE FEVEREIRO mens pela compreensão e prá·
a efeito a tarefa, poiJs somente

Beatos Roberto Southwell e> tica dos preceiltos evangél:c.os.assim estarão trabalnando pe-
'

E o ESpl·rit.d:smo, CO'Ill a v')ssaCompanheiros, Mártires
,e desenvolvendo a prática des-

No quinquagésimo ano de �operação e boa vontade, fara
se salutar esporte. \

vida sacerdotal Pio XI elevou llllperar entre os h?IDellS o
* * *

á� honras dos 'altares muitos amor fraterno, que e a p- :·taCLUBE NÁUTICO "MARCÍ- d�uêles que derramaram seu que �á entrada para o remo
LIO DIAS"

sangue em defesa da fé. na dos oeus.

Secção de Tenis Inglaterm, durante o século
Da Secretaria dessa valoro- 16. Qua....� 150 anos de perse

O-PRECEITO DO DIA sa agremiação i1:ajaiense, re- guição não foram capazes de
CRESCIMENTO DO CABELO cebemos o seguinte oficio: arrefecer o ardor com que os

o crescimento do cabelo faz-se Itajaí, 13 de fevereiro de 1946. 'campeões da Oruz espalhavam
pela raiz e não pode ser elltimu- Ilmo. sr. Diretor do Jornal' "O e defendiam a sã doutrina,lado pelo corte ou por qualquer ESTADO" - Florianópolis - contra os falsos ensinamenicsfngrediente. Não obstante. é possí- S. Catari,na. _ De ordem do dos hereJ·es. ROIberto Southwellvel melhorar as condiçõe. de nu·

trição da raiz. ativando'se a 'cir- sr. Diretor, tenho grande hon- conta-se entre os mártires mais
culaçáo do àangua por meio de ra de comunicar-vos haver si- üustres. Nasceu em Nürfolk.
mas.agens no couro cabeludo. do empossada em 17 de janei- Estudou na França e em �o-

Depois. de lavar a cabeça.

eSfre-, 1'0 p. p. a Direcãó desta Secção douto cardial Belarmino. OT
��:-d')s v���r,,"::7:e:::n c�:Qa�o�i'h'� que regerá setis destinos du- !TI2•. F"': '�h:��'J:_:lQ do san:} e
felpuda. SNES. rante O ano de 1946, assim demWo em Roma, aJí perma-

:1 Vida Social fi
erg � ..

FOLHINHÁ DO DIA
FEVEREIRO

52 S. Maximiano 313
Amanhã quarto rning

21
Quinta-Feira

1830: Nasce, na Capital, o ca
pitão de fragata José Maxi·
miano de Melo e Alvim. que
dirigiu a antiga Companhia
Nacional de Navega.ção a Vapor.

hoje Loide Brasileiro.
*

* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Hoje pode. pedir {ovara.,

contratar e realizar ca.amento.
Dia favoravel para viajar.

FASSAGEIROS VÃRIG
Sob O comando do piloto Ru-

-

bens Bordiní, passarem e to
maram passagem no avião
pp - VAS da VARIG, os se

guintes passageiros:
De Pôrto Alegre para Flo

rianópolis:
Arí da Cunha Campo; Henri
que Ludwig Neto; Julio Ren
ner; Odilo Weege.

Para Curitiba:
Victor Gavem.
De Florianópolis para Curi

!iba:
Dr. Veneverito da Cunha;

Lia Saboia da Cunha; Elias
Miguel Curi; Octávio dos San
tos; Amo Simmler.

De Curitiba para Florianópo
lis:

Reginaldo Mauricio Card
well.

Para Pôrto Alegre:
Octávio Costa; Estandeslav

Cardoso; Belmira Ritz Cardo
so; Jorge Daves; Stefano Stum
pt

Para Montevidéu:
Boaventura Alevedo; Isabel

Saav'edira.
De Florianópolis para Pôdo

Alegre:
Dr. Heraclides Cesar de Sou

sa Atraujo; Mário Gusta.vo
Richett.

MOVIMENTO DE PASSAGEI
ROS DA PANAIR DO BRASIL

S. A., NO AEROPôRTO DE
FLORIANóPOLIS

DIA 19
Com destino ao Rio de Ja

neiro: Victor Freysleben Mo
l'itz, Estelino Montenegro Oli
veira, Maria de Lourdes Silva,
Anita Helena Soares Silva, Ar
mando Soares Silva e Frei
Paulo Stein;

Procedentes de Pôrto Alegre:
.Honorato José dos Santos Ju
nior, Alberto Barbosa da Silva
Filho e Henrique Fischer.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Mariquinhas
Sapataria, Jurity

TOMEIHOT

er.$ 98,00
Fino sapato em camurça d.

tôdas as côres.
Saltos: 41/2, 5, 6 e 7 1/2.

Bl'anco Havana e Azul.
Soltos: 4 1/2, 5 1(2 e 6. Cairbar

Sapataria Jur'ity
,A'uà Tir>adentes 191
Aprc;!senta seus últimos mo-

i -delas em calcados finos
":;":"i';"i{;;.Ii>:a;ta .. 'sefli�;':lv��,'
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pelo

Lira T,ênis Clube--Dia 21, qutnta-leira, Soírée em homenagem aos ginasianos
Iícencíades pelo artigo 91 � às 21 heras. Venda de mesas para os bailes carnava

lescos até I 24, domingo, CODl inicio às 14 horas, na séde do clube. E' obrigató
ria a apresentaçâo do talão do mês .. Ais 16 horas, tarr'e dansante, promovida

Grêmlu Estudantil Catarinense"

Clube Doze de Agostol
CANAVAL DE 1946

. I
Levo ao conhecimento dos srs. sócios e suas exmas, famí-Ilias que a Diretoria do Clube 12 de Agosto resolveu realizar

bailes á fantasia, com início às 12 horas, nos seguintes dias:
3 de março (domingo) e 5 (terça-feira) reservando o dia 4
(segunda-feira) para a vesperal infantil das 16 às 20 horas.

