
Ottawa, 25 (United) -

O tão esperado relatório
governamental sôbre as

investig'ações a propósito
da espionagem soviética,
foi dado a conhecer hoje,
mas somente põe em rele
vo a "natureza séria" (las
Informações que obtive
ram os espiões e índlea
que ainda aumentam as

ramlflcaçõea.
O informe foi dlstríhui-

(lo pelo sr, Louis Saint
Laureat, ministro da Jus

tiça, depois de eonteren
dar com o primeiro mi
n istro Jfackenzie King e

diz naturalmente, que uma

séria espionagem foi con
firmada, por uovas provas.
'l'rata-se de um relatório
.prellmínar, pois, posterior
mente será dívulgado ou

tro.
1Hz que onze homens e

algumas mulheres foram
detidas para Interrogató
rio e que, possivelmente,
serão detidas outras pes
pessoas. O relatório é uma

resposta indireta ás alega
ções russas de que as in

formações ohtídas- pela rê
de de espionagem eram

antiquadas.
Não faz nenhuma refe

rência á segurança do he
misfério, nem sõhre as Im-
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Eisenbower e as
futuras eleivões

Rio, % (E.) - O presí
(lente da Repúhlica assi
nou decretos cassando as

uaturallsações que foram
coneedddas a Gc'rbardt Ro
hert, Karl Konrad, Felix
Hoffmann, Paul Wadtke e

Rudolf Scbmidt, todos na

turais da Alemanha. Essa
medida foi em virtude do
inquérito a que se proce
deu no Banco Germânico
da América do Sul, no qual
ficou constatado serem

aqueles Indív íduos nocivos
aos Interêsses nacionais.

NaturaUZ�Õ8S
cassadas

Onde está
dinheiro?

o

Rio, 25 (Via Aérea) O

general Rondon distribuiu uma

carta circular, na qual solicita
ho sr. Paulo Tacia a devida

prestação de contas da impor
tância de 10 mil cruzeiros, re
cebida do Banco do Brasil e

destinada á campanha movida
no período 1940-41 e iniciada
sob os auspícios do Instituto
Histórico e Geográfico Para
naense, com o apoio do missi-Ivista, para a ereção do monu

mento ao "Índio Guairacá ". O
. general Rondon transcreve a
.

carta que lhe foi enviada pelo
sr. Tacla, onde o mesmo decla
ra que todas as despesas feitas
com a campanha foram no sub
solo, "inclusive os gastos com

Imponente solidariedade no

Palácio Itamaratí". Mas o ge
neral Rondon espera que lhe
seja apresentada pelo menos

uma conta corrente que justi
fique a aplicação do dinheiro.

Contra a

'olerância
Rio, 25 (Via Aérea) - Du

rante a reunião de hoje da As
sembléia Nacional Constituin
te, o general Flores da Cunha
referiu-se á moção COingratu-

",lat�ria pela ascenção dos ar-

cebIspOs brasileiros ao cardi
nalato. Diz que votou como ci
dadão e como católico. Decla
rou, ainda, que não podia con

cordar com a intolerância
nIantida contra os represen
tantes comunistas, não os dei
l:audo falar. Aplaudido pela
asSistência, o general Flores
da Cunha afirmou que o que
�lzia era menos para

reques-,,lar aplausos do que 'para estar

�em consigo mesmo.

Long Beacb, 25 (Uni
ted) - O general Eisenho
wer declarou que suas re

eomendações sôbre o po
derio do exército em tem

po ue paz serão baseadas
.0 "t.est" que será feito
em maio prOXl1110 com a

bomba atômica sõbre uni
dades navais,
Quando os jornalistas

lhe perguntaram se se

candidataria ás eleições
presideneíaís de 1948,· dis
se: "Será que aqui se im

primem jornais humorfs
tícost ... "

Em atividade o sr.
Loureiro da (Silva

Protesto contra vio
lências da polícia
paUlista

. .'

