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Peron-nãõ� disse nada de
Buenos Aires, 23 (Uni

ted) - O ex-coronel Juan
peron acaba de publicar o

esperaflo "L i v r o Âzul e

Branco", em resposta ao

"Livro Azul" e que é eons

tituído por 1�7 págfnas, das

quais 42 contam o texto de
sua refutação ás acusaç(}es
do Departamento de Estado
fIe que é nazista.

O resto está dedlcado a

cópias fotostliticas de (lo
('"mentol", a reprodução de
anuneios pagos por pessoas
nomea.das no "Livro Azul" I

e que desmentem que são
Illlzista8; fotografias da
campanha polltíea de Pe
ron, etc.
Uma parte (lo livro con

tém numerosas acusações
de espíonagem contra a,

embaixada fIos Estados Uni
dos, entre as quais algumas
contra Lang. Xão contêm a

acusação de que a embaíxa-
Ano XXXI Florianópolis Domingo, 24 de Fevereiro de 19A6 �. 9615

da americana tenha tratado
de obter informações mm
tares secretas, além do caso

Lang,
A maior parte dos des

menthlos de P e r o nba
selam-se em simples decla
rações de flue as acusaeões
feitas contra êle não 'são

verdadeiras. D livro está
enc ..arcado de ídeologfa po
lítica peronísta, mas não'
contém nada que difira do
que foi publicado pelos pe
ronístas auteriormente.

entrevista a um vespertino
o embaixador Adolph Ber
le declarou:

"Apreciei muito a provi
dência adotada pelo govêr
no brasileiro, com reterên-

I)ECLARAÇõES DO EM- ela a Alunos. Isso teve a

BAIXADOR BERJJE maior repercussão nos Es-
Rio, 23 (United ) - Em I tados Unidos. () g'ovêrno

rossegue O julgamento
NUREMBERG, 23 (United) o procurador soviético.

Raginski, reiniciou, na manhã de hoje, as acusações russas

contra os crrminosos de guerra nazistas, no Tribunal Militar
Aliado, expondo a destruição das cidades industriais, dos
transportes e comunicações russos pelos exércitos invasores
alemães.

Voltou a ocupar seu posto na sala de audiência do tri
bunal o acusado Kaltenbrunner, que tomou lugar entre
Ceitel e Rosenberg. Sabe-se que Kaltenbrunner estava ausen

te da sala desde o ano passado, acometido de hemorragias
cerebrais contínuas.

Proibidos , ..

os COmlClOS
P. ALEGRE, 23 (E) - Devido à situação anormal em'

que se encontra o Estado, em face dos surtos grevistas, o dr.

INelson Martins, chefe de polícia interino, determinou às de
legacias de polícia, da capital como do interior, .não permi
tam a realização de quaisquer manifestações públicas, tanto
_

e caráter político como social.
-

Essa medida, conforme declarou aquela álta autoridade,
é tomada em face da situação delicada que atravessamos, já
que a polícia não poderia garantir os comícios.

-

Assim, não se realizarão as reuniões anunciadas.

\ Proibido o clero de se

imiscuir em política I
I

ROMA, 23 (United) - O gabinete italiano, após prolon- i

gados debates, aprovou por grande maioria de votos, o artigo i

66 do Código Eleitoral, que proibe ao cléro se imiscuir na po
lítica e, especialmente, fazer propaganda durante os sermões.

As penas para as transgressões dessa disposições serão de
três meses a seis anos de prisão.

Mortos A

tres
•

terroristas
JERUSALEM, 23 (Reuters) - Foram mortos três terro

ristas judeus, durante um ataque efetuado à meia noite, por
�m grupo, contra o quartel da fôrça policial móvel da Pales
ma, em Serona, perto de Telavív.

Os terroristas empregaram no seu ataque explosivos e

metralhadoras. Em Shefa, a leste de Haifa, o assistente do
Super-intendente J, Molauglin ficou levemente ferido, ao se
rem deflagrados explosivos colocados na base do edifício
OfiCial.

JUlgamento de oficiais italianos
LONDRES, 23 (Uníted) - O tribunal de Trieste reunir

se-á, brevemente, para julgar um grupo de oficiais superio
res do exército italiano, acusados de haverem abandonado
seus comandados, causando sua deportação para a Alemanha

or não terem defendido Trieste contra os ataques alemães.
O principal acusado é o general Armando di Aquino,

Ameaça de greve geral
xo\r,\ YORK, 23 (C P.) - Enquanto os funcioná

rios do Departamento do Trabalho fazem planos para
impedir a am(\aca (le UJIla g'reve g'eral de 2:'0.000 opera
dores telefôn,icos, ohservam atentamente as negociações
realizadu,,", em J)etroit entre a G�nel"al )lotors e a United
Auto WOl'kers.

O me(UadOI' fed'eral ,James Dewey, embora não fa
zendo flualquer l}l'evisão, declarou (lll� não abandonaria
11 Jlossihilidnde para uma :O;OlllÇão, de�sa g'l"eve ainda hoje.

Foram-se as 'esperanças!
Descendemos mesmo dos macacos
,JOHA,"YESBrlWO, 2!J (r. P.) - o "elo flue fal

ta" na evolução humana acaba de ser encontrado num

homem-mncaco, f'ossll, na "tirica do Sul, r-;eg'UIulo afirma
.o ar. Robert Broom, Relatando sua descoberta, o dr,
Broom dlssei ",Já não se pode mais falar do "elo flue
ialta'·.

A VARIG INICIA SEUS SERVIÇOS COM
AVIões DOUGLAS

A conçeitueâe Companhia VARIG, que explora o

serviço de passageiros entre Montevideu-Porto Alegre
Florianópolis-Curitiba, considerando a preferência que
lhe vem sendo dispensada, iniciará, segunda-feira pró
xima, o seu serviço de passageiros entre Porto Ale
gre e Curitiba, com possantes e confortáveis aviões
Douglas.

O cliché que acima estampamos é o do Douglas
PP:- VAX, de 21 passageiros, que iniciará os novos

serviços.

Reuderam-se incondicionalmente
Bombaim, 23 CU. P.) -

As autoridades resolveram
atacar à meia-noite os

quartéís do Castelo, utllí-.
zando caminhões repletos
de tropas armadas, após o

flue, nas última,s horas da
tarde de hoje, os amotina
dos ofereceram entrar em

negoeíações.
Simultanean�ente" i r -

romperam motins CIVIS
em varfos pontos de Bom
baím, em sinal de solida
riedade com os amotina
dos. A policia abrín fog'o
sôbre o grupo de reheldes
flue tinha atacado um tea
tro.

o� marinheiros lndús,
entríeheírados nos quar
téis, rmeraram uegoela
ções com um oficial iudú
proteg'ido por hundeira
hranca 1ll1ra depor as ar

mas e, em sinal de hoa dis
posição de prosseg'uir nas

neg'ociações, puseram em

liber(lade dois ofi(�iais que
retinham como refens.
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Os amotinados guarda
ram as armas IHl l'iala dar-

-

ma.s dos quartéis, couser

"ando em seu poder as

chaves e retendo outro
ofícíal como retem. As nê
g o c i a ç Õ II S fraenssaram
após terem os rebeldes exí
�ddo a retirada das tropas
hrftân.leas, dizendo que
não iam se render Incon
díeíonalmeute, A artilha
da dos quartéis continua
assestada para o Yaeht
Clube e o Hotel Taj Mahal.
Anuneía-se que todos os

marinheiros amotinados
renderam-se in(�ondicio-
uahnente.

Confirmado
no cargo
Rio, 23 (Via Aérea) - ()

.

g'oyêrno ('(mfírnwu o dr. Al
ceu Barbedo na sub-pl'ocu-'
ra(lol'in geral da República,
ca.rg'o "Ilg'o ('om H uomeaçãn
d 4) dr. ''l'emistocIes taval
cant l)lll'a. proclll'ador g'eraJ.

novo!
hrasfleíro deu provas de
aceitação éabal á denuncia
feita por meu govêrno. O
Departamento de Estado
não ag'íu por motivos ime
diatos, como seria a de com

prometer a candidatura, do
coronel Peron, nem o "Li-

H'O Azul" pode ser apresen
tado como uma consequên
da de incidentes pessoais
entre o sub-secretário de
Estado Braden e aquele ofí
ciaI argentíno. Essa é uma

expltcação convincente po
rém ing'euua, dada pelo pró
prio coronel Peron, Os Es
tados Unldos não temem a

Argentina, nem alimentam

receios com relação a ela.
Jfal' temem por outras repu
blfeas (lo continente. E o

que diz respeíto a uma, refe
re-se a tôdas, segundo os

'princípios tradicionais de
nossa política".

I Não taltara pão
em P. Alegre

I>. Alegre, 2!J (E.) - Em
face dos rumores algo alar
mantes que eorríam na ci
dade sôhre o abastecímeríto
de pão procuramos obter
informes, ontem, junto á
('omissão de "\.hastecimento
e Preces, a cujo cargo está
cuidar seja a população de
Pôrto .\If.'g'l'e suprfda d'e to
dos os !,:'êuf'-ros de prímeíra
necessidade.
Seg'undn colhemos nada

ameaça, presentemente o

abastecímento de pão. O trí
:.1,'0 tem entrado normalmen
te, e as padarías estão fun
cionando graças ás provi
dêucías adotadas pelas au

torhlades, pelas fluais lhes
é fornecidn luz e fôrça, dia
riameute, fI urante sete ho
ras.

Novo .,mbaixador
espanbol no Brasil

I Madrid, 23 (United) - De
fonte autorizada se informou
que o govêrno espanhol solici
tou "agreement

'0 de aprova
ção para o conde Casas Rojas,
como embaixador da Espa
nha no Rio de Janeiro. O con
de é um diplomata de carreira
e desempenhou seu último car

go em Angorá,

Relações come:rciais
ispano-brasileiras
Madrid, 23 (United) - Foi

nomeado encarregado dos ne

gócios comerciais da Espanha
no Brasil o sr. Motose, ex-che
fe do Serviço de Exportação do
Ministério· do Comércio.
A Espanha acaba de assinar

um acôrdo comercial com o

Brasil, segundo o qual ser-lhe
ão franqueadas várias tonela
das de açucaro �

Recusa-se a nego
ciar com os grevistas

Pelotas, 23 (Via Aérea)
Com destino á cidade de Rio
Hrande, passou por aqui o
SI'. Luiz Assunção, delegado
}{f.'!donal do 'I'rabalhn, Abor
dado pelos representantes
da Imprensa, ss, declarou
([ue, ('omo deleg'udo do IlH
nistério do rrraballlO, não,
1lOdel'ia entrar em contacto
('(Im os g'l"evistas, conside
rando ns g'l'eves, nêste mo

mento, inoportunas e anti
patrióticas" .
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STANDARD BRANDS'

BREVEMENTE
Reabertura de Labora.tÓrio
Radlo-Tecnico-Electron

Funue co em 1935
M,:u:ltagem de rádios, Ampli

ficadoI'es-TranilmiHo;<,es
Mahrial importado direta"

mente dos U. S, A.
Proor ie tário

ütnmer Georges BõÍ1m
Electle - Tecn.ico - Profillsional

I
formado na EUl'opo

Florianópoli.
'!;tuu Jeãc Pinto n. 29 -- Sob,

EDITAL

Peça hoje mesmo ao seu forne
cedor um "Cortõo-Rovcl", q u a

apresenta fõoos os instruções in
dicando como fazer paro receber o
famoso "Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar o Cartão,
escreva para: Caixa Postal, 3215

Rio de Joneiró.

I N C. - R I O D E J A N E I ,,'IJO F BRAZIL

De ordem do Sr. Inspetor Régio-
I nal de Estatística Municipal, c de
acôr do coru () edital de 26 de de
zembro de lHH desta I. H. E. :\1.,
publicado no "Diàn-io Oficial do
Estado, na mesma data, tôrno pú
blico a redus os proprietários ou

responsáveis de casas de diversão
pública (inclu.ve Iestas carnava

lescas) lais como teatros cinernató-

o QUE SE PENSA DA
MULHER

A beleza feminina não é
apenas um encantamento nsí
co: é uma lição de moral, por
que a contemplação da beleza
enobrece os olhos e purifica a
alma de quem a admira.

Olavo Bilac

A mulher nasceu para fazer
o jantar e o homem para co
mê-lo.

Grimorui de la Reimiére

AS CONSEQUENCIAS DA OCUPÁ- grafos, circos, clubes, salões de rá-

çÃO INIMIGA NA BELGICA dio-dif'usor-as, dancings, �assi·nos,
sociedades, parques, campos ou_.

Bruxelas foi libertada a 4 de se-

quaisquer outros locais aoessiveístembro de 1944.
ao público por meio de ingressosA escassez de calorias para adul-
pagos estão sujeitos ao selo de estos e adolescentes chegou a 50%. tatistica.A falta de gorduras (importante

CONSELHO DE BELEZA
Poros dilatados - Para as

pessôas cuja cutis apresenta
poros muito dilatados reco
mendam-se as loções adstrin
gentes, os leites feitos á base
de alcool etc. Uma das locões
mais eficientes pode ser pre
parada com:

2 colheres (de sôna) de agua
distilada de namemens ou de

Aos í

ransgressot-os do. presenteporque a gordura ajuda a assimilar
edital serão aplicadas multas atéas vitaminas A e D) elovou-se a

90%.
A mortalidade

da tuberculose
em consequência

aumentou de 50%
em comparação a razão de antes
da guerra.

70% dos alunos das escolas
Bruxelas tem estrutura óssea de-
ficiente.

*

DIFíCIL DE ENCONTRAR ...
Thales, filósofo grego, um dos

famosos sete sábios de Atenas, foi

interrogado um dia sôbre o que

julgava difícil de ser encontrado
no mundo.' E respondeu;
- Um tirano velho ...

*

O homem mais rico é aquele
cujos prazeres são menos dispen
diosos.

THAREAU
*

O que é feio num jardim pode
constituir beleza numa montanha.