VENDA DE MESAS:
Os preços para venda de mesas numeradas, com direito a

'1 cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta expos
ta na sede do Clube, serão os seguintes:

Assinatura para todos os bailes C4 50,00
Mesas avulsas para .cada baile .!...... Cr$ 30,00
As assinaturas para os dois bailes poderão ser procuradas

na sede do Clube desde às 20 horas do dia 25 do corrente até
às 21 horas do dia 10 de Março próximo. Daí em iante vender
se-ão somente mesas avulsas.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 18 de
fevereiro de 1946.

Elpídio Fragoso, Secretário Geral.

I Panair do Brasil S. A.
HORÁRIO

A partir do dia 10 de fevereiro de 1946
2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
>las• e domingos: Rumo Node (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
..................................1 ..

ESCRITÓRIO JUIUnlCO COMERCIAI,
Alllluntoll: 1 urídicos .- Comerciaia -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Conllulte noasa Organização orrtns de lIe decidir pela com

!Ira ou venda de imoveis. pinhaill ou qualquer
emprella ne,te e.tado �

Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ..
-

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

Instituto Brasil-Estádos Unidos
de Florianópolis

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 primeí
ra, no ato da matrícula.

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

Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci
mentos.

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí
cula, sob pena de perdê-la.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.
Prof. J. Alcântara Santos

Diretor de Cursos

-

ADVOG r\_D·QS
Dr. OSVALDO BNLCAO VIANNA·

Dr. r. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I,--- 1

�----..---'-=-'"'-=-=---=-=--;--===-=-.::::
..

=-:::.:::_:--;:::.--=-=.=-=--::-:.:_.::--::..-:::"-=-�:..:._:...---

:- �

I QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o '(ue the

I
interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que. estiver errado ou

I"par;! que al�llma falta não se repita; e

r-: AO o esc ândalc que a sua recla macâc
ou queixa poderá vir a causar , encanu

nlie-a à SECÇÃO RECLAMAÇü E:S, ,

de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao co abecune nto de 4L1em

d- direito, receocndc v. s. uma i n to r ma

çâo do resultado, embor-a em a!Jun,j ca-

l ! :���:;Jne::,a�n p�:,�i��a�:�: �oe:d:.
rec'a

r-

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PIHTOt 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H. 9 S Me!!üld . Parm, Ni'lrbal AlveS ooe :;OUZiI

Farm. I.. da Gosta Avila

Exame de so:":'\gue. Exame paro verificação
de cancero Exame de ur mo , Exame p o rn

verificação da gravidez, ExaIl18 <ie escarro,

Exame para verificação de doencas do

�eJ.e. boca e cabelos, Exame de iéz8S.
Exame de secreções.

I
Jluh�vaccina9 e transfusQo de sonquEs,

Exame quimico de farinhas, bebido
café. águas, etc.

�DM I_ ..

C!ube Doze de Agosto
PROGRAMA ns }'ES'l'AS PARA o MÊS DE FEVEREIRO

DE 1946
horas.

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

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

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

'

CREDIÁRIO «KMOT»
Avisa aos seus clientes; a mudança de
escritório para a rua João Pinto n.s 5,

[unto à Redação do .0 Estado».

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio- Tecnico- Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios, Ampli

ficadot'es-Transmiuol1'es
Material importado direta

mente dos U. S. A.
Pro or ie tár io

Otom 'ir Georgas Bãhm
Elect,@ - Tecnico - ProHssionol

f or-roo do 110 Europa
Florianópolis

>tua 10"'-0 Pinto n . 29 .- Sob.

� --..----..-

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

i MAlS Q� UK
�(JME, ii ·UM

e I li! B o LOI

Crédito Mútuo Predil

Aos sofredores
Dra. L GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E,pírita Luz.
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu conaultô
do para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde paslla a oferecer
os Ileu. pré,Umos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a respç�ta.

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

VIAGENS

Proprietários - J. MoreIra & Cia.

A mais preferida. é inegável..
2 sorteios m:ensais 4 e 18

PRÊMIO.t.M l) IOR CR s 6.250,00

......................................�

E8'eBI'PÓRIO JURíDH;O COllEBCIAL
(Com .... Departamento Imobiliário)

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

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

Endereço ,telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

Fpolts. -- Jolnvile

ISaídaa - 2 horClll da
madrugada

I Joinvile-.Fpolis'.

I
Saíd<::. 9 hora. da manba

Infor mações nesta

redaçào
�

...._-

�!

a ..e ....OD vtllMiFUGCf
ee eFerro S�G".O
f •• os:e ..SfVQ ,AS- fP

CQ'AMÇAS f
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CLUBE DOZE DE }\GOSTO CARNAVAL - Dias 3 e 5 de Março,
Bailes carnavalescos. Dia 4, Vesperal Infantil. As mesas para os bailes de car

naval estarão à venda na Secretaria do Clube, a partir das 20 horas de 25-2-46-

CHEGOU DE LONDRES 'Economia e Academia de Comércio de
, n:a�::d�'e�:'�Jl��;(ic;) e

.. e��!,l���g�I�I�'� II rh�a!�'!â��e:' ��,�:���aJ��I:���J!l:� F inancas

Santa Catar I· namen�o �l"lsa. - Okasa ? hoje uma lllagTl'za excessÍyas, flacidêz da pele PRODeçXO DB }IJIJHO
me<bcaçao dy escolha uIllversalmeu- e da cútis, queda ou falta de turgên� Logo nos primeiros meses da
te rec�ou�leclda pelo seu. a,lt? valor I da dos seios tôdas essas defícíên- guerra a indústria elo chamadoterapêuttco (' _l�e.la �u� e.flcarla illdi�- 'I das, de orraem glandular, na rnu

cl_ltIve�. - Okasa a base �le Hor-mô- , Ihei-, Okasa encontra-se à venda lias
"fio da Irlanda" viu-se obrigada a

mo� VIVOS, ;.xtl'a!os de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Jntor- enfrentar um problema que se foi
xuajs e Vttamtnas selecionadas, JIla�ões e pedidos ao Dtstrtbuídor agravando cada vez mais até atin- CURSOS: Comercial Básico
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos A' A R' Técnico de Contabilidade (10 ano).

"U'] Il t t
. rna, V. 10 gir o seu ponto culminante em '

s�s . igac os
A

( Ire amcu. e
.

a per-tuba- Branco, 190 _ Rio. Okasa importa- Contador (20 e 30 anos)-çoes d�s glánulas gcnítats do aIHU'C- cio dtretamcnte de Londres, pro-
1946.

lho. sexual_�oi�lO: Fvaqueza sexual porcinua Vírtlídade, Fôrça e Vigor Em tempos normais. a Orã-Bre- Ciências Econômicas,
.