VICTOR HUGO
*

CO�FIIS1()
Mas sim senhor, eis um

fio de cabelo louro no meu
carro.
- Um momento, patrão eu

Ih e dou' uma explicação.
- Não. O que eu quero é

uma apresentação.

BR IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

AVISO
A ViUV9 de Antônio P. Koerich,
proprietária do "'Hotel Kot'rieh"
em Taquaras (Rio Bonito),
avisa que o seu estabelecimento
se seha fechado. desta data atê
fins de março ou abril.

Móveis de Aço; Arquivos e
Cofres «SYNTHESIS» I

Distribuidores: IALMEIDA, BASTOS & CIA,
Felipe Schrnidt, 2 - lo and, I

mil cruzeiros, e o estabelecimento
nào poderá funcionar sem que te
nha pago ou recolhido a importân
cia devida.

!O]orianópnlis. 20 de fevereiro de

de
1946.

Abelardo Batista da Silva
Assistente-Chefe

� ------�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA.
TO. FOSFOR,OS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
ali Pé lido.. Oel).up.r.dot,
E'lJot.dol, Anêmico., Mi••
que cri.m M.gro., Cri.nça.
raquític... receberio • tonl.
fic.ção ge,.1 do org.nismo

SaniOüiool
ue D.N.S.P. rr 199, de 1921

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldieBma.
POl'tu.
gui•• e.

panhol.
francê.,
inala.,
etc.

Romance, Poellia. Religião, A
viação, Matemática, Fí.ica,
Química, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civil, mili
tar e na.val, Carpintaria, De
lIenho, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motore., Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

1 incíria, Contabilidade.
Dicionário., etc. etc.

Encerados de mesa ou toa
lhas de íínoleum, não se la
vam com agua quente e nem
se esfregam com ácidos ou sa

ponáceos. Agua morna e pouco
sabão são suficientes para
Iímpá-Ias. Se perdem o brilho
ou apresentam manchas de
gordura, . esfregam com um

pouco de leite ou cera branca.
Também não devem ser esten
didas ao sol, nem dobradas, e
sim enroladas, quando não �s-,* tiverem em uso.

•

- Para pés cansados e 'dolo- . *

ridos, recomendam-se as mais Certas flores não se conser-
variadas fricções. Além das vam frescas no inverno porque,muitas receitas já publicadas sensíveis á baixa' de temperanesta secção, há a seguinte, tura, ficam crestadas e sêcas,
que proporciona grande bem- Para evitar que isso aconteça,estar: I basta ter o mesmo cuidado re-
Á noite, a�tes de dormir, ou I comendado para qualquer épodurante o dia, se puder per- ca do ano e que consiste em

manecer algumas h?ras inati-l substituir diariamente a agua
va, enrole os pes, ate os calca- dos vasos. e aparar as pontí
nhares, em uma toalha reípu- nhas dos caules, e não deixá
da molhada em agua quente, lIas durante muitas horas em
conseve-os assim durante dóis lugar unido ou não batido de
ou três minutos e depois faça sol.
uma bôa friccão com alcool
canforado.

'

OS NOIVOS DEVEM SABER
:;.:

QUE:
RECEITA PARA O SEU Ordinariamente o "lanche"

PALADAR ou o jantar festivo segue-se á
Caldas' para bolos - Qual- cerimônia. Nessa ocasião é

quer bolo, o mais simples e cortado o bolo nupcial. Sala
"econômico", fica mais gosto- das, frango ou outro gênero de
so quando servido com uma ave, gelados, sorvetes e tôdas
calda bem preparada.. Aliás, as demais espécies de pratos
um dos recursos da bóa cozi- apropriados a atos festivos, po
nheira que, tendo preparado I dem ser servido.
um bolo simples se vê, inespe- Quando o "lanche" termina
radamente, obrigada a mandar os noivos devem partir para a
á mesa algo mais fino, é jun- lua de mel. Nessa ocasião os
tar um pouco de "chantf1ly" convidados farão algumas tra
ou clara batida e uma bôa cal- vessuras, que os noivos devem
da ao bolo já feito. Vejamos receber de bom humor.
algumas caldas gostosas: As despesas da 1ua de mel
"Sabayan" de vinho - Des- devem correr por conta do ,noi-/pejar na panela: 3 gemas, l50 voo Embora a família da noiva

gramas de açúcar, umas cas- seja rica, a lua de mel deve
quinhas de limão, I cálice de estar sujeita á situação mone-

I

vinho branco, doce. Levar a tária do noivo. O guarda-roupa
mistura ao fog'o, que deve ser para a lua de mel deve ser or
bem fraco, batendo-a com um ganizado cuidadosamente, pois
batedor de arame, até que ela não se deve levar roupa des
fique bem ligada e fofa, No necessária. Será de bom aviso
momento de despejar sôbre o levar aLguns documentos de
bolo, juntar uns 2 cálices de identidade afim de poderem
"Rhum" ou se se prefere mis- registrar-se devidamente ao Itura mais adocicada, de "Mos- ,chegar ao hotel, de acôrdo com

IcateI". as exigências da lei.

rosa.
I colher (de café) de alcool

canforado.
Aplica-se com uma mecha

de algodão, depois de uma lim
peza de pele.

Creme simples quase líquido
- O Creme simples, feito de
maizena, leite, -ovo, manteiga
e açúcar, também dá bom sa
bor aos bolos. Deve ser prepa
rado C8m pouca maízena.. para
que a mistura fique quase lí
quida. Assim, poderá ser feito
com: I colher, de chá, de maí
zena, dissolvida em 1 copo ou
2 de leite, e misturada com I
gêma de ovo e 1 colherinha de
manteiga. Tirar do fogo assim
que abrir a fervura e despe
jar sôbre o bolo depois de frio.

'x<

AS DONAS DE CASA DEVEM
SABER QUE:

lo D�'�!.�?O
I Redação e Oficinas á rua João

Pinto n. 5
, DIEETOE DE REDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

'ASSINATURASNa Capital
Ano Cr$

.

Semestre Cr$
Trimestre CrS
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo ... CrS

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

Anúncios mediante contrai,

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos. " ...)A direcão não se respnn ]
'sabiliia pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARIUjlROS Fll.HO
Notas Pol

í

t icas

Xotas Locais

Artigos de Recln,,'[to
Página Litet-ái-ia

SIDXEI NOCETI
Econom ia e Ftuanças
Vida Bancária
Xotas Científicns
:\oi.as Ruia i s

Estat ist ica

Nem Tôdos Sffi:lem
.-l. DA .•IM;CE�O

Oovêrno do Estaelo
.Iurf sprudnc ia
Viela xru itar
Xoliciál'io do Exterior
Xoticiário do País

Artigos de Redação
JADIO U. CAJ,T,,\DO

Crônica ela Semana
, 1.

�Pelos Municípios
:.\Iagazine
Concur-sos

Artigos de iReliarão
D. F•. -\QI,;I�O

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Fatos Policiais
Viela Social
Viela Feminina
Rel ig.iâo

PEDRO l'APJ,O )I:\l;Jll�

Esportes.

IDforma�ões útel
FARMÁCIA DE PLANT'
Estarão de plantão, duram

mês de Fevereiro, as seguintes
mácias :

Domingo 3 - Farmácia :

Agostáiho - Rua Conselheiro
fra.
Domingo 10 - Farmácia

rança - Rua Conselheiro Ma!.
Domingo 17 - Farmácia �

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia �!(

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será .1!-el

pela Farmácia Santo Al1tol\O
à rua João Pinto.

TELEFOl'\ES lIIATS :'\ ECESSJT..

����1�ir��.:::: :: ::::::::::::::::'. ���Delegacia O. P. Social '.'-"' �

Ylaternidade _ �. "'I'
Hospital ?\ereu Rumus ,

Senta Casa iCasa de Saúde S. Sebastião .

Assistência "M uutci pal .

Hospital :.\IilHar
14" B. C .

Base Aérea I

7' B. I. A. C. . :
Capitania dos Portos ., .. ".,

,.

I
16:1 C. ]{ , , ,

'
.

Fôrça Policial ,
' :

Penitenciária , , ,;

"O .Estndo "
.,

.

IO'A Gazeta" " "
,

�'Diário da Tarde" .

Lo B. A .......•................
Em». Funer=vIa Ol'tiga '

'

* :1.: *

F

Precisa de um emprep
competente?

- Consulte o nosso ficb
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa

cia e preencha a nossa "ficbl
inf&rmações úteis", dando

..
as inditações possíveis, q'!f'
mos pra7,er em recomend&�
a'os intl'ressad'()s na aquisiÇBO
bons flinciQnários (as).
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titoto Brasil-Estados Unidos Economío
de Florianópolis Finanças

AU!J.o\S DE INGLÊS
I Washíngton - (8. L H.)

E D I T A L i A Associação Nacional de Ma-
Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha nufatureu os Elétricos, na sua

-ta. até 28 elo corrente, a matrícula para os cursos ele inglês man- revista anual da indústria de

�s por êste Instituto. 1945, prevê um aumento d.e
De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto-I 50 jé. da produção de utensí
de 8·2-46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men- lio selétricos, durante 1946, só

rl de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), enquanto os não-sócios contribuirão nos EE. UU ..

nsalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00,. Calcula também a referidae
_

Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei- associação, que a produção to-
no ato da matrícula. tal dessa indústria poderá al

,

Os interessados devem dirigir-se à Secretaria elo Instituto, á rua cançar cerca de 4.500.000.000
rtista Bittencourt, n. 2, onele poderão colhêr maiores esclareci- de dólares em 1946 o que equi-
�s. vale ao aumento de .

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí- 2.000.000.000 de dólares sôbre
la, sob pena de perdê-la. O a:no de 1940 ano de maior
l..:Vlorilll1ópolis. 10 de fevereiro de 1946. produção em tempo de paz.
II Prof.•1. Alcântara Santo" "Um dos grandes fatores da

Diretor de Cursos produção de 1946", menciona, I�I __-------------------------- "resultará do desenvolvimento
_,---------*--*--*-------------"'" do mercado rural que se ava-]

I lia em 4.000.000.000 de dóla-

I, res para os próximos CIITCO

I anos. Um quinto desta soma,

I será dispendido na construção
de linhas rurais, 500.000.000
de dólares em fios elétricos e

I
cerca de 2.500.000.000 de dóla-
res em acessórios e equipamen- (

to elétrico".
"Também se espera que a

produção de equipamento de

I iluminacão para indústrias e

l:ii._-----------::'�_::'------------- comércios seja elevada, esti-
,. '*' *

mando-se em quase 50% a

mais, sôbre as encomendas em

tempo de guerra. Os aparelhos
industriais por outro lado,
tendem a diminuir sensivel
mente em cerca de 25'/c e o

mater�l de isolamento apre
sentará uma queda de 15j�;".
O equipamento elétrico para

construcões, cujas encomendas
atíngíram elevados niveis du
rante a guerra, segundo infor
ma a mesma revista, tem ten-

dências para se manter inal-
�-.gw. za �terável em resultado das en

comendas já efetuadas para a

construcão de casas.

O ano máximo da guerra
para a indústria elétrica;' no

seu todo, foi o de 1944 com

um volume de 9.000.000.000 de
dólares. A maior parte do ma

teríal produzido então, comp�- ,

nha-se de equipamento de si- =- .. , ....
nalízacão e comunicação de

grande urgência para o desen
rolar das hostilidades-

el oWiP
sr (JeH SOLDADO FUi!

\I/�//,
�-�....

-----

LACTIFERO
J"actifero. Tônico estimulante do leite. O beneficio que o

Lactífero tem prestado às sras, mães, quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário S. M. BANDEIRA, Rua Paisandú,
f 219 - Caixa Postal. 572 - Park) Alegre

Est. do Rio Grande do Sul.

•,

.

Clube Doze de Agosto
AOS SNRS. SÓCIOS

o Departame"to Social e Recreativo comunica que. d� acôrdo
-eem q. novos ESTATUTOS, só .erão expedidos. pela �cretarIO, coe

t.ões de INGRESSO a pes.oQ.II em trân.ito pel� Copltal, ou de suas

relações, até às 18 hOllas do dia em que se reahza a feeta.
_

Eete Departamento pede para não trazerem, em. cornpc.nhfc , me

�ore., de 16 .anos, à. festas que se realizarem �,o Glube desta data
.m diante. '

SerlÍ exigida na. porta o carteira social ou o talão do
Fevereiro oorrente, .

Poro os baile. carnava.le.coe sarão ex-pedidá. inlltruções .e.peciais

�eJkccnJu.·
-OS, TRAiÇOEIROS

.

ATAQUES EPtLEPTlCOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DAVIDA,
DfSAPARECEM COMPLE
TAMENTE OOM O USO
OIARH), DURANTE TRÉS
MÊSES, DO CONHECIDO·
E EFICIENTE PREPA�A-
00 CIENTífiCO

-

e o re.petivo ingresso.
Departamento Social e Recreativo do

Florianópolis, em 19 de Fevereiro de 1946.
Clube 12 de Agôsto, em

NAS rnai- longínquas frentes de ba
raih.i, o soldado Flt defendeu a

saúde cos cornbatenres contra um exér
cito de inimigos traiçoeiros. Destruiu
os mosquitos que propagam a malária
e a febre amarela; as pulgas e os in
seres que transmitem o tifo e inú-
meras outras doenças. I

Agora, regozi.Irno-rsos em dar as boas
vindas ao soldado Flir, novamente

entre nós para continuar a SUa tarefa
diárii de prO[eg�r a saúde do lar
contra os perigos e mal-estar causados
pelos insetos nocivos.

Isso significa que Flit - com a figura
do soldadinho na lata amarela com

faixa preta - pode ser agora encontrado,
on.!e c quando V. qU1SCr.

3

.Ó,

FLI

Per" FLlT - e certifi
que-se de que recebe

FLIT. Recuse sucedâ-

nem. Lembre-se: se o

soldadinho níio esti-

'Ver na lata, n:io �

FUI!

martal para os insetos, inofensivo ,Jara as pessoas.

CREDiáRIO
!A�GF65

« KIOI
Avisa aos seus clientes a mudança de
e�cl"itório para a rua João Pinto n.O S,

junto à Redação do «O Estado».

»

Profundamente agra"lecida pelos otençõe. e desvelos de que fui
alvo quando enferma na Ceso de Saúde São Sebo>ftião e no Hospital
de Caridade, vGnho, ;>or meio dê.te, penhorar o minha profunda
gratidão às respectivas diretcrios, médicos, irmã. de coridade, enfer
meiras e a todos aqueles que me vieram trazer o confôrto que pre
cisava nas horas amargos por que passei.

Agradeço particulaImente 00 dr. Polidoro S. Tiago pelo cuidado
verdadeiramente paternal com que me trotou, e principalmente pelo
suo eficiência como médico, pois tenho certeza. de que devo Q minha
vido. a êllte grande membro da classe médica.

Também 08 Irmãs de Caridade da Ca.a de Saúde Sã.o Sebastião.

I.
Tarcila e Otaciano, e a todos oe parentes. pessoas amigas e de minhas

rela�86, que me visitaram, o meu comovido agradecimento,
Desejo também �xpre.sar o meu agradecimento ao Centro Eepi

rito. pelo conforto espiritual que concedeu.
AgTadecendo a todos, C!)fereco a minha residência aos meus

p _ec·.'.::s _ a ... l,v. Õ. r�a 'htor M ..J.."las nO...2, 3 VIt-!

HEITOR FERRARI
Vice-Preaident. Aos sofredores

Dre , L. GALHARDO-Ex-mé
dica do Centro E.pírito Luz,
Caridade e Amor, cernunica
� mudança do seu consultó
rio para a Rua do Senado,
311 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro, onde paasa a oferecer
os seu. préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de, endereço e erwe lope se

lado para a re.po�ta.

MOTORES DIESEL
INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS

DOS AFAMADOS FABRICANTES INGLESES

& CO.
& CO.

LTD. e

LTD.
R. A. LISTER
BLACKSTONE

AGENTES EXCLUSIVQS NO BRASIL

Correio Lageano
Vo;ndo avulsa na

AGÊNCIA PRÇ>GRESSO

COMPANHIA
AVENIDA RIO BRANCO, 85 -- 14°, ANDAR
CAIXA POSTAL 2168 -- RI€> DE JANEIRO

AGRADECIMENTO
VIÚVA TENENTE JOAO DE BR�TO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Cínes Coroados
Programas do Domingo 24 de

Fevereiro de 1946
TEATRO ALVARO DE

CARVALHO
Ás 3 horas

- Gigantesca Vesperal -
- Á Pedido ...

"Procópio" (o maior ator do

Brasil) e seus comediantes
apresentando um dos maiores
sucessos do teatro nacional:

MAl--::IA CACHUCHADireção de PEDRO PAULO MACHADO
- 3 átos de Joracy Camargo _..!.

Os _SfS. dr. Aderbal R. da Silva e Walter tange foram reeleitos, respectivamente,
I

c-s ...�l��Ç.OS: 5,00

Presidente e Vice-Presidente da Federação Catarinense de Desportos. pú��i�o á.. c.�r�� d\,oo

Os garotos e o Foot-Ball
lJi-'.sta vez o grêmio da Praia

de Fora irá á luta com um
forte conjunto, estando a di
reção técnica providenciando
a escolha de bons jogadores.

6,00
Geral- Cr$ 3,00

"Livre" - Crianças maiores
de 5 anos poderão entrar.

IMPERIAL
(2 grandiosos matinées)

TREINA HOjE, O PAULA A 1% horas

RAMOS 1 - Um fiLme alegre, repleto
Por n050 intermédio a díre- de torcidas e piadas!

ção técnica do Paula Ramos
. óRFÃOS DA FAMA

E. C. solicita o comparecímen- Com Mary Lee, Luiz Calern e

to hoje de todos os seus [o- uma turma do "abafa"!

g�dores "para um rigoroso trei- Pandega, Farra e Pancadaria!
, 12 ""O 3 M teíros"110 a =fetuar-se no "Pasto do - s osque erros na

Busch" com. inicio ás 8 horas sua melhor, mais divertida e

da manhã. eletrizante aventura, no me-

* lhor seriado do ano!
VIGILANTES DA LEI

1/2° Episódios (5 partes.
Lutas! Sensações! Gargalha

Ihadasl e Torcidas!
No Programa: Brasil Atualida

des - 2x34 - DFB.

Preço único: C.r$ 2,40
"Imp. 10 (Dez) anos".

OS GARO'l'OS E o FOOT-BALL
Os garotos de laoje, fascinados com os feitos dos grandes "cracks",

}1l'OCU1'am, JH)!, todos os meio,", ao alcance desr-nvotvr-r <I" "U<I" atí vtda
des futebolísticas. Praticam o "foot-ball" por diversão e não por va

gabundagem como pensam muitos que não avaliam a paixão dos ra

pazes pelo nobre esporte bretão. Bolas feitas de meias velhas que os

pais ou os irmãos mais velhos atiraram fóra, são levadas aos campos
e maltratadas pelos pés descalços dos guris dos nosso" bairros que,
impossibilitados de adquirirem as de couro, cujo custo vão alem de

cinqüenta cruzeiros, contentam-se com a sorte, chegando a chamar a

atenção dos trauseuntes que prontamente param, ficando horas a con

templar as jogadas de algum pretendente à posição ele um Domingos
Da Guia, de um Leônidas ou de um ArL Nas dezenas de "campinhos"
de futeból que existem em nossa ilha pratica-se o "foot-ball", come

çando por "par ou ímpar", seis, dez, ou quinze jogadores de cada lado,
sem .juizes, sem bandetr-inhas, etc, Fr-equentemente o fogo (' inter-com- CAMPEONATO ESTADUAL

pido com a chegada do policial ou quando o maioral da turma diz: I DE BASQUETE
"Mamãe me chama. Tenho que Ir. Está findo o jogo". Nos primeiros dias do próxi-

, Às vezes os garotos se reunem aos bandos e, com o auxilio de mo mês de marco teremos oca-

pessoas adultas, fundam um clube, adquirem o material e a preciosa síão de assistir·ao Campeona-
pelota, e lá vão eles para o lugar de costume exercitar-se. Quasi todos to Estadual de Basquete, que
Oi:, domingos esses pequenos clubes conseguem entrar em entendímen- Aderbãl R. da �ilva será disputado entre os fortes
tos com outro clube para um joguinho. , quintetos do Bandeirante, des-

Nada mais pratico que sugerir à Federação Catarinense de Des-
foi inaugur�do em 1938 e e ta capital, e do América, de

portos a instituição de um campeonato juvenil de Futebol, pois bene- um dos mais m�d�rnos _e com- Joinvile.
ficiará centenas de homens de amanhã. plet?s: A ,admlmstraçao.?o I *

Há em Florianópolis vários clubes juvenis, entre os quais: Paula, E,s�fuilo esta a .c�rgo do

M1111S-1 ZARPOU DE BUENOS AIRES,
Ramos E. C_, Montenegro, Colegia I, Figueira, Internacional, Caxias (O

térío da Educação. O "VENDAVAL"
Píndorama. Todos possuem o material esportivo e suas diretorias na-

oi
O "Correio do Povo" de Pôr-

túralmente aplaudirão a idéia da organização do certame, que deverá E O C. ATLÉTICO CATARI- I to Alegre, recebeu, de' Buenos
ser realizado em 1 turno, no período da manhã, cujo local será o es- NENSE 'Aires uma carta aérea envia-
tádio da F. C. D., já que o certame da Segunda Divisão será realizado Corem pela cidade insisten- da p�lO "comodore" Leopoldo
à tarde. te: ,�mores d� que.o,Clube Geyer, na qual diz que o "Ven-

Denominar-se-á Departamento de Futebol Juvenil da F. C. D. Atletlco Catannense Ira par- daval tendo a bordo O desta-
Apelo para a entidade máxima dos desportos em nosso Estado tícípar do ,próximo campeona- cado 'esportista dr. Pimentel

para que leve a efeito a minha sugestão, pois é com o auxílio das boas \ to amadorista, com um bem Duarte, zarpou, quinta-feira,
idéias que se consegue desenvolver o esporte-rei em nossa terra. reforçado ':o:nze", '. daquela capital, devendo no

P..P. \\I. Esta notícia poe abaixo �s dia 26 do corrente chegar ao
_ o - boatos de que o valente gre- Rio Grande e no dia seguinte

EM ABRIL O INÍCIO DO Torneio Relâmpago da tempo- :n.io do nosso glorioso 14° B. C. a Põrto Alegr�. Quanto ao nos�
CAMPEOJiATO PA�LISTA l rada de 46, será disputado por,·u;a ��saparec�l' do "carnet" so informante, deverá aquí
S. Paulo, 22 - MUlto embo- quadros fracos. I espornvo da CIdade.. . chegar de avião, domingo pró-

ra um minucioso memorial Isto quer dizer, que o mes-: Que os prEfpar�tn�os sejam .xímo, afim de receber os "ya
tivesse sido enviado pelos "pe- mo não poderá agradar como �o:oados do

_

mais completo [chtmen'' que tripulam a es

quenos clubes" .ao presid�nt� os d�� ano� anteriores. I êxito, estes sao os nossos vo-1 belt� embarcação, que está
da F. P. F." refer�do-s_e prmci- Allas,. nao compreende�o.s tos.

I reallza:ndo um raíde ousado e

palmente, a orgamzaçao da ta-. como ainda se faça torneios
'" sensacional. A entidade local,

bela do.campeonato e i..niIIio do 1

assim, nos quais a maior vítí- ASSEGURADA A P,RESENÇA' assim como os clubes filiados,
mesmo em princípio de março ma é o público. \ DO PAULA RAMOS vão recepcionar condígnamen
vindouro, a assembléia da men- O Vasco e o Flamengo não' Está definitivamente assegu- te os excursíonístas, devendo
tora bandeirante em reunião poderão concorrer. ao torneio rada a presença do Paula Ra- urna fotilha ir receber, á altu

segunda-feira, aJPÓS acalorados I com as suas equipes príneí- mos E. C. nos certames de ra de Itapoã, o "Vendaval",
debates e muitas discussões pais. E i.sto porque, tem com-l

amadores das 1 as e 263 divi- comboiando-o até o Cais do
inúteis, resolveu que o certa- promíssos assumidos para rea- sões do corente ano. Pôrto.
me oficial será iniciado no ul- lizar excursões representados,
timo dia de março com o clás- pelos seus quadros de titulares.
sico "initium", sendo a prí- O Flamengo irá ao Norte e

meíra rodada realizada a 7 depois á Lima, e o Vasco, vi-
de abril. ,� sítará o Rio Grande do Sul.

•

'*

É BOM SABER ...
- Que os clubes argentinos

Racing Clube, C. A. Indepen
diente, C. A. Boca Junior, C.:
A. River Plate e San Lorenzo
de Almagro furam fundados,
respectivamente em 1903, 1905,
1905, 1904 e 1908.

- Que o Santos F. C., de
São Paulo, teve que esperar até
1916 para ganhar um lugar na
divisão máxima.
- Que de 1920 a 1937, a

Portuguesa de Esportes não
venceu o Palestra (hoje Pal-

meiras) no Campeonato Pau-I Ia. Tenente Arnaldo Lobo Mazza. Roberto Paulo
lista. Wendhausen. Coronel Adriano Saldanha Mazza e

_ Que o Corintíans Paulís- Djail Lobo Mazza, espôso, pai, sogros (ausentes).
ta foi fundado em IOde setem-

irmõe .. , tios, cunhados e demais parentes da sau

dosa e pranteada DORA WENDHAUSEN MAZZA,
bro de 1910, e o América, do agradecem a todos quantl)s enviaram telegramas, cartões, flores, bem

Rio, a 10 de setembro de 1904. como compareceram aos funerais, ao mesmQ tempo oonvidam para a

_ Que o Estádio Nacional miasa de 70. dia, a se" celebra:io dia 27 do corrente na Catedral

de Santiago do Chile com ca- Metropditana, no �lt";l' de �os.o Senhorei .de Lour�es:.. às 7,30 horas

.

" Pela compar ..nClO a esse ato de carIdade cl'lata, canfes8>om-'&
pacldade para 70,000 pessoas, I antecipadamente agradecido,), 3 vs.-l

Á 3 horas.
Matinée Colossal

(2 filmes eletrizantes)
1 - ° maior drama de aventu
ra nos mares!
Lutas! Torcidas! Sensações!
Homens e mulheres em luta

contra a furia dos elementos,
em pleno oceano, á bordo da

quele navio maldito!
NAVIO NEGREIRO

Com Warner Baxter, Mickey
Rooney, Wallace Beery, George
Sanders e Ellzabeth Allan

2° - Um filme alegre, cheio de
lances!

ÓRFÃOS DA FAMA
com

Mary Lee - Luiz Calern
No Programa: Filme Jornal

N° 19 - Nacional
"Imp. 14 anos".

Preço: Cr$ 2,40 (único)
TEATRO A. DE CARVALHO

.ÁS 8% horas
- Récita Extraordinária -

Nova e espetacular apresen
tação de:

PROCóPIO
- o maior ator do Brasil -
E SEUS COMEDIANTES

Com a interessantissima peça:
O INCRIVEL DR. BONET
3 átos e 4 quadros de Manoel

de Nóbrega.
- Preços: -

Cadeiras numeradas crs 12,00
Balcões Cr$ 10,00
Camarotes Cr$ 60,00
Geral Cr$ 5,00

Imp. 14 anos

ATENÇÃO - Para hoje ficam
sem efeito as assinaturas.
fu'\iANHÃ: ESCOLA DE

MARIDOS
IMPERIAL
Ás 6 % 81/?,

- Sessões Elegantes -
Outro filme arrebatador e

eletrizante que traz o especta
dor em constante "suspense·':

FALA MANILHA
com

Lloyd Nolan - Carole Landis
No programa: 1) Noticias da

Semana 45 x 4 - DFB.
2) - Fox Airplan News 28 x 10

- Jornal.
Preço: - 2,40 (único

"Imp. 14 anps" .