�a Idade a\ançada.ol_l por outeo mo- com as drágeas "prata" para ho- tanha importava mais ele 90<;0 do' INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
ttvo, uo moço, ;selmJ(lacle precoce, mem, - Feminilidade Saúde e Be- linho utilizado pela indústria, isto Básico - de 10 a 15 de fevoceiro
perda de energra, fadiga, fraqueza Ieza com as drageas i'ouro" para Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro.mental etc., no hornem.. . .. mulher. é, cerca de 68.000 toneladas 'de fi-

bra ele linho. das quais apenas Exames Vestilmlares ao Curso de Giências

6.000 eram produzidas no país. Econômlcas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

Aliás, a escassez dessa matéria MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
prima se fizera sentir desde 1848, INÍCIO DAS AULAS - 15 de março
quando a Rússia, seu principal pro- AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

dutor que enviava para a Irlanda do ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CU,RSO COMERCIAL BÁSI�
Norte a metade da sua produção, CO) SERA PERMITIDA SEM A OBSERVÃ.NCIA DO LIMITE
ou sejam umas 60.000 toneladas, MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

suspendeu as suas exportações pa- LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA�
ra atender ás suas próprias neces- BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI li. 4.244, de
sidades. 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-

Assim, o imediato aumento da bro de 1945).
produção tornou-se uma necessída- INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Ag
de inadiavel e imperiosa e tôdos os 19 HORAS.
agricultores elo Reino Unido foram
concitados a cooperar neste senti
do. Os resultados não se fizeram es

perar muito e o número de hectares
semeados cresceu rapidamente, ele
vando-se de 9.7J2 antes da guerra
- a maioria parte na própria 11'-
landa do Norte a 87.010 em fins
de 1944, dos quais 50,385 na Irlan
da, 2-1AS4 na Grã-Bretanha e uns

12.141 no Eire.

Ao mesmo tempo, construíram
se novas fábricas ele tecidos de li
nho e ampliaram-se as já anterior
mente existentes. existindo atual
mente 38 fábricas dedicadas á pro
dução desse artigo, das quais 22 na

Irlanda do Norte, capazes de pro
duzir anualmente -± 7,000 toneladas
de fio de linho obtidos da matéria '

prima já colhida no país. Dessa
fórma, a indústria britânica cohse
guiu enfrentar e resolver o seu

mais angustioso problema provo- Tenha sempre em
,

cada pela guerra.

Emprega-se com vamagempa
"6 combater 88 irregularidades
dos tanções periódica!'; das se
uhoras. É calmante e relluJador
deSf'181i1 funções.

FLUXO-"'EDATINA, pels 8U8

comprovada etícácía, é muito re-
A ViUVl? de Antônio P Koerich,

ceítada. Deve ser usada com proprietária do "Hotel Koerich"

cônfiaoça, em Taquaras (Rio Bonito),
FLUXO SEDATIN A encontra-se I

avisa que o seu estabelecimento

em toda parte,
se acha fechado. desta data até

I______________________________

fins d.e março eu abril. I.RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter
MAI"D & no li,; A & .. -:-

médio "remeta-o Á CAIX-Á DE ESMOLAS AOS INDIGENTES '-AIlUI. \.&IA.
"DE FLORIANóPOLIS.

Autorizo a minha ínscrtção eomo sécio contribuinte
dessa CAIXA eom a mensalidade' da Cr$ _ _

Clube Doze de Agosto
AOS SNRS. SÓCIOS

o Departamento Social e Recreativo comunica que, de ac':'rdo
eom o. novos ESTATUTO.':), só lerão expedido., pela Secretaria core
tões �e IN�R�SSO a pe••oa. em trânlito pela CQpital, ou de suas
relaçoes. ate as 18 horas do dia em que se realiza a feita.

E.te Departamento pede para não trazerem. em companhia, me
nore. de 16 anos, à. festas que se realizarem no Clube desta data
em diante,

Será exiqida na porta a carteira social ou o talão do mê. de
Fevereiro corrente.

Para 08 baile. carnavaIe.coa serão expedida. inatruções especiais
e o relpetivo ingre.ao, .

Departamento Social e Recreativo do Clube 12 de Ag':'sto em

.Florianópolis, em 19 de Fevereiro de 1946
•

HEITOR FERRARI
Vice-Presidente

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Toc!as devem usar aI .
'

fLlJXO"'S-E'DATI "A �\ t

,

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA;
EVITARA DORES

Alivia t'U CÓhCé1S Uterinas

Florianópolis, de _ .. __ . • . . . .. de 194 _ ....•

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
ANO LÉTIVO DE 194:6

Rua

CON;l'A CORRENT'< POPULAR IB�ti�;�ó�ii;tã;i�;iei;��r;'."�. ii'CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 1>.000.000,00 ITrajanO, 23 • Florianópolis

casa uma garrafinha de

aPERITIVO «KN Dl»r

ODIN

�i
lH e IIECOMftlOl' �.

,
-

LACERDASAVASDr.
Reassumiu sua clinice, nesta; Capital, o dr. Savas

Lacerda, oto-rino-Iaringologista.

�_._---

Indústrícrs Gerais
Cassio Medeiros S.A.

BLUMINAU

FABRICANTES DO FERMENTO MEDEIROS
para bolos, doces. tortas etc.

AÇÚCAR DE BAUNILHA MEDEIROS
aromatieante para .pastetar ias, sorvetes e Iicôres.

PÓS PARA PUDINS MEDEIROSAVISO sobremesa deliciosa e nutritiva. Dez sabores diferentes.

Distribuidores dos inseticidas à base de DDT

NEOtlD em pó. - NEDeID concentrado em PÓ,
MEOelD L 5 liquido.

ANOFEX

contra pulgas, piolhos, percevejos, baratas.
moscas e mosquitos.

I QUa VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ? IPROCURE A

a lia i�"�a!�Oapi!�l�e i!�a'�l�e110 I
Agência. e Repreaenta�õ_ em

GeftIl
Matriz: nol'ian6poU.
Rua João P�to, n. S

Caixa POltal, 37
Filial: ere.oi ú;na

Rua Floriano Peixoto••/n
(.tX:1u. P1'6p!l'iú).