,
fiBRICI DE

MOVEIS BRISllNA PISCINA DO GUANABARA
O SUL-AMERICANO DE

NATAÇÃO
Rio, 22 - Ficou resolvido

que o próximo ,Sul-Americano
de Natação será disputado em

nossa capital, no mês de abril.
Resta apenas saber quais as

datas de sua realização, sendo
possível que sejam escolhidas
no próximo mês.
A piscina para o local do

importante certame já foi po
rém, designada. Esta é a do
Guanabara, onde aliás já foi

disputado um sul-americano,
em 1936, quando fomos vice
campeões, perdendo para os

argentinos.

, M�DEUR ORGIIIZICi'D DE Mini S E TlPECI'UIS
fnecelllS catãleges .ara , illterill' - Ellllla... .rilia

�.1j�
ay. CelS8 Garcia, 174 • Tel. 9·3651 • S. PIQUI

------------ ----_._._--_._�---

Agradecimento e Missa
DORA WENDHAUSEN MAZZA

"TORNEIO RELÂMPAGO"
COM QUADROS FRACOS
Rio, 22 - Tal como vem

acontecendo todos os anos, o

...

,
.

.,
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quer terreno. Ingremes declives, lama escorregadia, ou cascalho cortante,

as inclemências do tempo e os obstáculos de tôda sorte - nada deve at.asar

ou deter os suprimentos de materiais ou a condução de tropas. Nesse tra

balho épico e vital dos transportes participaram também os pneus Pirelli.

_.,0#0"

o ISTADO-Domlngo, 24 ... Fevereiro ele '.'&6 5

/

Com sua qua!idad,e comprovada em

tão árduas provas, 05 pneus PlaELLI, fabricados no Ir_',.
voltam ao ",ercado nacional

É uma tarefa quase "sôbre-humana", para um pneu, suportar 'as duns f
contingências dos serviços de guerra: veículos militares não rodam apeaas

sôbre estradas pavimentadas, mas têm, geralmente, que as abrir em qual-

Cabos pu.,.:! energia elétrica

A nooo etapa de trabalho da

fdórica PireUi é a grande 1"'0-

dução de pneus e cdmaras de

ar PireUi, para automóve'is,
ônibus é caminhões do Brasil!

E a tudo resistiu êsse pneu nacional! Porisso, Pirelli S. A., que destinou

às Nações Unidas 70 % da sua produção, pode, agora, proclamar haver co

operado na vitória, e ver cabalmente comprovada a superior qualidade dos

pneus Pirelli, Com a paz, os automobilistas do Brasil poderão beneficiar-

se das vantagens dessa qualidade, até há pouco a serviço da causa aliada.'

Assim, poderá V, S., novamente, calçar o seu carro com pneus e câmaras de ar

Pirelli, que lhe garantirãomaior quilometragem, com mais confôrto e segurança!

:
' A marca Pirel1i é também tradicional em cabos

e fios para energia elétrica, fabricados no Brasít.

Pirelli S. A. prestou nesse setor, durante a guer

ra, sua valiosa contribuição. incrementando a

produção dêsse material fn d t sp e-n s
ã

v e l às

crescentes necessidades das companhias de ser

viços públicos e instalações elétricas em geral.

", I.BE""""-
�
\l:QY
II.A.

,1;••.•

COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA • SÃO PAULO
,.'

,,' iNTt:R-AMERfCAN'"
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Como transíermarFleríanépolís em centro de turismo

ou compaixão.
Não admira, pois, que nada

se tem feito de sistematisado
para fazer da nossa terra um

ponto de atração. Na própria
Capital, a mão humana qua
si só tem trabalhado para pro
duzir chaJgas no que de mais
belo idealisou o Creador. Não
existe plano de uI1banização,
não temos agua e energia elé
trica e possuimos um arcaico
código de posturas. Por outro
lado, a Prefeitura siquer dis

pôe de um eficiente departa
mento de obràs para traçar
e orientar o crescimento da
cidade. A falta de um plano de

u�banização significa que se

constróe sem obedecer a qual
quer orientação e a exist�ncia
desse plano ocasionaria uma

economia futura de muitos
milhões de cruzeiros, pois as

sim se evitaria enormes gas
tos com desapropriações, que
íbrcosamente se tornarão ne

cessárias no futuro .A falta de
um código de postura moder
no, significa que o parttcular
pode construir e remodelar á
,Vontade, ou então, a legislação

o �Sl'.DO- Domingo, 24 o. Fevereiro _ "'46
,
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o E�TADO encon .. /1Ira·se à venda na

banca de jornais
«Beck» I

Jllunlerer-;, sei Já, pelus esquinas,
(Hngmldo os corpos causados,
Em Ialsas seduções de serpentinas.
Xa baixa roda da h lpocrlsíu,
J[ercadejam haixfzns e mentiras,
úd los e tdiossíncru sía s ..

TRAJANO

Xâo! Xâo! Para ver horror tão ímereeído,
O homem não valera a pena ter nascído ...

AXIB.AJ� ,"f'XES PIR}�S

}'UNERAL DE ESQUILO

C'ricrila o grtlo
Na grarnnj
Um esquilo,
Perto, na rama,
( 'o ítadínho,
Lãgrímas derrama,
SÓzinho ...
OUUl o azul do céu,
O verde da mata;
TU(]o já lhe aparece por detráui do denso véu
Que do alto se desata.
Os olhinhos cerra

�illg1Jém 1)01' êle chora na, terra,
Apenas ... Críertla o grflo,
No capínsal,
O funeral
])0 esquilo.

A"YIBAL �U.NES PIRES

Aspectos de Florianópolis

BÊBEDO

Nossas praias

() amígo l os restos de minha honra escassa

Deixei·os num copo de loura cachaça!

rec1a(ão.

são

Sapataria ,Jurity
Rua ,Ti ..adentes,' t9

Apt�seriia setis úlÜmos mo·

<delos em. :çalçàdos. finos
. para senhoras

�AI�stc,,�'Ao iniciar esta palestra, é arcaica desanima qualquer Com referência ao Código de .�desnecessário apontar aos com-I iniciativa progressista. Posturas, podemos copiá-lo de

r
I.T �

%.
c*

t •
ca iIpanheiros os encantos da na- As estradas da ilha, as quaes qualquer cidade corresponden-

al'R'''' e'��
r

�-"a
I

tureza com que o C.reador do- deveriam levar-nos com facili- te á nossa, fazendo as modifi- � 'I \.tou a ilha de Santa Catarina dades a todos os cantos, la-

ccaesÇ�'a,els'l'aqs,ue se tornarem ne-

.

Çf ,

.

�
_

e os seus arredores. É um as- mentavelmente, desde o tem-
.:> �����ci�� ro����H���,��ms� ���Mdero��m

�,--------------------�L_--------' jnheiros a, anteriormente foca- do remendadas precariamente, ilha, o dr. Luiz Gallotti dese-. [II�\lisado neste recinto em pales- e até mesmo aquelas que le- jO_U tra�sferir sua conserva ál' ���..
;;

.�.•
-

•p::�.-�tras diversas. vam para os dois campos de Diretoria de Estrada de Roda- � -::a�_� .....

O Brasil, com o rápido pro- aviação, são péssimas e nos gemo Fazemos votos que tal .

gresso dos últimos 30 anos e ocasionam as mais desagradá-] intensão se tenha transforma- .

com o desenvolvimento de veis críticas dos forasteiros que do em realização. D E S I L U SÃO
..

l' nESEJOcentros altamente povoados, delas precisam utilisar-se. Em Sem dúvida alguma, o pro-
deixou de ser um país onde a consequência deste fato, as blema mais difícil é o forneci- ._ Quem th-esse de pedra o eoraeão1

-

tet f d d h' d
. -

t t I
Fumando o meu cigarro e contemplando a lua, ' �

�popu açao es eja en ara a a compan las e aviaçao ra am mento de energia elétrica.O_...... Ou olhos que não víssem desgraças eabundância de recantos pito- com pouco interesse a parada custo de uma usina se eleva- Longo tempo pensei na hora da desdíta,
_ () pobre, mendígando compaíxão,rescos. A vida agitada da atua- de Florianópolis, porque as rá a diversas dezenas de mi- Em que de mim te fôste,. em que deixaste núa,
ElSfarralJndo, pelas ruas, praças;lidade obriga os habitantes más estradas lhes acarretam lhões de cruzeiros. Entretan- De todo o teu amôr, está minha alma aflita.

k Espectros de homens como cegonhas,das grandes cidades procura- tôda sorte de dificuldades e to, como as duas principais '::;...,,_
Cheguei mesmo a chorar, por esta ausência crúa,l Entortnudo corpos curvados,rem refúgio em ambientes maiores despesas. E como re- emprêsas de energia elétrica Que faz a minha dôr saudade indefinita ! �." Sob (I peso das vergonhas•.mais calmos, onde na tranqui- sultado temos que constatar deste Estado estão procedendo Nunca, visto eu tivesse a linda imagem tua,

.

..

Iidade da natureza esperam que devido a essa situação é a ampliação da 'potencialidade Visto que não me deixa e o meu sofrer excita.encontrar repouso para os 01'- uma luta para se conseguir de suas instalações, é apenas C'C' ••

ganísmos esgotados. De mais, um lugar em avião. O municí- questão mandar-se construir,
no interior, as baixas tempe- p�o da Ca�it.al, pe�a sua situa- quando as referidas instala
raturas invernais, ocasionadas çao geográfica nao pode s:1' ções estiverem prontas, uma
mais pela altitude do nosso CIO:·tad� Ipocestrad�s 'estadua.1s, linha de transmissão para Ti
hinterland, obrigam as pes- pOIS existe uma lei .que prOlbe! jucas, onde teremos

energia!sôas de idade ou doentes pro- ao �strado const�Ulr _estradas elétrica barata, sem termos
curarem climas mais amenos, a nao ser para ligação entre necessidade de sacrificar as
Além disso, o oceano é um muni�í'pios. Esta regra porÉ;� finanças do Estado, com a peatrativo permanente para as devena sof�er um.a exc�p,ç�o sadíssírna impotência acima
populações que não têm a com a Capital, cujo mumcipio indicada,
felicidade de morar no litoral. é todo circundado pelo mal', E o saneamento de Caldas
P<;>r esta razão, é, crescente, o o que impossibilitu: �e�' limit�s da Imperatriz, o Govêrno do

Inumero das pessoas que vem com outros municipios. Nao Estado poderá contratá-lo,
passar temporadas nas cida- I sendo bastante este argumen- com o servico Federal contra
des Iítoraneas. Principalmente, to, cumpre argumentar que' ao a malaria. O 'hotel é velho, mas
em Santa Catarina, tal há_bi- EstadQ. c�be zelar pela sua sa- prestará serviços enquanto não Ito tem tomado um grande in- la de VIsitas. Somos sem favor estivermos em condicões de
cremento. Camboriú, Cabeçu- algun:_ um dos Estados da Fe- construir um moderno'conjun-
das, Piçarras, são balnearíos deração que se encontra nas to balneario.
cuja fama se estendeu além melhores condições econômí-
das nossas divisas. cas e de progresso, mas a nos- '�---.

Infelizmente, Florianópolis sa Capital de longe não cor

nada tem lucrado desta salu- responde a esta situação.
tar tendência. Suas inúmeras É também oportuno chamar
praias e enseadas, tão apro- atenção dos companheiros que,
priadas para balnearíos, não por uma singularidade da na

passam de ínhospítos, recan- tureza, possuimos a poucos
tos, por certo belos e atraen- quilômetros da cidade uma

tes, mas ,presentemente inade- das melhores e mais

e�icazeslquados para a finalidade apon- fontes termaes do Brasil. Es
tada. Nada se tem feito para tá em tempo de desvencilhar
encaminhar essas obras pri- mo-nos da absurda

premiSSa!mas da natureza para selem de que as Caldas da Impera
gozadas pelas pessôas que ne- triz não podem ser saneadas
cessitam de repouso. Nem nós dos mosquitos, salvo com a!os florianopolitanos podemos aplicação de milhões de cru-:

usufruir aquilo que nos fica zeíros. A ciência moderna tem
aos pés. EXlplorar essa dadiva saneado enormes regiões em

de Deus em beneficio do turis- condições que não têm compa
mo, infelizmente, não tem' pas- ração com as que devem ser

sado de um sonho utópico de enfírentadas aqui nas Caldas. Um lance de Imaginação, êsse, do poeta. Margarida não tinha a ma

meia dúzia de idealistas, Em É unicamente questão de pro- nia de conquistar moças. Era honesto. A arte vive de expansões" e tem

geral, falar na possibilidade de mover-se a desapropriação de
licenças que não se podem tomar ao pé da letra, nem constituem dadOS!a ilha de Santa Catarina tôdas as terras em volta do auto-biog ráf icos.

.transformar-se em grande cen- balneario, afim de ser possível f
tro de turismo sulamericano, o afastamento da população' I
ocasiona olhares de descredito refrataria ao tratamento. Com L----------------------------------------------------------------------------------------------------�y-���----�----------DS eficientes métodos moder- ......___=-..:.:... -:-----------:.::---------------

nos, uma turma de limpeza

�pouco numerosa, encarregar-
se-ia da exterminação dos gra- Foi pródiga a Natureza no revestir a Ilha em C»__o._.o.....< -,,�()...()._.o.....o._.0411
vatás e das aguas estagnadas. que vivemos, de panoramas que encantam e des- ,- - .,,�� teCompanheiros, o que falta a lumbram a vista.

,e QU!1!!"-�O� ILHEU te
nós florianopolitanos, é procu- A Lagôa Conceição é uma tela primorosa do
rarmos vencer a triste apatia Criador, colocada na parte central da nossa Ilha.
�que nos cerca, a qual até deu Olhando-a do alto do morro do PADRE DOUTOR, .-, e

origem que chamassem o nos- I
.. . ,

I •vêmo-Ia, ao amanhecer, beijada pe os pnmeIros ralOS
Q>__O_O.....c ....0.....0.....0.

80 santuario
.