T.leqramQII: ·PRIMUS·
AO'.nhs '(lo. 'Principal.
municip.OI rio wtaQ.l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 a esr.oo-Quinla,'elra, 21 d. Fevereiro Cle "46

escândalo internacional iGovêrno do Estado
• "

' Derretas de 15 de [erereiro de 1946
\YASHIXGTON, 20 (U. P.) - Anunciou-se em fonte bem Informada que certa po- lo L\T.ER\·E:\TOR FEDERAL RESOLVE

tência estrangelra, "utilizando-se de fundo s Ilhnitad os ", fizera "grandes esforços" I.,a. 1\ omcar:

".
,. De acórdo com O art. 169, elo decreto-lei n.

ru obter segredos sobre a bomba atômica fIos Eotados Unidos. A referida fonte negou 431, de 19 de março de 1940:

se a revelar o nome do país ou países envolvidos no caso. O Secretário de Estado, Olga Carclouzo para exercer, interinamente,
o cargo de 'I'abehâo de Notas, e Oficial dos

Byrnes, concederá, nêsse sentido, UIna entr ovísta co letíva ii imprensa, Protestos em Geral da comarca .de Jbirama,

Mais um

durante o impedimento do titular vitalício.

Na-O terml-nou a funça-o do «81-U Three'» .�H{E:r::;;���;�;;;�:��::i::S'C:�Pi:::o::eç;::.:
çn Policial cio Estado, do cargo de Prefeito

�IlInicipal de Mafra.Londres, 8 - Pelo telegrafo - I reafil'lllou a necesstdade rie "Il.tili· A elaboracão dos tratados de paz A Jose' Tr-idapalli do cargo de Prefeito Ma.
A sugestão do presidente 'I'ruman sal' a Organização daí' Nações Urrí- não pode aguardar a solução das nicipal de Nova Trento.
de que novas conferencias dos das e extende-la até o límíte de sua dtvcrgencías entre os "big three", Decreto de 16 de [euereiro de 1946

"big three" seriam desnecessárias, capacidade". Isso não implica em A situação da Alemanha exige soo
O IKTERVENTOR FEDF;RAL RESOLVE

Retificar:
uma vez que a Orgauização das ignorar a necessidade da coopera- Iução rapída por parte das poten- Para Newton Puerta Lentz o ncme do
Nações Unidas funcione eflcíente- ção das cres potencias. Ao contra- elas ocupantes 1", do mesmo modo, ocupante mterrno da classe D da carreira de

mente, dá margem a amplos co- rio, o exito das Nações Unidas de- Ouarda-Sanitáric. nomeado por decreto de 23

mentáríos, Düicilmente se pode pende de sp.a capacidade de traba- outras qut'stõ:s. A tese fl'anee�a é de janeiro do corrente ano.

I que a Rhenanta e Bnhr deveriam Decretos de 18 de [cucreiro de 1946conceber que o presidente tenha lhar harmoniosamente. Mas elas
,,'

, .
,

� "

" '. o I:\TERVE\'TOR FEDERAL RESOLv'E
querido dizer que venha a ser ean'!I)OOem trabalhar har-moniosamente I'

er p�hhca e admlll,lsttatnamente Nomeor :

colado o acordo de Yalta, de COD· "dentro da estrutura" das Nações separadas do resto da Alemanha. O De acôrdo com o art. 7", item TI, <10 de-

formidade com o qual os ministros I Unidas I" não como uma organiza. ',reSUltadO
imedfato dessa atitude é creto-lei federal n , 1.202, de 8 de abril

fi ----b f' t f ele 1939:
do Exterior da Grã-Bretanha, ES-I ção distinta, igual 011 mesmo supe- epe'_,l- ar o uncroname n o con-

Salomão Carneiro de Almcida para exercer
*

tados Unidos e União Soviética ou I rior áquela, em sua atividade ou' junto da Comissão de Controle, o cargo de Prefeito Municipal de Curinbaaos. CINE IMPERIAL
vem se reu�ir �eriooicament� ou I autoridade. O ponto de vista

SOVié-1
pois, de acordo com a D�c1ara�ão De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n. Fones: 1587 - 1602

que a maquínar-ía de Potsdam pa- tíeo, contudo, mostra uma tendeu. de Potsdam, a Alemanha e consíde- 431, de 19 de março de 1940 e art. 33°, ás 7 1/2 horas§ 1°, do decreto-lei li. 614. de 2 de marçora estruturação dos tratados de ela contraria, no sentido de forta· r-ada como uma "unidade economí- de 1942: última exibição
paz seja. imediatamente paralisada. Ieeer a importancia dos ".big .th�e�" I ea,". Como se vê, é urgent: que os Hilda Pereira dos Santos para exercer o Um filme eletrizante cheio
Na realidade, a tarefa de elaborar e transforma-los numa tnstttutção atíados tomem uma solução a res- cargo de Tabelião. interino. de Notas, Registo de romance e aventuras'
t tad t' 1

-

d I 'to de Imóveis e Protestos 'em geral da comarca I O ;ra OS, em {lar ICU ar, nao po e permamente, per .

de Timbó. durante o impedimento do respectiv ] NAVIO NEGREIRO

�e:g:�::::d�a:o�a��:�enc�ni:�1 COMPANHIA FLORESTAL- BRASILEIRA--IN. Conceder dispe"s�o,!OHql" O!.l,!n�U'AJdS OA

Warner Baxte�?m Mickey Roo-
Trata-se de uma função que nãO! MÉRCIO DE MADEIRAS

A Ir-aci rr. Oermer, Contador da Prefeitura
ney - Wallace Beery _ Geor-Du'STRIA E CO Municipal de Timbó, das funções de Prefeitose situa nas disposições de sua

do mesmo município. ge Sanders _ Elizabeth Allan
Carta. Compete ás potencias beti- REI,ATóRIO DA DIRETORIA Conceder e.ro1U:raçãa: Homens e mulheres contra a
gerantes fazer' a paz; ás Nações Senhores acionistas: A Edelberto Basilides de Oliveira do cargo furia dos elementos'.Em cumprimento aos dispositivos legais. e atendendo ao' que prescrevem os nossos esta-
Unidas assegura-la e maute-la, tutos sociais, vimos apresentar-vos. a seguir, o balanço gera), conta de lucros e perdas e parecer de Prefeito Municipal de Bom Retiro.

No prO,Q1rama:do conselho fiscal, relativos ao segundo semestre de 1945. Decretos de 19 de [evereiro de 1946 ""Sem dúvida, o Conselho de ln· Pelos dados em apr êço. os senhores acionistas tem presentes todos os esclarecimentos pJ"a O IXTERVE\'TOR FEDERAL RESOLVE 1 _ Filme jornal n. 19 DFB.
nistros do Exterior falhou 1'111 sua bem julgarem os atos da diretoria, a qual, �oda\·ia. encontra-se ao inteiro dispor, para quais-

Nomccr : 2 _ Fuzlleíros Navais em' quer outros informes que se to-rnarem necessarros. ..LO

primeira tentatíva de Iunctouameu- Florianópolis, 19 de janeiro de 1946. De acôrdo com o art. 7°, item lI, do decre- Desfile Camera colorido.
d d Celso Ramos, diretor-presidente. to-lei federal n. 1.202, de 8 de março de

I
10 evído ao esacordo sobre a ma- BALAKÇO GERAL Ré;AI,IZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

1939:. Preços:neira pela qual deveria ser feito Motris e Filial de Ioiwoile .

A T I V O Manoel Siqueira Belo para exercer, em co- Cr$ 1,20 - 2,00 - 2,40.essé funcionamento. De qualquer Imobilizado missão. o cargo de Prefeito Municipal de ca'l "Imp. 14 anos",
maneira, continua de pé a necesst- Móveis e utensilias ..

1 I��·��g·�o çarlor. *Veículos . . 1�:285:5� Olivér-io Vieira Côrte para exercer. em CO�dade de serem elaborados os trata· ?�t��f: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :; : :: : : : : : : : : : : : : : : :: :: : 6i2.562,9a missão, o cargo de Prefeito Municipal de Ca- PRÓXIMO CARTAZdos de paz. A sl'tuaça-o atual de ,'II' S
.

467 9A8 30 .

hpi�h���as .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 34O:S� Úo nom as. PROCóPIO E SEUS
Semovente�"':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12.900.00 Olivél'io José de Carvalho Costa, l° tenente COMEDIANTESI t I

-

f'l' I 1259200 2.725.140,ío da Fõ ..ça Policl'al do Estado. 'pal'a exel'cel', emns a açoes I Ia .•

comissão. o cargo de Prefeíto Municipal de PROGRAMA DA SEMANA
Realizá"e[ a curto e lo"go prazo Jaguaruna. . AMANHÃ _ MARIA CA-Devedores em contas correntes , , . 2.940.549,50

Madeiras ,... 1.455.984,00 Osmal' Romão da Silva, capitão da Fôrça CHUCHACombustível, luhrificantes e peças '.' 11.771,80 Policial do Estado, para exercer, em comissão, SAB-ADO -ESCOLA DE'�ft::r:'Çõ:s r:e�b�I�lerra ,............. 2.8��:�2J:�� 7.33LS05,60 o cargo de Prefeito Municipal de Serra Alta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gasparino Zorzzi para exercer o cargo de MARIDOS
Prefeito Municipal de Campos Novos. DOMINGO _ O INCRIVI!:L556.291,40 De acôrdo com o art. 169. do decreto·:ei n. I

DR, BONET431, de 19 de março de 1940. combinado
com o art. 33". § l°. do decreto-lei n. 614, ,Ajgwaroe.tn ! ! !
de 2 de março de 1942: DEUS LHE PAGUE

tsdam ou, mesmo, resolvida a revi. Exigíz·e[ a. eurto e longo praao
Títulos a pagar ..

'
, , .

são de tal acordo. Assim, parece, Credores em contas correntes .

.

d' . I Títulos deseontados ' .

ln lspensavel, antes de maIS 'nada Gratificações , , ,

que se deem, senão novas confe. Dividendos , , . , ,

rencias dos "big three", pelo me. Contas de compensação
Diretoria - c/cauçát} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00

nos novos acordos dos "big three". Títulos à cobrança 150.496,20
Os "big three", como organização, I

Títulos caucionados , , .. , , , .•...... , . , 65-2.616,90

não podem desaparecer da cena, I
Total do Passivo , Cr$ 11.446.050,80

deixando sua obra feita pela me·' Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
t d D

- I! Celso Ramos, diretot··presidente.a e. everao, pe o menos, provi. Alberto Mattos, diretor.
denciar para sua substituição por Aristh." Pôrto Lopes, diretor.

Teod(]1'eto LI:gocki, guarda-livros, reg. n. 30.646 no DEC.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO D,c

1945

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
Celso Ramos, diretor·presidente.
Alberto Mattos. diretor.
Arist/uu PÔ1·to Lopes, diretor.
Tcodo1"f:to Liaocki, guarda-livros, reg. n. 30.646 no DEC.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os aba.ixo assinados, membros do conselho fiscal da Companhia Florestal Brasileira, In·

dústria e C'O-mércio de l\ladeiras, tendo procedido ao exame dos livros, balanço, inyentário e de
mais documentos apresentados pela diretoria. referentes ao segundo semestre do ano de 1945,
vem decIarar que encontraram tudo em perfeita ordem e exatidão e são de parecer que sejam
aprovados pelos acionistas, o balanço e demais contas respectivas.

Florianópolis, 19 de janeiro de 1946.
Jaime Linhar�s
}.IIario Bonetti.
Satan Vieira

certeza não pode continuar inde·
finidamente. A situação de Tl·ies·
te, por exemplo, é pouco satisfato
ria e constitue um per-igo poten.
cial, enquanto niio ficar decidido o

destino da cidade e do territorio
vizinho. Tambem não é dese,jave!
que dure indefinidamente o gover.
no militar britanico nas colonias
italianas da Africa, apesar de toda
a sua eficiencia.

Os tratados têm de ser feitos. E

alguem deve elabora·los. O Con.
selho de Ministros do Exterior não
deve reiniciar seus trabalhos ;lnt.es
que fique estabelecida uma inter
pretação correta de acordo de Po-

Disponível
Caixa e Bancos "lo' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contas de compensação
da diretoria .

clcobrança .