"a terra do já loUros do sól. E, como que agradecida pela sauda-
teve". O nosso companheiro ção de luz, guarda-lhe no seio eno_rme a imagem ntônio de Pádua PereiraUdo Deeke, que é um enge- coruscante.
nheiro de nomeada, encontrará
uma ótima oportunidade para
resolver os mais prementes
problemas desta Capital.

Os problemas apontados são,
relativamente, de fácil solu
ção. Florianópolis Ja possue
uma perfeita planta cadastral.
DiSlpensamos da necessidade
de recorrer a um urbanista de
fama mundial. Aquí no Esta
do temos engenheiros com co

nhecimentos suficientes para
traçarem os arruamentos em

previsão do crescimento da
cidade. O próprio sr. Udo Dee
ke seria um dos mais indica-I
dos para presidir -taes traba-llhos.

E, ante o que hoje sinto, e tanto me definha,
Contrito, peço a Deus: - Senhor! ... dái-me esse dia,.
Que eu possa tê-Ia, enfim, bem junto a' �im.' só minh!f
Neste instante, a fumaça em curvas desiguais,
Desenhou com desdem .• num. gesto de ironia,
Estas frases cruéis: - "E' tarde! .... Nunca mais, t'.,

"1

i.'

LEVES
V ERÁO

DE

T I RIDE N T E S 7A

Olhos em órbitas ahrutalhadas,
Roupa em fraugalhos,
Porte dos espantalhos,
As gargalhadas
Pelas ruas,
Êle, o bêbedo, solta
Frases cruas,
Vai adiante, cambaleia e volta,
E diz, e repete palavras, sem nexo,
'I'êrmos de calão,
Ao transeunte, perplexo.
'I'rtste coração!
Que de mistérios
'rua alma esconde 1
Os pensamentos sérios
Oude os deixaste ficar, onde i

Rádio Telegrafista

AXIBAI, XTXES PIRES

lumes inquietos, voejando por sâbre as agu�s ...
Centenas de pessôas, munidas de fachos e malS dos
rústicos e simples instrumentos usados, agua até os

joelhos, surpreendem os crustáceos estonteados e

indefesos.

A maioria das devotas
viúvas do diabo.

stahl

Tenha fi empre em casa uma garrafinha de

CR$ 98$.00 .- Lindo sapato er:
feltro bronco, camurça em tôdas·

as core•. Salto 6 12.
CR$ 95,00 -- Salto carioca. em pe

hca prateada para baile.

CR$ 98.00 -- Em camurça de todall'
oe côres. Salto 5 1/2 e 6 1 2

CR$ 98.00 -- Em camurça branca'
e preto. Salto 7

ftPERITIVO «K N O ln

RESURREIIÇÃO
Querida, entre nós dois, do amor não há mais nada,
Devido á diferença atróz da nossa idade.

E's moça; eu, já sou velho. Eis candida alvorada;
Eu, sou simples poente, em declinar da tarde.

No entanto, ao lado teu, ditosa e arrebatada,
Minh'alma, que hoje vive alheia á vaidade,
Parece mais feliz, sentindo-se elevada

Nas glórias que a cantar colheu na mocidade.

E quando, alegre e a rir, me envolves nos teus braços,
Os castos seios teus. de encantos dominados,
Obrigam-me a pensar, do amor nos fortes laços,

Eu me comparo á cruz - já velha, carcomida

Que a "Lenda da Saudade", em dia de finados,
Com fiôres. faz mais nova e dá mais vulto e vida.

TRAJANO MARGARIDA

As suas aguas claras semelham um espêlho
grandioso, artisticamente emoldurado pela fímbria
sinuosa da praia. Assim, nos dias límpidos de solou
nas Claras noites enluaradas.

Do lado sul, quais vigilantes muros, cercados
de vel�duras, montes de areia volúvel e branca,

Em se aproximando, o observador entra, então,
no mais direto contacto com as suas belezas natu�
rais, com a simplicidade peculiar a tudo que a ro

deia.

ÁS suas margens, de longe em longe, esparsas,
casas velhas de estilo primitivo e ranchos de canas,
cobertos de palha. Pendentes de bambus, ao sol, os
clássicos instrumentos de pesca - as tarrafas. Um

pouco além das margens, uma ou outra casa de ti

jolos, residência dos maiorais do lugar, - os CA
BECEIRAS - proprietários de embarcações e de

Marque•• Propaganda

rêdes: em tôrno duais se reunem os camaradas
das redondezas P a ,lida quoti:diana da pesca.

A Lagôa pro<! �lxe em abundância, - prin
cipal alimento dos bItant�s das margens. Repete
se alí vezes sem c ,o mIlagre do lago de Gene-

,

",...zareth. " \ l' .

De par ,co� tux;sso, a cor:serva�ão de .a�tigos
costumes de VIda 1l�ulaçoes clrcunvIzmhas,
lembra-nos vellu�\..�es de tempos distantes. '-

Nas horas

dé�11'�"
agrupam-se velhos pescado

res á sombra da.FI E!RA DA PRAINHA, contan
do CASOS que se ClOnam com a vida do mar,
com a luta const pela conquista �? p�o de ca

da dia ou relewb. o tempos que Ja vao longe,
espera�ças desfeitfa lll?ci:dade que passou ... E

nas noites calInaS, verao, reunem-se as gentes
das cercanias, par8! pe�ca do sirÍ. Ê um espetácu
lo interessante 5l.a.V��. de longe, parecem vaga-

I

L
·

Precisa-se de um que

seja bem pratico.
anforma,ões nes ta

•

É um trabahal' que dura horas, noite a dentro,
e em que tomam parte homens e mulh�res, numa
promiscuidade honesta, digna de reg�sto.... En

quanto ,.na praia, em algazarra infrantll, brmcam
crianças empanturradas de vermes, Levantam, em
miniatura, construções de areia, que as vagas logo
arrebatam, e destroem.

Findo o trabalho, seguem os pescadores rumo·

a casa, cestos aos ombros calejados, empunhando
fachos. Acompanha-os, a choramingar, uma ou ou

tra criança sonolenta.

Parecem a PROCISSÃO DAS ALMAS ...

Falam as coisas simples de gente simples.
Dominados pela fadiga, demonstram, ainda

assim, nas fisionomias despreocupadas, vestígios de

felicidade ...
O silêncio da noite volta a dominar. Ouve-se,

de quando em quando, o suave marulho de encon

tro á praia, ou o piar de aves noturnas.
E os pescadores dormem tranquilos: o traba

lho assegurou-lhes o pão para o dia que se vai se

guir ...

--_.._----------------�--------

AS CABECAS TROCADAS
THOMAS MANN
TUADUÇ·AO DE LIANE DE OLIVEIRA E E. CARRERA

GUERRA
EDIÇAO DA LIVRARIA DO CLOBO
PôRTO ALEGRE
"As Cabeças Trocadas", de Thomas Mann, é mais um livro

do grande escritor alemão que aparece em tradução brasileira'.
Trata-se de urna lenda indú, narrada com imensa! fôrça e be

leza pelo famoso autor de "A Montanha Mágica".
Thomas Mann, novelista e ensaista, um dos possuidores do

PrÊmio Nobel, nasceu em junho de 1875 na antiga cidade hanseá
tica de Lubeck. de uma próspera e influente família de negocian
tes. Seu bisavô foi um livre-pensador e adepto dos nacionalis
tas; o avô, um político liberal, foi cônsul na Holanda, e o pai,
.lohann Heinrich Mann, foi senador e duas vezes prefeito da ci
dade livre de Lü·beck. Johann Heinrich, embora um cavalheiro
respeitável, foi suficientemente liberto para lêr as novelas de Zo
la e casar-Se com Júlia da Silva Bruhns, filha de um agricultor
alemão do Brasil e de sua esposa mestiça, que fôra levada para
Lübeck. Thomas Mann combina a preocupação francesa pela for
ma com o interesse alemão pela substância, possuindo o dom
francês de análise lúcida e lógica e o gênio alemão da música e

da poesia pura. Entre as suas obras destacam-se: Os Buddenbrook
(1900). Tonio Kroger (190:n. A Morte em Veneza (1913), A Mon
tanha Mágica (1924) e a tetrllllogia de José.

O livro, que foi traduzido diretamente do original alemão

(Die Vertauscheten I{opfe) pela parceria Liane de Oliveira - E.
Carrera Guerra, faz parte da valiosa "Coleção Tucano", da Li
"ta ria do Globo, de Pôrto Alegre.

PRíNCIPE OU PALHAÇO? - Maurice Dekobra - Ro
manCe - Editôra Vecchi - Rio, 1945

Príncipe ou Palhaço?" é o romance delicioso, em que Mau
rice Dekobra soube reunir, com o mais legítimo bom bumor pa
risiense, um assunto de todo original e empolgante.

Para os que gostam dum bom romance de ação movimenta
da, que prenda a atenção do l,:itor pela fô�� de seu enredo, e

que esteja escrito em prosa br,llhante e agradavel, esma,ltada de

rasgos engenhosos e expressões felizes, "Príncipe ou Palhaço?"
será um verdadeiro achado. *

"Príncipe ou Palhaço?" obteve não há muito retumbante
exito na tela, logo após ser filmado em Londres.

Este bonito romance do famoso Maurice Dekobra, foi correta
mente vertido ao nosso idioma por José e3!stelar e publicado pie
la Editora Vecchi em elegante volume, apr.imorado com artí!stica
sobrecapa em cores, obra do pintor Orlando Mattos. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube--Venda de mesas para os bailes carnava-
""-

até, 24, domingo, com inicio às 14 horas, na séde do clube. E' obrigaté-
apresentação do talão do mês. A's 16 horas, tarde dansante, promovida

Grêmio Estudantil Catarinense ..

lescos
..

fIa a

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

pelo

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao _ F'rtgtdez, Í1Tegulat'idades <mva.!Brasil o reputado e esperado trata- rtanu-, idade critica, obestdade ou

menta Okasa, - Okasa é hoje uma maz i-eza excesstvas, flaeidêz da pele
medicação de escolha uníversahuen- e tia cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios rõdas essas dertcíên
terapêutico e pela sua eficácia indis- elas. fie origem glandular, na mu

cutível. - Okasa á base de Hormô- lher, Okasa encontra-se à venda nas l
nios vivos, extratos de glândulas se· boas Drozarlas e Farmácias. Intor
xuais e Vitaminas selecionadas. mações 1''''pedidos ao Distribuidor

coml?ate vigo.rosamente todos os ca'J geral: Produtos. Arna, Av. Rio
80S Jigados. diretamente a per-tuba- : Branco, 190 - Rio. Okasa tmporta
ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual como: Fraqueza sexual porcíona Vil'ilidade, Fôrçe_ e Vi)!;ol'
l�a idade avançada ou por outeo mo- com as drágeas "prata" para ho
tívo, no moço, selinidade precoce, mern, - Femtnífidade, Saúde e B<,·
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drágeas "ouro" para
menrat f'te' .. no homem.. . .. mulher .

.....--_.W'...- ........,,_... _-_••-....,.,••-... ............- ........... ""tíiI'4a.-,_.,._-......_._-_-.:r......................... w .. .,..",..,..",..".

Foi G 'primeiro
americano I

DETROI1" lUJehigan - (S. II. H.) - O arceâíspo Edward

){ooney, de Detroit, um dos

quatro novos cardeais norte
amerloanos, foi o primeiro
prelado catõtíco norte-ameri
cano a ser nomeado para ser

viço diplomático na. Santa Sé.
O arcebispo lUooney, líder

espiritual de 850.000 católicos
e que conta 62 anos de idade, Ideschrlg'ou-se de sua primeira
missão diplomática como de

Jegado apostólico para a índia!
I
e, subsequentemente foi-lhe Idada função similar no Japão,
Desde então, governou duas

I sés 110S EE. UU. e prestou ser

viços relevantes na Junta Ad
ministrativa da National Oa-
tholic Welfare Couíerence,
com sede em Washington. Foi
seu presente durante vários

I anos,
I Depois de seu regresso do "

1 Japão,
roi nomeado Bispo de

O PANAMÁ LEVANTA ALGÜ-I�ochester, no Estad,o d? Nova

MAS RESTRIçõES DE VIA-I}' 0r:k e nomeado,pnmelr? Ar

GEM A TURISTAS E ESTU-: cebíspo de Detroit em Junho

DANTES
J de 1937.
I O Cardeal Money nasceu em

llIount Savage, Maryland, no

Colégío norte-merícano,

Êste é

o ma�hcr

cachimbo nocional

Atendemo. pedi
dos pelo Reem

bolso Postal.

Distribuidora d�

Charutos Suerdieck Lida.
Rua Bueno. Ayre., 177 - Rio

Washington - (S. I. H.)
A República do Panamá é o

quarto país americano a aban
donar a exigência da apresen
tação de passaportes, para ?i
dadãos norte-amencanos, VIa

jando como turistas.
O govêrno panamenho anun

ciou que turistas e estudantes
não mais necessitarão apre
sentar passaportes ou visas,

para visitar o Panamá. A de

claração acrescenta que do?
turistas e dos estudantes sera

exígído, apenas um "cartão de

turismo", o qual será fornecido
no ato da aquisição de passa
gens para o Panamá. Os refe

rídos "cartões de turismo" se

rão válidos por noventa dias
e poderão ser renovados, pelo
menos uma vez.

Os cidadãos norte-ameríca
nos não mais precisam apre
sentar passaporte para obter

cartões de turismo, para via

gem á Guatemala, o mesmo

acontecendo em relação á Ter

ra Nova, Bermuda, Bahamas,
Cuba e México. No Canadá não
se exigem passaportes de ci

dadãos norte-americanos, em

bora provas de cidadania, tais
como certidão de idade, devem
ser apresentadas.

O Departamento de Estado
norteamericano abandonou re

centemente a exigência de

apresentação de passaporte
válido, para os cidadãos norte-

�
americanos viajando entre os I
EE, UU. e qualquer país ou

Iterritório das Américas -

Norte, Centro e Sul - ou ilhas

adjacentes. I

·1I
I

... t
UMA OFERTA ESPECIAL

DA

So!!. JiERMES lUdo.
IIIIp,..1açào dlrita da S�i'l'''

Oespachos rápidos pelo
Reembolso Postal

MOO. 156 - Relogio de pulso paro
ccvolbeirc, inteiramente cromado de

elegante apresentação, bôo maquina
suiço, com pulseira de couro.