- c/caução .

Caução
Bancos
Bancos

30.000,00
150.496,20
652.616,90

Total do AtivG , Cr$

PASSIVO
}..Tão exigível

Capital
Fundo de reserva .

Fundo de depreciação , , .

Fundo de previsãtl .....................................•..

Fundo para aumento de capital ..........................•.

2.400.000,00
128.512,70
712.262,10

23.267,70
88.658,00

1.117.083,60
3.39 LíOO,20
2.392.453,40

200.000,00
159.000,00

um organismo que possa executar
as fORções que não são de compe.
tencia das Nações Unidas.

Truman, segundo se julga em

Londres, tem alguma coisa em

vista. Possivelmente, deseja que os

"big three" executem o mais rapi.
damente possível suas tarefas de.
finitivas - com ou sem a reunião
dos chefes de governo 'dos tres pai.
ses - ou, em seguida, desaparecer,
ou melhor serem absorvidos pela
entidade mais ampla das Nações
Unidas.

DÉBITO
a I\1anutenção de veículos ...•........................

"

.

a Combustível e luprificantes .

a Despesas gerais e material de escritório ........................•.......

a Despesas de viagerr. . .

a Despesas de embarque e fretes ma!'ítimos .

a Comissões bancárias .

a Juros e descontos .

a Selos e estampilhas , , • , . ,

a Comis�ões .

a Telegramas .

a Alugueres , , ,

a Ordenados , . , . , .. , . , . , , .. , ,

a Taxa de medição , , , .

a Impostos .

a Seguros ..............•...............................................

a Gratificações ...............................................•.•.......

a Fundo de feserva , .

a Fundo de previsão .

a Fundo de depreciação , .

a Fundo para aumento de capital .

a Dividendos ..............................................•............
Na verdade,' os ''big three" devem

ser considel'ados como uma entida·
de provisoria, criada paI'a a execu.

ção de tarefas especificadas refe·
rentes a problemas imediatos de

transição de guerra'para paz e não
('omo uma organi7..ação permanente
com amplitude ilimitada de ati.
vidades existindo lado a lado, e

inevitavelmente com uma certa
dose de rivalidade, da OrgaJÚ7..ação
das Nações Unidas.

Se tal é, na verdade, o pensamen.
to do presidente dos Estados {;ni
<los, concorda plenamente com a

opinião pl'eõominante em Londres.
1\11'. Be\'in, em discUl'SOS recentes, I

Total

CRÉDITO
Saldo credor da conta "lucros e perdas" .

le Madeiras .

de Passagens e cargas � .

de Receita trapiche , , , . , . , ,

de Filial de Joinvile ,

Total

TEODOCIO e LlHETE�
Confirmam �

CDRla METROPOLITIlNA,
INDULTO APOSTÓLICO DISPENSANDO O JEJUM E

ABSTINÊNCIA
De ordem do govêrno metropolitamo, aviso ao revmo.

clero e aos fiéis do Arcebispado que, em virtude das �úl
tiplas dificuldades decorrentes da guerra, continua em vi

gor o Indulto Apostólico que di&pensa os fiéis da lei do je
jum e da abstinência, exceto na quarta !feira de cinzas e

sBxta-feira santa.
Fazendo pública esta benigna concessão da Santa Sé,

os revmos, sacerdotes deverão exortar os fiéis a compen
sarem esta dispensa com, obras pias: orações, recifação do

têrco do rosário, o exercicio da Via Sacra e esmolas.
>

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1946.

Côneg'o Frederico HoboJd. Secretário do Arcebispa:io.

833.113,10

Cine Odeon

11.446.050,&0 Odelir Godinho, Escrevente Juramentado de)
Tahelionàl:o de Nota.s, da comarc,"- de Caçador,
para exercer o cargo de Tabelião, interino. em

substituição ao serventuário vitalício, durante
o seu impedimento.

Concedcr e.ron,{!ra.ção:
A Isaltino Raisel do ca"go de Prefeito Mu

nicipal de Caçador.
A Creso de Jesus Tavares do cargo de Pre,

feito Municipal de Jaguaruna.
A Wenzel Kahlhofer do cargo de Prefeito

Municipal de Serra Alta.
A Lázaro Bastos dt} cargo de Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas.
A Rodolfo Matos do cargo de Prefeito Mu

nicipal de Campos Novos.
Deerrto de 20 de feve-r.!ú·o de 1946

O INTERVENTOR FBDERAL RESOLVE
TM'Jl.Qr sem efeito.'·

O decreto de 13 do corrente. que dispensou
Manoel Rosa Alves, ocupante do cargo da clas
se D da ca!'l'eira de Atendente, do Quadro
Único do Estado, do exercicio na Colônia
Sllnt'Ana.

Fones: 1587 - 1602
TEATRO A DE CARVALHO

ás 8 1/2 horas
7a RÉCITA DE ASSINATURA

Mais uma grandiosa
sentacão de:

>

PROCÓPIO
o maior ator do Brasil, e

SEUS COMEDIANTES
com a gozadissima comédia em

3 atos, de AMARAL GURGEL:
"PÃO DURO"

Uma fábrica de gargalhadas.
Preços:

Cadeiras numers.

Balcões , .

Camarotes .

Gerais ... , .. , .

apre-

crs
Cr$
01'$
Cr$

12,QO
10,00
60,00
5,00

3.352.700,50

7.260.237,20

833.113,10

Cr$

639.471,30
226.614,30
159.446,20
38.844,5t}

·1.337.269,60
32.181,90

227.486,lu
116.175,90
386.643,5u

12.550,20
19.885,10

320.702,70
20.106,70

149.762,20
21.323,60

324.650,00
12.B06,{o
12.806,10

103.972,90
38.658,00

144.000,00

4.345.357,40

"Imp. 14 anos".
AMANHÃ - Finalmente

AMANHÃ
]\olARIA CACHUCHA

*

IMPERlAL - DOMINGO
Zaira Oavalcanti

� em

LUA DE MHL NO RIO
*

Migu�1 Atherino Pedro Bunn e Senhora
participam o noivad,? d. aua

filha LINETE com o IInr.

Teodocio Ath.rino.

participa o noivado d.. ..u

filho TEODOCIO com a ata.
Linete Bunn.

Cr$

29.400.00
3.456.400,';0

125.017,90
4.749,4�

729.789,60

4.345.357,.0

I'
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Edi�ões A tias Santa
Catarina Ltda.IPequenos

nOE�çÂS nos PÉS I , •

Reynaldo KUNTZ BUSH.. anune105 Recebemose agradecemos, da
(Médico cardiologista e fISI-

!
firma acima, a seguinte co-

cultor). { municação:
,Há uma variedade bem acen- '1\'" t O' I cru' "Prezado Senhor.

tuada ('. doenças dos pés e das 1'10 or a eo Temos a honra de comuní-
pernas que martirizam a vida VENDE-SE um marca "CIi. car a V. S. a instalação à rua
das pessoas que precisam tra- max" _ rr.il ro tações _ força Felipe Schmidt, n. 52, em Flo-

_
" ·.w __ ,.1"

0' .,. I balhar de pé ou andar muito. de 6 a 8 cavalos, possuindo co. rianópolis, de Edições Atlas
Umas .doenças são de causa te de óleo. Santa Catarina Ltda., dístrí
parasitária, como as micoses, O motor pode ser examina buídora exclusiva, no Estado,
a er-isipela, outras ,são conse- do em Jtujat com o sr. Oswal- das publicações e distribuições
quentes a malformações dos do Dutra delegado Instituto da Editora Atlas SIA, de S.
pés agravados durante a in-' dos Maritimos. Tr-atar com Sid- Paulo.
fância, ou mesmo devidas a de- nei Noceti à rua João Pinto, Pomos, assim, à disposição
feitos de pisar. Estas são as 34. 1'e e fone 1134. de V. S. nossos serviços no sen-
mais comuns. Há muita gente * .. '*' tido de atender qualquer ínfor-
que sofre de calos, joanetes, C mação ou fornecimento de li-

DR. MADEIRA NEVES dôres nos pés, nas 'pernas e ompra-se vros especializados em conta-
Médico especialista em DOENÇAS até lombares e desconhece que Mobília de sela, grupo esta bilidade, economia e finanças.DOS OLHOS, �

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- a causa primárta de seus so- fado, em bom estado. A Editora Atlas SIA, de S.
ga Prática no Rio ele Janeiro f' t tá I t P I t fili dCONSUVI.'AR - Pela arnannã: rimen OS es a simp esmen e Dir igir-se à caixa Postal 106 au 0, a que es amos 1 la os,

eliariamente das 10,30 às 12 11s. à na maneira anti-fisiológica de Nesta. não sómente edita em idiomatarde excepto aos sábados, elas H
ás ]6 hor-as - CONSrlJ'l'óRIO: pisar. .. '*' .. português o que de melhor e
��1;/0{.�6iinto nRe�\d���l-::dOR� Os defeitos de pisar de regra "AS. CRS 400 00 mais atual sôbre o assunto se

Presielente Coutinho, 58 são agravados progressivamen- U ,...,.. ,vem publicando e traduzindo
DR. MÁRIO WENDHAUSEN te pelo uso de calçados ínade-I Precisa-se de uma até . CR$ d. francês, alemão, inglês e
Médico do Centro de Saúde e m- quados, e assim caminha o so- 400,00. Aluguéis adeantadas. italiano, como também a dís
retor elo Hospital "Nerêu Ramos" fredor para estados cada vez Informações fones 1022 e 1360 tribuídora exclusiva das obrasCLT"ICA MÉDICA de adultos e

críanoas
. mais martirizantes, que aca- uo Caixas Postais 240 e 270. em. espanhol da famosa edito-COX<SULTóRJO: R. Trajano, 14 b " d Ih' I

.

(altos da Confeitaria "Chi· ,am crian 0- e mesmo certo * �, *. ra argentina Selecion Contable.
COl'\St;LTA1":i1���:')4 às 6 horas I

estado de neurastenia, imper- VENTILADORES I No aguard9 das or�ens de
RESlDÉ:\CIA: R. Felipe Schrn idt, tinência, impaciência e até V. S., que serao cumpridas com38 - Fone: manual 812 .

it
-

I
-

d Vendem-.e doi. ventiladores elec-preclpI açao na so uçao e ne-
tricos, grande., poro cima de me. prazer e presteza, subscreve-DR. BIASE FARACO gócios da sua vida.
sa ou parede, sendo um oscilante, mo-nos muito atenciosamente.

Médico - chefe .do Serviço ele São os portadores de pé pla- proprio. para escritório. barbea- O. L. Rosa, Gerente EdicõesSifilis elo Cen tro de Saúde
"1.DOP.NCAS DA PELE - SíFILIS no ou chato, de pé cavo, de pé riall, cofes, etc. Tratar na rua n' Atlas S. Catarina Ltda".AFECÇõES URO·GEXTTAIS valgo, de joanetes, de esporões mirante Lameq*o }5:.DE AMBOS OS SEXOS - RATOS � �

INFRA - VERMELHOS E ULTRA- e outras exostoses os maioresVIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. sofredores dos pés, por ignora-

Felipe Schm ídt, 46 d f it de hRES.: R. Joinvile, 47 _ Fone 1648 1'en1 seus e elOs ou escon. e-

cerem que eles podem ser Cor

rigidos com relativa simplici- "Tratar na chácara Espanha,Assistente do Prof. Sanson, do dade.Rio de Janeiro com o snr. Oscar Pereira.
E S I' E C I A I, 1ST A Não são poucos os casos deDoenças e operaçOes elos OLHOS,

OUVIDOS. ;';ARIZ e GARGANTA sofredores dos pés que procu- ,Cirurgia moderna ela GUELA DE
ram O médico especialtsta paLOBO, do LABIO LEPORINO (Ià·

bio e céu da bôca fenelidos de ra se queixar ele dôr e inchaçonascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para nos pés e acabam sabendo queretirada de corpos estranhas. etc.

a causa deAsses sintomas .resideCONSUJ,TAS: das 10 às 12 e das
15 às 18 horas numa deficiência do coraçãoRUA NUNES �IA(,.HAD(' N. 20 -

Fone 1447 por lesão reumática ou sifilíti-

DR. SAVAS LACERDA ca, ou por hipertensão arte-

Clínica méd ico- cirúrgica de Olhos riaI. Eis ao caso em que a do- •.., A S A Preciso-IIe alugar
- Ouvidos. Nariz _. Garganta. enca dos .pés denuncia molés- \., uma para mora-
Diploma ele habilttaoão elo Cou se- .