Cr$ 54,00
Peça o CATÁLOGO ILUSTRADO
sôbre nosso variadissimo sortimento

em fino' RELÓGIOS SUIÇOS, JOIAS,
BIJOUTERIAS, A R T E FA TOS DE

COURO, CANETAS TINTEIROS, etc.

"1.

"' ...

Leve, persistente, deliciosa -

HEREMESJflLIMITADA
-

AV. PRESo WILSON 198-9. 'i
RIO DE JANEIRO· C. P. 3411

complemento perfeito de seu perfume favorito.

Para ser usado prodigamente.

201>'

'Emprêsa de Eletricidade e Telefones I
Alexandre Scblemm S. A•

'i

j

MISSA

Walter, Wanda, Waldir e wu.
ma, filhos de Max Eugênio
Kuenzer e Maria das Dôres
Silva Kuenzer, têm o prazer de
convidar seus parentes e ami
gos para assisfirem à missa que
mandam rezar na Catedral Me
tropolitana, às 7,30 horas, no
dia 26 do corrente, em ação de

graças pela passagem do vi

gésimo quinto aniversário de
casamento de seus pais, pelo que
antecipam as seus sinceros agra
dec.me ntos. 2 v. 2

DOENÇAS NERV��ÂS
Com 08 progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí,
cismo, fruto da ignorância, só pode
preiudícar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in.

digentes, na Rua Deodovo 22, das ,
às 11 horas. diàri....tt. .. __ ._ _ �

BODAS DE PRATA

A VI S O
Acham-se à dwpo.ição das aenhorq cicioni.ta.. na sede de.ta

.ociedade. à rua Sete de Setembro nO. 20. am Pêirto União. o.

documento. a que .e refere o art. 99. do decre tc-Ieí nO. 2.627, de 26
de setembro d. 1940, l.traa a. b, e c.

.Pêirto tJniéio, 16 de fevareira de 1946,
ALoFREDO: ,UNGE ALEXANDRE CARLOS SCHLEMM

Diretor Viae·Pretlidente Diretor Gerente
.

PR���g�a�i?�A ICorrespondência Comercial
Rua A:varo de Carvalho, 65 I

CONTA CORRENTE POPULAR IJUfOS 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Banc;d�mõí;i;u;;edt;�uii S.l I
CAPITAL: ("R$ 60.\)00,000,00

IRESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Trajano, 23 - FlorianópolisRua

E!i'(JRI'I'óRIO JURíDII)O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

V_das de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiárí.o d-e Camargo Branco

ADV9GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caiu Postal 54

Endereço telegeáflco ; "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

.:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários1 Vi�a Social I ,F�����.��,

Hormo Vivos n.. 1 para 08 ...Ios pequenos ou flac!do.
Hormo Vivos n.. 2 para os selo8 orand... volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança
.._.._" d 'a.... ".r............._.
...., ....... ". - Bm BlumeDaU: ,,___._
...._ • o.&. - .... Itaiat ,,____ ....t.
r-.iaIoa.

Concursos para auxiliar
datilógrafo

e

se ass-ocia.

*

FOLHINHA DO DIA
FEVEREIRO
Sexagésima
S. Matias

Lua nova a 2

1 - Comunico aos interessados que o identificação
dos provas especializada e complementar relativas aos

concursos em epígrafe, será realizada às 13 horas do

dia 23 do corrente,' na sede da Administração Central,
no Distrito Federal.

55 310

Vida Militar o sr. Prefeito recebe
congratulações24 *

vista e revisão, na formo do
rr.o 39, poderão ser feitos a

ao da afixação, na sede desta
com os resultados das provas

CARTAS PATENTES DOS
. CORONÉIS DA RESERVA Por motivo de sua nomeação
Rio, 23 (E.) Consulta para cargo de Prefeito da Ca-

o diretor do Recrutamento, pital, recebeu o sr. CeI. Pedro
como proceder com as aposti- Lopes Vieira, os seguintes tele
las das cartas patentes dos co- gramas. de felicitaçõe_s:.
ronéis transferidos para a Re- Pr�feIto �opes Víeíra

serva com as vantagens do
I
Fpolís .. - �1O - Agrarle:endo JOÃO R. MAYR

decreto-lei n. 6.407, de 44, ten- I con:umcaçru;> pre�ado gr�nde Responsável local
do em vista o aumento de 50% I arrugo, exprimo mmha satísfa-

_----------------

concedido pelo decreto-lei.... ç� ven�o-o novaI?e�te �o go-
8.512, de 45. Em solução de- verno cidade Flortanópolis on,
clara o ministro aviso de ôn- de estou certo lhe prestara
tem, que em fa�e do decreto- mais dedicados �e�iços. pel.o
lei 8.846, de 46, que assegura a:no� .a causa pública íntelí
o direito ao aumento de 50% gencia e honradez que sempre
sôbre as quotas adicionais _

tem de�on+strad<:> e:m .t::>dos
as apostilas terão de ser feitas carg<:>s lne vem sido c,onfI<;.dos.
como determina o aviso 113, CordIal. abraço Ivo D .A9umo.
de 28-1-946. Pr�felto L?pes Víeíra

II Fpolls.
- RIO - Apertadox

d
.

OFICIAL Á DISPOSIÇÃO DOI pabrafç.ot vOclta 'tPrleza AOltaammI·groo ",ITAMARATí re eI ura api a - I

Rio,23 (E.) _ Por solicita- Guimar.ães. . ,

i
':""""�������������������=:'

cão do Itamaratí o ministro! Prefeito �opes víeira RelI-gl-a-oda Guerra passo-d á disposição Fpolís. - RIO - �eu gra�de I'
do Ministério das Relações Ex- abraço sua nomeaçao p:efeIt�
teriores o capitão Lauro Re- ra nossa terra - Mamo Ra-

belo Ferreira da Silva. mos.

CeI. Lopes Vieira - Fpolis.
- Rio - Meu cordial abraço
- Joaquim Ramos.
Prefeito CeL Lopes Vieira -

Puolis. - Joinvile - Felicita

çÕes cordial abraço com votos
votos felicidades pessoais e no Depois da Ascensão de Nos-
desempenho altas funções MACHADO

-

A m. sa Senhora, reuniram-se os
Adernar Garcia. Apóstolos no Cenáculo. Judas

. .

P teít AGólDCiOll. RllIpraentallõe. emCeI. Lopes Víeira - reter o
0._1 o traidor, devia ser substitui-

- Fpolis - Lajes - Felicito Matri.: Florian6polhl do. Dentre os 72 Discípulos de
prezado amigo recondução car- R,,,a João Pi.to, n. !I Jesús, foram escolhidos dois
t t di T b Caixa Powtal. 3'1go an O igm lCOU a raços -

Filial: Cn.ciúm.o candidates: José, o Justo, e
Walmor Ribeiro.

Rl10 rOtoriano. Peixote. -ln Matias. Os Alpóstolos, em ora-
CeI. Lopes Vieira - Fpolis. (EdUo Pr6p",iul.. ção fervorosa, pediram à Deus

- Rio - Congratulo-me povo T.!..qra_: "PRiMOS"
.se dignasse mostrar qual dos

Floríanópolis sua continuação Aaect. laOlt p:incipOl:'
',ldOI'S devia suceder a Judas.A data de hoje, assinala o aní- lega de imprensa, jornalista João aUlnlcttriOl do F.tad,i)

versário natalício do sr. Elpídio Frainer. Govêrno Municipal abraços Aprouve ao Senhor que fôsse
- Mileto Tavares.

. que. Matias humildmente ace-
CeI Pedro Lopes Vieira Amante, Addo F8:raco, Agenor deu a prdileção divina e com

Fpolís - Pôrto União - Ten- Far��, Dr. �amf Zachareas, os outros Apóstolos recebeu o
do imenso prazer poder cum- Marcilio .Santlago, Ernesto La-

Espírito Santo, no dia Pente
primentar meu velho e ilustEe co.mbe FIlho, H. Chenaud, 00- costes. Coube-lhe evangelizar a
amigo motivo sua nomeaçao mingos Valente, Rodolfo Koff-

Etiópia. Ai permaneceu muito
cargo Prefeito Capital nosso ke., �en?r Paula Bueno, Her- tempo, fiel ás doutrinas de
Estado. Assegurando-lhe assim mimo �iles, Al,,:aro Costa

�P�- Cristo, zeloso em converter e
minha inalterável estima, fa- rira, Al�io Ortlga_; Eugema salvar almas. De passagem
ço ardentes votos pela sua feli- Cavalhe:ro Magalhaes, Dr. R'O-

por Sebastopol, foi martirizadocidade pessoal e por muitos berto GIle.ra�, A�bano ;S:utner, pelos judeus enfurecidos com
triunfos do seu govêrno atra- E}eodoro Guedes, Aca�lO <=. o incremento que a religiãovéz desta nova etapa - Her- rea, Estefano Patru�ll, VIcen� i cristã estava. tomando. Á ímí-
minio Miles. te Sl7nta Clara, Ma.na Salomé] tação de seu divino Mestre, So
Prefeito Lopes Vieira Nascimento, G�ra1d.mo Manoel I Matias não rejeitou o cálice

Fpolis. - Rio - Agradecendo- da Rocha, F�ll�berto Ma�, I dos sofrimentos, penhor infa
lhe comunicação haver assu- Teodoro Protásío Santos, J�ao lível de sua eterna bemaven
mido cargo Prefeito e bem as- Felisberto. Ma tos, Zac�nas turança; aliás, o martírio quesim homenagem prestada emi- Frag�, Elíseu Pedro �a SIlva, lhe deu a morte, foi apenas o
nente Sr. Presidente Repúbli- DarCI Gonçalves, Z.emlda Sou-

epílogo de um martírio lento
ca envio presado amigo cor- sa, Caetana Madelra, Isa�l cifrado em privações de tôda
diais cumprimentos e votos fe- Morais, Oorvalina Abreu, J?ao a espécie durante a vida de
liz administração - Nerêu R'a- Manoel dos Santos, Laudelma Alpóstolo. Os restos mortais do
mos. Santos, Lídia Santos, Inésio

grande araúto de C'I'isto são
O Prefeito CeI. Pedro Lopes .Ramos, Maria Feijó, Margari- conservados em Tréveris.

Vieira recebeu ainda telegra- da Vieira, Maurkia Dias, José
mas das seguintes pessoas: Manoel da Luz, Antônio Bote-
Paulo Kuker, Martinho Viei- lho, Otávio Silva, Sid Tomé Pe-

ra, Nésia Nascimento, Celso reira, Hipólito Mafra, Max Vende-se
berto Matos, Custódia Santos, Finster, Elias Angeloni, Júlio
Felisberto Matos, Maria Felis- Caidzinsky, Tolntino Dias, Ve
Maria Fraga, Roberto Leal, nancio Medeiros, Porfirio Ro
Elias Ludovino, Urbina Ventu- raris, Dr. Angelo Lacombe,
ra, VeI1gilio Morais, Zulmira Monsenhor Mauer, Osni es

Morais, Manoel Protasio, Guio- mara da Silva, Roberto Mar-
mar Santos, Maria Santos, Fe- quart, Jocondino Godinho Tor
licidade Ra:mos, Tiberia San- quató Tasso, Dorvalina GoQi
tos, Maria Gama Silva, Hercí- nho, Pedro da Silva Maga
lio Santos, Alvim Silveira, Ju- lhães, David Sinder, Rosa Bas
randir Feijó, Maria Bernardi- tos Gilerao, Lília Rutner, Leo-
na da Conceição, Cecilia Silva, nor Guedes, Pedro Penteado,

nossas ! �;��:I; M�!ra'B����: ��;:.���7� Ema Patruni, J(cS�n:r����es,

2 - Os pedidos de
item 6 dos Instruções
partir do dia imediato
Delegacia, das listas
supro citadas o

Domingo
1849 - Foi benzida a pedra

fundamental da Capela de N.
S. da Boa Viagem. nos Barrei-

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
O dia de hoje é impróprio

para pedir favores. encetar ne

gocio. novo. e iniciar viagem.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1946.

JOÃO MARIANO FURTADO
e ESPOSA

ALFREDO SELL e

ESPOSA
ANIVERSÁRIOS:

D. João Becket'

Para o mundo católico é de in

tenso júbilo a data de hoje visto

que assinala o transcurso natalí

cio de S. Excia. Revma., D. João

Becker, Arceüíspo de Porto

Alegre.
Ao ilustre perlado, "O Estado",

associando-se às manifestações de

apreço que lhe serão tributadas.

filhaparticipam. que .eu filho participam que sua

IVO. ajustou núpcias com a NEUSA ajustou nu pcioa
senhorIta Neusa Furtado. o. .r. Ivo 8811.

Rancho Queimado. 21/2/46. Fpolill .• 21/2/46.

I�.f;�m�us;-l

com

*

Sra. Esther de Díníz
Anlversaría-se hoje, a exma sra.

Esther de Diniz, dd. espôsa do sr.

José de Diniz, nosso brilhante

colega e delegado do Inst. Nac. do

Mate, em Joínvile,

*

Catolicismo

*

CamiSas. Gravatas, Piiames
Meiasdss m!lhores. pelo! me

Dores prel;os 16 na CASA MIS
C I � A >; ZA - R..! a C. M "f: a, 5

o SANTO DQ DIA

24 de FevereiroLuiz Henrique
Amanhã, completará mais um

aniversário, o inteligente menino,
Luiz Henrique, dileto filho do
sr. Moacir Iguatemy da Silveira,
jornalista e pessoa grandemente
estimada nos circulas social e es

portivos do Estado.

SÃO MATIAS, APóSTOLO, E
MÁRTIR

*

Faz anos hoje, o sr. Manoel

Vieira Cordeiro, funcionário do
Tesouro do Estado.

*

. Costa.
* Festeja hoje, seu 1° aniversário

natalício, o interessante menino

Gilberto, dileto filhinho do sr,

Oscar Cardoso Machado, concei
tuado farmacêutico na cidade de

Transcorre hoje, o aniversário
natalício da exma. sra. Isolete
Ferreira Costa.

*

Faz anos hoje, a exma. sra, Izau- Orleães, e de sua dd, espôsa, dona
ra Pratts.

* I
Olindina OUriqu!s Machado.

Festeja hoje, mais um aniversâ-
I �Iellino José

rio, o menino Pedro Luiz, dileto I Faz anos, hoje, o menino José,
filho do sr. Campolino Alves, do filho do sr. Osni Garcez e da.
alto comércio de Imóveis nesta Célia Alves Garcez, e neto do nos-

Capital. so bom e prestimoso amigo sr.
* Plácido Alves.

Aniversaria-se hoje, a exma. sra. Ao garoto aniversariante, a seus

Mercedes Ramos, dd. espôsa do sr, dignos pais e ao avozinho, - envia
Alvaro Ramos, competente den- "O Estado" muitos parabens, com

lista. nesta capital. votos de um grande futuro para '0
* José.

Profa. Sofia Gram.!!

lJma mo

tocicleta
marca "Zündapp·. 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to o Tratar na ru'! Nereu Ra

mo�, n." 523 (Estreito).
10 VS. 1

*

Transcorrerá amanhã, o aniver
sário natalício, da gentilíssima
srta. Sofia Grams, professora do
Grupo Escolar Arquidiocesano
São José.

VIAJANTES:
Pelo avião da Panair, seguiu on

tem para a Capital Federal, onde
fixará residência, a exma. sra. d.

Jadwiga Grams Gentil, dd. espôsa
do 10 piloto da marinha mercante,
sr. João de Deus Gentil.

*

Faz anos amanhã. o sr. Hum
berto D'Alácio, funcionário do De
partamento Estadual de Estatís,
tica.

Falecime·ntos:
Eurípides G. Schmidt

* Após pertinaz enfermidade,
Srta. Almerinda Pereira faieceu ontem, às 15,40 horas.

Festejará amanhã, seu aniver- no Hospital de :Jaridade, onde
sário natalício, a gentil srta. Al- se achava internado, o sr. Eu·

. merincla Pereira, filha do sr. Eu- lípedes Godofredo Schmidt, tun
elides Pereira, proprietário do cionário federal aposentado.
Café Rio Branco. Seu sepultamento será efe-

* tuade hoj�, ài 15 horas, no

Srta. Ivone FrainetO cemitério da Irmandade do Se-
A data de amanhã, registrará o nhor dos Passos.

aniversário da gentilíssima slta.j À família enlutada.
Ivone Frainer, fil!;:l elo no''''',) cn· c n:!c.lê:1!;:as.

TOME IHOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO CARNAVAL - Dias 3
Bailes carnavalescos, Dia 4, Vesperal Inlanlil, As mesas para

. naval estão à venda na Secretaria do Clube ..

------,-----�---_. --_.,__._,

--,I

PORQUE PRECISAM AS MULUERBS li
DE DOIS REGULADORES 1

:' I
.,

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

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

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

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

O REGULADOR XAVIER N.D 2: - para a falta de regras,
regras diminuidas, atrazadas,
suspensas e suas consequên
cias: anemia, colíeas uteri-
nas, flores brancas, Insufí- Iciência ovariana, etc. -

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

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

regras. Saberão assim qual dos Reguladores Xaxier lhes con
vem. Recorram então a êle. O Regulador Xavier lhes assegura
um tratamento racional e eficiente porque é fabricado de acôr-
do com a natureza! de suas enfermidades. O Regulador Xavier é
a garantia da saúde e do bem estar das mulheres.

UM MODELO PARA

CADA NECESSiDADE _ TÉCNICA •

PERFEiÇÃO DE LINHAS - EFICIÊNCIA

As balanços que trazem a garantia
na propria marca, trodicão do porque

industrial brasileiro.

SftO PIUlO

O .."r05 afamados produtos COSMoPOUTA:

APARElHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

fOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UJ'O
MAnCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA A'A.

Representantes nesta Capital:
STOO 1 'ECK & CI.\. LTOA. - PR. 15 DE NOV., 1 - 5."

Clube Doze de Agosto
CANAVAL DE 1946

Levo ao conhecimento dos srs. sócios e suas exmas, famí
lias 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-deíra) 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 ao

4 cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta expos
ta na sede do Clube, serão os segulntea:

Assinatura para todos os bailes .

Mesas avulsas para cada baile :
As assínaturas para os dois bailes poderão ser

na sede do Clube
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Ftortanópolle, 18 .e

fevereiro de 1946.
Elpídio Fragoso, Secretário Geral.

Cr$ 50,00
Cr$ 30,00
procuracl.al

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

FilO I N E
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se:;usardes

I
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem O
figado volta a sua função normal. o estomago, os intes-

J

tinos todos os orgãos ganharão em equ ilibr in salutar,
Em sua facmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisandú, 219 Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est- do Rio Orande do Sul,

:ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A..u�tOllit Jurídicos·- Gornerciais -- Rurais e Informativo8

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Con.ulte nossa Organização orrtes de le decidir pela com-

yra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer •

emprella nelte e.tado �
Diretor: _. DR. ELISIARlO DE CAMARGO BRANCO �

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 _.;. Fone 54

MIRE-SE no espêlho dos

que sabem atrair afeições e

conquistar simpatias! Nun

ca saia à rua com a barba

por fazer! Se quer triunfar

na vida social e nos negócios,
barbeie-se em casa, todos os

dias, com Gillette. Poderá

formar ao lado dos que sa

bem vencer! Adquira, hoje
mesmo, o novo aparelho
Gillette Tech e habitue-se a

usâ-Io.diàriamente, com as lâ

minasGilletteAzul, legítimas.

os

de Março,
de car-

e 5
bailes

- Ficas'e com água na bóca � No teu caso, o que
rresolve é a Gillette... A aparência, meu caro, é tudo I

- Gillette resolveu I Já vi que o ncmôro pegeu ... iI..
está te.ndo a orovo de que o meu conselho 'oi bom ....

GARANTiA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar se

lisfeito, devolva as oito e será reembolsado ..

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

_ ES QOI t SORTI,

r;:tJ� :I::SA ou fEITiÇO:

MÃO t NADA DISSO

E AJUDA O RAPA%.
�O OE COM GILLETTf,
E Q t : QUE t PORA.
QUE E BOA.

fA% BELA fIGORA,
TEM ALTO CARTA%!

Int......Amerlc....

"'-144

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREiZADQ LEITOR: ::,,, o que .he

interessa e, realmente, uma providencia
para endir-eitar o que escrver errado QU

para que ab,;ll!I1a fa.lta não se repita; e

1'1 AO o escândalo que a sua. reclamecâc
ou queixa poderá vir a causar, encanu-

nbe-a á SECÇÃO RECLAMAÇÓ ES,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
.e dir-eito, recebendo v. s. uma informa

ção do resul tado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a prcvidéncie tomada.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Flor ianópolis
Farm. Narbal Ah,es ne Souza

da Costa AvUa

f
I

l'

�---------------------------

o vigor do or�anismo huma-
no e a plemtude da sua vi

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

fJ�àntona

Dr. H. 9 S, Medina_
Farm. L.

Exame de so:\gue, Exame para l7erHicação
de cancer, Exame d. urina, Exame para
verificação da gravidez, Exari."le_� <:ie escart'o.
Exame paro verifica.çao de doencas do.
pele. boca e cabelos, Exame de fé'zes,

Exame de secreçõGs.
Jlutovoccinas e transfusiio de sangues,
Exame qu�mico de fOl'inhas, behido.

café, água., etc.I
F'ARMACIA ESPERANÇA

40 FUBlaeê.tleo NILO LAU8
Boje • .....u _. .. na 1'Nfwt....

_ II' ••'" • _v� - B_paClu _�
UUpe .. 1IIorNeIIa.

___ & a Ybm. • _�.....
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CUNJCA 1\tí,:DICA EM GEHAI.
Dóencas do coração, pulmões, n·
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos Internos de adultos

e crianças
CONSULTóRIO: Rua Fernando

Machado, 16
COXSUL'l'AS DtARll\l\IlJ<j,xTE:

das 15 ás 18 horas
RESrDJ�NC]A: Av. T'rompowskt,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Par-tos e doenças

de senhoras '

CONSUI.TóRIO: R. .João PÜltO 7
Diál'iamente das 15 às 17 hor-as,
RESIDÊNCIA: AlmÍl'ante Alvim.

36. Fone 1\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLíNICA 1\If:D](,A nn CRIAXÇ.-\S

ADUI,TOS
CONSUI,TóRIO: l{ua Nunes Ma
ehaúo, 7 (Edifício S. Pranctsco) ,

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDftNCIA: Rua Marechat GUl·

lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníve rsida
de do Brasil). Médico por concur
EO elo Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Miserkórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital I' e.-

dera I
CLíNICA JlH:DrCA - DOE:\'ÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residêo('ia: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - AJ.T.'\ CI·
RURGIA - l\10T.f:STJAS DE SE·
. ... NHORAS - PARTOS ' ..

Formado pela Faculdadn ele Medi·
cinna da Universidade de São

Paulo. onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico cio

Prof. Alípio Correia Neto
Ctrurgta elo estômago e vias br
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e tr-ompas, Varico
eele, hidrocele, varizes e herria

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe

•

Schmidt, 21 (altos da Casa Pa
raiso). Tel. 1.598.

RESJDt:NCIA: Rua Esteves Jú'
níor. 179; Te!. M 7M

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

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

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

Atende diariamente às 11,30 I1S.
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Yidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Pt'át ít-a no Rio de Janeiro
CONSUl/L'AS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados, das l4
ás 16 horas -- CO:\'SULTóIHO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor elo Hospital "Ner'éu Ramos"
CLINICA lIIÉDJoCA de adultos e

críanoas ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos ela Confeitaria "Chi-

q uí n ho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESfDft:\'CIA: R. Felipe Schmírlt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

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

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

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .laneiro
E S I' E C I A L 1ST A

Doenças e operacõas dos OLHOS.
OUVlDOS, �ARIZ e GARGANTA
Cirurgia modema da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORJ1\O ua-
bto e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSlJI,Tl\S: elas 11} HS 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES )IA(Hi\DG N. 20 -

Fone 1447

• DR. SAVAS LACERDA
Clínica. médico- cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Xariz - Garganta.
Diploma ele habllttacão do C011se,
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUI,TóRIO - Felipe Schmi·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDÊNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONJDS 1418 e 1204

"A MÚSICA, REMÉDIO PARA
PESSÕAS CANSADAS"

Estocolmo (Via Aérea)
O médico suéco Aleks Pont
vik, que, em 1944, fundou o

primeiro Instituto de Terapia
Musical do mundo, poude rea

lizar recentmeente outra de
suas interessantes idéias, isto

é, dedicar uma igreja á músi
ca de Bach.
Nesta - uma antiga igreja

metodista de Estocolmo - o

homem atarefado de hoje tem

oportunidade de descansar

enquanto escuta as composi
ções do imortal maestro. Ali,
á noite e várias vezes por se

mana, dão concertos músicos
suécos de Igrande talento, en

tre outros O organista mais
afamado do país, Alf Linder.
Pode-se entrar e sair da igre
ja quando se deseje e não se

paga entrada. Tôdas as despe
sas são feitas por contribuição
voluntária e os solistas pres
tam seus serviços gratuita-I
mente. Se esta experiência ti
ver êxito e se se dispuser dos
fundos necessários, dar-se-ão
concertos também durante o

dia.
A música de Bach também .

é a "medícína" empregada de
preferência no Instituto de

Terapia Musical do dr. Pont
vik, fundado no ano passado,
ainda que também se empre
guem com êxito as composí
cões de outros clássicos, como

Beethoven, Hayne e Mozart.
Os pacientes são tratados in

dividualmente, em quartos si
lenciosos e isolados, onde po
dem entregar-se a um descan
so completo. Por ser importan
te que não se saiba de onde
provém a música, o médico
suéco em questão construiu
uma almofada especial, em

cujo interior está instalado
um alto-falante que difunde
música, de maneira que os pa
cientes não sabem de onde pro
vém.
As enfermidades mentais

tratadas pelo dr. Pontvik são.
principalmente, uma variante
das neuroses, melancolia, afec
ções cardío-nrvosas e outras
semelhantes. Assegura-se, ain
da, que também tem tratado

Ide casos de asma com consi-
derável êxito. � �����������������������!_

__

I Notas científicas

de
de

Vigilantes Noturnos
Florianópolis

Atenção
Precisa-se de. passadores

Guarda

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Para ° seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra Ine. 135

UM CORTE DE CASEMIRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho
puríssimo, a Cr. $ 25,Of,
o metro.

TROPICAIS, ALBf�NES
e qtratsq'uer tipos e pa
drões de casemiras.

Enviamos amos

tras por via aérea
e a mercadoria
pelo REEMBOLSO
POSTAL.

A Administração da Guarda de Vigilantes Noturnos de

Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não con

tribuintes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas

comerciaís, declara que a Guarda não é instituição oficial e
Ique só tem compromissos com os que concorrem monetáríamen

te para a sua manutenção. E esse próprio compromisso não po
de ir além de certo limite, Não $ possivel, a nenhuma institui
ção, garantir a alguém uma tranquilidade absoluta sôbre a sua

pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais.
Nas cidades mais bem políciadas do mundo roubam-se, não

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30 já pães e galinhas, como em Florianópolís, mas milionários,
Responsabilldades Cr$ 5.978.401.755.97 crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia. �
Receta .. 67.053.245,30 Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945

'\.�
",..,�.;)

Ativo « 142.176.603,80 A Aâministvaciio

'\
Sinistros pagos nos últimos io anos 98.687,816.30

--

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA ; -I'Responsabilidades « 76.736.401.306,20

Diretores:!
I 11181·atar'l·aPpROeCUrReEI·Ara & MelloDr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo '

__:_:.o::_��:e:·."U"'M '"u'"u...,..u ""' "_
I Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAIA-
... ... '" •

F..d.d. e. 187. - Séd.: I A I A
lNCEN.DJO� I!: TKANSPOBTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

o R E I DAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO

* *

Tenha sempre em caSa uma garrafinha de

aPERITIVO «KNOI»
� � ..