>

- dia em rua maislho Nacional ele Oftalmologia. tia elo coraçao. ou menos cel1-tral -_ Dãc-se refe-

CON�P1�í��OÚàs�eJiyl�)l;��.l1mi·1
Em outros casos de caím- rincia., ou fiança. - Informar a

ROSlD:íl)NCIA - Conselheiro Ma-
. bras e agulhadas nas pernas e A. Pena, rua Deodoro, 18, ou nofra, 77.

"d' d b B de"TIDLIDFOKES 1418 e 1204 . nos pes O me ICO esco re a anco o' o�:r;lo�
causa as vezes numa colite
crónica, em auto-intoxicação
alimentar e deficiência hepá
tica.

Vê-se, pois, que os doentes
dos pés devem procurar quan
to antes um especialista para
verificar a causa de seus ma

les e restituir-lhe a saúde e o

contôrto . elos pés.

Notas científicas

DR. POLYDORO S. THIAGO
cMNICA lIJ�JDJCA EM GERAI,

Doenças do coração, pulmões, f'í

gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos ele adultos
e crianças

CONSULTóRIO: Rua Fernanelo
Machado, 16

CONSULTAS [).J!.'l.RIi\MIEX'l'E:
das 15 ás 18 horas

BESIDflNCJA: Av. T'rompowskí,
62 - Fone Manua l 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operaçôes - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,

Consulta: Vitor Meireles, 28.
Atende dtaríaasente às ri.ao ns.
e, à tarde, das 16 hs, em diante

Resid: Vída l Ramos. 6G.
Fone 1067

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clrníca e cí
.rurgfa do torax. Partos e doenças

ele sen horas
4JONSUI,'l'óRTO: R. .João Pinto 7
Diárianlente- das 15 à

s L í horas ..

ltESIDJl:NCIA: Atmn-ante Alvim.
36. Fone lU. :!51

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Ser'vicos ele Clínica Infantil da
Assrstêncía Mun ícípa l e de

• Carielade
CLíNICA iUf:orc.\ DE CRL\.XÇAS

ADU1,'l'OS
OONSUI,TóRIO: Rua Xunes �la
ebado, 7 (Edifício S. Francisco).

Consultas das 2 às ti horas
RESIDJ':NCIA: Rua Marechal GUl·

lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de l\ledicina da Universida
de do Brasil). l\Iédico por concur-
50 do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. !cx interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátr íco do Rio na Capital l' e-

dera I
CI,íNICA 1I1F:DIC.-\ - DOE!'\ÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélta

NETO
- Ilua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

ResidêDcia: Rua Álvaro ele Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

VENDEM-SE
Móveis de QuartoDR. ARAUJO

TOSSE.
BRONQUITE* * *

E COQUELUCHEVIAJANTEDR. ROLDÃO CONSONI TOMe SEMPRe

Pessoa com longa prs tiea e

conhecimento de todo o Estado
oferece seus serviços como via
jante' comercial. Cartas a este

redação. 3 v 2

CIRURGIA GERAI, - AI/rA CIo
RURGIA - lIIOI,.JSTIAS DE SE·

. ... NHORAS - PARTOS .. -.

Formado pela Faculdade de Medr
cinna da Universidade de São

Paulo, onele foi assistente por vá
rios anos elo Serviço Cirúrgico elo

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia elo estômago e vias b.
Jiares, in testinos elelgado e grosso,

tiróide, rins, próstata, bexiga,
útero. ovários e trompas. Varíco
eels, hidrocele, varizes e herria

CONSÚLTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua F'e lpe
Schmiclt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te]. 1.5i}8.
RESUlf:NCTA: Rua Esteves Jü

nior. 179; Te!. M 764

::: * *

o mi:LHOR DOS mELHORES
• lICDN_5 1'I'!1I14

DIN.AMO
B R IT OAUTOMOBILIST48

Atenção
Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA

VENDE-SE um de 12 HP 7 500
velas, com 6.000 metros de fio de
cobre.

Tratar ne.ta redação.
15vs. alt- ec

o alfaiate indicado
Tjradentes 7

Conselheiro Mafra
I1e. 135'

Rua

I' PR�!Eg��.?�A I� Correspondência Comercial

I� Rua A�varo de Carvalho, 65

.. III'"... w •• 9 bPII ... .....,.. . - ........

COMPANIDA "AUANÇA DA BAIA"
Fadada e. 187. - Séde: I A I lo

INCENDIOS I! TKANSP�BTES
Cifras do .Baianço de 1944: I 07-tonuYn

O vigor do organismo huma
no e a plenitude da suo.vi-

talidade está no equilíbrio das
funcões glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalisa essas
íuncôes e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras. '

Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem Gt ale
gria de viver. Tubos com 2Odra
geas. Expansão Científi(XIS/A.
- Caixa Postal, 396 - S. Paulo.

g-eantona

CAPITAL E RESERVAS
Respon s abilidades
Receta

i Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

<ii

98.687.816,30
76.736,401.306,20

últimos I\) anos

«

fARMACIA ESPERANÇADiretores:

!Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr
.. Francis�o

Anisio Massorra, Dr, Joaquim Barreto a� ArauJo
Abreu.

- """"".�- •• "" J,& "IIC;o...
'

-& ....,.. 1

•• F.r...ae�.tleo NILO LAU8
Boje. lUR&&IaA Nr' .....

--_.........-.etr.. - ._!III - .............

.....,... .. lMIrra"'"
.._. rMII ......

,
Ir----------------------------------------'..------------------------------I..------------------ __

"A CA.I.,A�rillriIIa
Fabricante e distribuidot"es das afamado.s con-'/', 1ILI fecções "DISTINTA" e RIVET. POS9Uê um gran-

, l", I, .,!
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

. ..

para. alfai<:1tes. que recebe diretamentp doa
fábrica., A Caso "A CAPITAL" chama a atell2ão do. Snr.. Comerciant.. do interior no sentido de lha fazerem uma

visito ante. de efetuarem suas compra •• MATRIZ em Florian6poli., -,FILIAIS em Blumenau e Lajeie.
melhores
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