Crédito PredialMútuo
Proprietários - J� Moreira & Cia.

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

PRI::MIO MDIOR CR S 6.250.00

Muitas bonificações emédico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

para casacos.

Tratar: Praça 15 de No-
vembro, nO. 11. 3 v-.3

SÓSEUSA.

"A CArl-rA%.tt
Fabricante e di9trlDuidores das afamadas cano I/':

/", (., �... '.

.

..

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran- .

,
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barata•• algodões, marina 8 aviamento.
para alfaiates. que recebe diretomentf' das'

II
melhore. fábrica.. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenç.o do. Snr.. Comer.ci.nt•• do interior no sentido �de lhe fazerem uma

� V.is.i.t.a_a.n.t.e,••_d.e_e.f.e.tu_o.r.e.m_•••u.a••_.co.m_p...ra._s'j.M_A.T_R.I.Z_.8.m_.F.l.o.rl.·a..n._6P.O.li••, ••__�F_IL_I.A.I.S_e.m_.BIII1.u.m_e.n.a.u_.8_L.a.i.e.&•. 1Ii II

---- -------------_ .. _.- _"

-----------------------
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Os discursos parlamentares de Nerêu Ramos e Ivo .d'Aquino honram a cultura pátria,
revelando 'ao Brasil os melhores e mais sábios espíritos que o P .S.D. catarlnense,
incluíu na sua representação com acêrto e justiça, agora plenamente confirmados.

Nova invasão
de mineiros

Florianópolis, 24 (je Fevereiro de 1946
----------------

Condenado a dez anos
HELSINKI, 23 (1\ P.) - o ex-presidente Risto Ry

ti foi condenado a dez anos de trabalhos for«:ados, pelo
Tribunal Especial, sob. a acusação de ter levado a Eín
Iandía à guerra contra a Rússia.

Os outros sete acusados receberam as seguintes sen

tenças: ex-ministro das Pínanças, 'I'anner, e ex-prímeíro
ministro Linkomies, cada um, cinco anos e seis meses <le
prisão; ex-primeiro,ministro Rangell, seis anos r o e�
ministro em Berlim, Kívínmaeíkí, cinco anos; o ex-nu

nístro do Exterior, Ramsway, dois anos e seis meses; o

ex-ministro da Educação, Anttí Kukcnen, e o ex-sub-mi
nistro das Finanças Ryko Reinikka, cada um, dois anos.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Te1ef. 16-31

Em greve os traos
'viários mineiros

Belo Horizonte, 23 (Via �I\_é
rea) - Entraram em greve,
na manhã de ontem, os motor
neíros, condutores e fiscais e

outros operários da Cia de Fôr
ça e Luz de Minas Gerais. Em
consequência, estão totalmen
te paralizados os serviços de
bonde na capital. O transporte
da população vem sendo feito
em ônibus, carros-lotação e

caminhões da Prefeitura. A co

missão que representa os gre
vistas vem mantendo constan
tes entendimentos com a em

prêsa, a afim de que seja so

lucionada a pendência deter
minante da parede, cujo moti
vo principal reside .no aumen
to dos salários pretendido pe
los empregados. ..

Em busca do
tesouro
:lflAJII-BEACH, 2:1 (De

Frank Eídge, corresponden
te da Uníted Press) - O
"Santa Rosa" galeão espa
nhol que ia carregado com

:10 milhões de dólares em

ouro, quando içou velas no

:Jféxico, rumo á Espanha,
desapareceu em 1768. O
naufraefo foi atríbuído a

uma, maldição de Montezu
ma, flue jurou por seus (leu
ses que o tesouro do México
seria protegido "pelas aves

do ar, peixes do mar e gen
te (la terra".
Irwína William Son, ex

plorador e Inventor, locali
zou os restos t10 galeão, na

metade do caminho entre
('aTO Hueso e Cuba, I}OUCO
antes de rebentar a guerra,
Porém todos os seus esfor
ços para salvar o ouro, até
esta data, tem sido inúteis.
Entretanto, pela quinta vêz,
procurará erguer o tesouro,
do fundo do mar, que em

quatro ocasiões anteriores
não conseguiu.
William Son sairá daquí

com uma tripulação comple
ta, incluindo mergulhadores
e técnicos, devendo ser fei
ta uma íflmagem sôbre a

expedição, que se chamará
"O Mistério do Santa Ro-

R I T Z t'· · -

d tHoje ás 2, 4,15, 6 1/2 e 8 1/2 hs. rev.l�ao O empo
Charles Boyer _ Irene Dunne! PrevIsao, do tempo, �te 14

E O AMOR VOLTOU
horas do dI� 24, na Capital:

Censura _ Livre. Tempo: mstavel, com chu-

Preços: ás 2 horas - Cr$ 5,00
vaso

,

3,00 e 2,40. Tempe�atura: �stavel. ,

As 4,15 e 8 1/2: Cr$ 5,00 e 3,00.
Ventos. �e sudeste a nordés-

As 6 1/2 horas: único Cr$5 00. te, com rajadas frescas.
, Temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 23,6 e

I mínima 20,8.
Previsões para o litoral de

Santa Catarina e Rio Grande
do Sul: tempo: instável, com
chuvas. Ventos 'de sudléste a

nordéste, com rajadas frescas.
Visibilidade moderada.

ROXY
Hoje ás 2 horas

10 - Noticias da semana

Naciona.l
20 - Gary Cooper e Sigrid

Curie
AS AVENTURAS DE MARCO

POLO
30 - Início do seTiado.
ttAeGENTE SECRETO X�9

40 - Jack Holt - James Craig
SINA DE JOGADOR
Censura: Até 10 anos.

Preço: 2,40.

I

I

Vitória, 23 (Via Aérea) -
O major llIanoel Henrique
Primeiro, prefeito de Barra
de São Francisco, dirig'ill
se ao jornal "A Tribuna",
narrando a "inyasão", (la
parte dos mineiros, da zona

Jitig'iosa jUinas-Espirito San
to afirmando que a popula
ção está "ang'usHada sem

s,aher o que fazer, tendo a

Impressão de que as autorí
dades mineiras, com a loca
lização dos seus destaca
mentos, estão fazendo um

verdadelro cêrco ",
() ínterveutor telegraíou

ao ministro da Justiça pe
dindo provídêncías e comu

nicou o fato á bancada capi
xaba na Assembléía Xaeío
nal Constituinte, recebendo
a seguinte resposta do de
putado Eurico Aguíar s

"Os representantes de Es
pírito Santo, de p. o . s . s . e
das minuciosas informações
constantes do rádio de Y.

excía., reuniram-se para es
tudar as provídêneías a se
rem imediatamente toma
{las, sendo deliberado, nu

cialmente, que JIOUyeSSe en

tendimentos com o ministro
da Justíça", () despacho
conclue afirmando que o

pOYO de Espírito Santo po
de confiar na ação enérgíca
e refletida dos seus repre
sentantes" •

I Quer cópia dos tratados
'j WASHIXG'I'OX,' 23 (F. P.) - rm alto funcionário I,.la l'nião Pan Americana revelou flue a Amtorg, agêncía f'ortcíul de compras da R�il�sia, s()licitol� eopías f.oto�t�ti- F.eas dos tratados eorneretars da Arg'entma, BraSIl, cuue,

í('olomhill e Venezuela.
'

Chapa oficial não dá direito
interromper o trânsito

Ontem, à, 21,40 horas, a rua João Pinto teve aua

r'elativa quietude' quebrada pelo barulho ensurdecedor da
buzina de um automóvel, que reclamava trânsito livre.

Verificamos, então, que o carro oficial, chapa 6-50,
parara frente ao Clube 12 de Agosto, interrompendo com

pletamente o trê nsi tc,
Tivesse o volante estacionado seu carro «na mão» e

permanecido em seu posto, nada teriamos a comentar.
Mas, .. - pasmem os 'leitores - tal não se deu Deixando o

carro com o motor a Ianciormr, esperdiçando, a mancheias,
a preciosa gasolina, que tanta falta faz aos particulares,
subiu as escadarias do Doze só as tendo descido, aliás
calmamente, depois de grande esterdalhaço do outro carro

que ,pedia passagem!
A I.V. T.P, cabe, cumprindo seu dever, tomar as pro

vidências que o caso requer e, bem assim, adotar medidas
que evitem a repetição de fatos como o que registamos.

Enforcado ., «Tigre da Malaiô»'
:JL\XILHA, 23 (Unlted ) - o tenente-general To

mouynv! Yamashita foi esforcado, acredítando-se que ou

tras duas pessoas tenham tido a mesma sorte.
Yamashíta foi o conquistador de Bataan e Corregí-

1101', tendo sido o primeiro japonês [ulgndo e sentencia
t10 1>01' ('I'imes de guerra.

Extra-ofíclalmente foi informado que a execução se
reallzou ás 8 horas da madrugada de hoje.

AneMta-se que um dos outros dois executados tenha
sido o coronel Seíchí Orta.

PARTIU-SE EM DulS
NOVA YORK, 23 (United) - Um petroleiro se par

tiu em dois, a 360 milhas a sueste de Maeutin e, pelo me

nos, 25 tripulantes, entre os quais haveria mulheres, es
tão apegados ao casco do barco, enfrentando um mar

agitado. .

Um petroleiro americano informou pelo rádio que
está ao lado do navío sinistrado, procurando salvar a

tripulação.

Os EE. UU. publicarão um suplemento
WASHIXG'I'ON, 23 (U. P.) - Os meios autorizailos

locais referem-se à possibilidade de virem os Estados
Unldos fi publicar um suplemento ao seu recente "Lhro
Azul" .

Assim, as autoridades diplomáticas sustentam que a
resposta da Argentina aquele documento do Departa
mento de }jstado, talvez mereça uma refutação, acres
eentando que as informações necessárias para tal suple
mento já se encontram em mãos do Departamento de Es
tado, flue lião encontraría nenhuma dificuld:ade em pu
hlícá-Io,

Nova York. (U. p.. ) - O
COMENTÁRIOS DO "NEW

YORK TIMES"

editorial de hoje do "New York
Times" se refere às notícias sô
bre a esp i onagern russa no Ca
nadá, declarando que o respeito
pela URSS diminuiria muito se

os soviéticos não fizessem os

maiores esforcos, com os melho
res elementos de espionagem à
sua disposição, para obter os se

gredos da bomba atômica que,
um dia, poderá ser empregada
numa tentativa de conquistar a

Rússia.
,'.

]léll'a
nesse

Solidarios com
o movimento
o Sr. Presidente ,do Clube dos

Funcionários Púhlicos Civis de
Santo Catarina recebeu os seguiu
les telegr-amas ,proveill,i'enLes do mo-
vimcn to reivind icativo e coletivo
de todos os Estados a conseguir
equiparação dos vencimentos esta
duais e ruunicipa is aos f'ederais.
- De Joinvil'le.
So'l i.dá ri os relvindtcações, pre-

sados colegas hipotecamos inteiro
apoio nro virncnto união servidores
pernambuco e delegamos plenos
poderes V. S. defender aquela co
missão como julgardes con vcnicnte..
Cordiais Saudações.
Eudoro Eberharrít. Joào Kitto

Filho . Jue de Oliveira. "Manoel Au
tonío Santana. Amandus Cardoso.
,João Torres Sobri.niho. Ernesto
Gomes. AI vim St.amll. Allberto BanH-'
gartelll, Artur lIendes. Laercio La
zúro lIa ia. Angelo Alves, Julio Tor
res . .:-.l elsnn :\-Ioraes. Otavio Torres.
Regina Santos. Acácio Pereira. Raul
Cruz. Paulino João de Bem. .José
Tones. Albari Assis .. Maria Livra-
1lJ("nlo. José Brito, João Aristides
Franca. 'Maria Breneis'e,11t Machado.
José HOlllão Pereira. Hoberto Wolf.
FNl'nci'Scu Massaneiro. Silvio Fer
pa,nl([es [ndalcndo . .roaquim Canuto•.
Artur Zoefe!'. WaldenlJa'l' Maia. Eu
gen,io El'l1esto Kunde. João Ossows
ky Junior. Jeronimo Correa da Sil
va. .Toão Vcrkruessen. Herbert
Hansson. OSH1'a'rina Castro Gastão.
De Xova Trel1lto.
Empregados municIpais Nova

Trento aderem campanha iniciada
l:.nião servidora Pérnambuco, hipo
lecando inteira solidariedade.
Fioravante Marqllli. sec. Adão

Mazola, lesoreiro Mar,cos MazolJ>a,
fiscal Domingos Madw!do, p'rofes-

I
SOl' ,I.oão Sousa, profcssor irmã Ba
si lia, professora.

3a. FEIRA 2(; - Despedida de "PRO('{)P10 ]i; RECS COl\I1!JOrAN'rliJF;"
com a maiOl' I)('(,'a do Teatl'o' Nacional:

()}iJUS LHE l>AGUl!J
de ,JORACY CAMARGO

A \T1SO: - }<Jm Yil'tilde da grande IU'O(,ul'a de localidades
"DEFS IJHE PAGUE" a CO:UPANHIA dê'l'á

Atenção
dia duas sessões à" 19 e 21 hOI'as, afim de satisfaz!')' o
grande ])úbIi('o que d('seJa ver PRO('óPIO na sua
maiol' l'l'eação.

PORTAX1'() - 3a. I.'ei!·a 26 - Às 19 I." 21 h 01'11S.

DEUS J.JHE PAGUE

CONTRA CASPA, ,'"QUEDA DOS Cl·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓ�ICO CAPILAR
.'

POR EXCELÊNCIA

a

ROXY
Hoje ás 7,30 horas

Charles Boyer - Irene Dunne
E O AMOR' VOLTOU
Censura - Livre.

Preço único: Cr 3,60.
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