--""'.

blleacões nos Estados Uni
dos sÔbre energia atômica.
GRANDE INTERESSE NA
RúSSIA PELA ENERGIA

ATÔMICA
Londres, 25 (United)

- Tudo o que se refere á

energ-ia atômica desperta
grande interesse entre o

POYO soviético. Ag'ora mes

mo esgotou-se a versão do
1 i v r o norte-americano
"Energ'ia Atômica", para
ohjetÍYos militares. A ven

da foi rapidíssima, sendo
adquiridos, em dias, os 30
mil exemplares editados.
XilIlZADE RrSSO-CANA-

DENSE
Toronto, 25 (Uníted) -

•

�lllni .. !m
O Conselho Nacional Pro
Amizade Russo-Canaden
se anunciou que o primei
ro ministro llIackenzie
King' exprimiu sua apro
vação cordial, no sentido
desse organismo continuar
normalmente suas ativida
des. Ontem, o conselho en

viou um telegrama ao pri
meiro ministro, exprimin
do seu pesar, pelo fato
dos jornais e estações de
rádios canadenses não se

conformarem com as re

comendações do govêrno,
solicitando que o caso de

espionagem 'seja tratado
com mais reserva e díscre

ção.

Escolhido líder doa bancada
pessedista

Do sr. deputado Rogério Vieira recebemos o seguin
te telegrama; De Rio 294947 - 37-19-17 hrs. -Urgt.

O Estado Fpolis. - Bancada pessedista S, Catari
na reunida hoje presidência senador Nerêu. Ramos es

colheu para seu líder Assembléia senador Ivo D'Aquino.
Deliberando, também expressou. voto apôio solidarieda
de apréço çouérno Interventor Udo Deeke, a. quem foi
telegrafado. Rogério Vieira".

N. R. - O telegrama acima, taxado como "urgen
te", foi expedido dia 19 do corrente, ás 17 horas, e só
mente recebido nesta Redação dia 25, às 8 horas, con

sequentemente seis (6) dias após sua apresentação nos

guichés da Praça Tiradentes, no Rio.

* * *

catarinense

o Teatro de Procópio
Médjco à fôr�a, Nona récita

Casa cheia, a de sábado, no
Alvaro de Carvalho.

I
A elaboração da futura carta magna

Uio, �5 (K) - A As· do dívõrclo, a autonomia

I
Com este depoimento avo-

seI_nhléia ('onsti�uinte, de- do Irístríto Federal, etc. lumam-se as vozes favorá-
p

..

OIS da aprovaçao do re- Súhre 0. parlamentnrlsmo I veis ao sistema que vem

�,dmellto interno e <la for- e presidencialismo já ou- sendo adotado pelo Brasí!

�nçã� �IJ� ('omis�ão d� "imos algumas ,das fígu- II embora llOlllens. eminen�
Constltutção e Justíça, vai ras mais autorísadas da tes, como o ex-ministro
entrar na elaboração pro- _\ ssemhléía. O senador AI- Ag'amenon jUagalhães e

prtaments da futura carta fredo Neyes, <lo PSD do os srs, José Augusto e Fer-
política. Yárias matérias Estado do Rio, pensa. co- reíra Souza, sejam parti-
de Importâncía vão ser mo o deputado Hermes Li- dárlos

.

do parlamenrarís-
abordadas p e I a Assem- ma e a maioria dos cons- mo.

bléía, destaeando-se, entre tltuíntes. :Num rápído en-

elas, o sistema a ser ado- centro hoje com o sena-

tado se presídeneíalísta on do}' �eves, este declarou:
partamentarfsta, a questão ./S 011 presddencíalísta ". Moliêt» viveu para nós, na

ressurreição de uma comédia

que tem atravessado cente

nas de anos.

A vingança de uma mulher,
batida pelo beberrão do ma

rido, ébrio habitual, e que
se vê nas aperturas de figu
rar como médico, por artes

da espôsa, - é o nó do en

trecho dêsse trabalho teatral
do século 17.
Garrafa de beberico à mão,

o personagem cen traI (Sga
nerelo) é um esculápio for

çado, mas seria até um char
latão do interior, brasileiro,
em cuia terapêutica entra

sempre a cachaça nas zurra-I
pas do receituário: cachaça
queimada, cachaça com gen
gibre, cachaça com sassafrás,

P. Alegre, 25 (Via Aé- etc,

rea) - Investido pelo sr. FaItoú isto, à peça de Mo-

Getúlio Vargas na lide- liêre. - No Brasil, não falta-

,rança do P. T. B" no s»- ria na realidad:-.. oi muito bbm
tado, o sr. José Loureiro * *

b.dda Silva inícia, hoje, un! Procópio, sempre bom. Ju- rece I O
trabalho diriéto de arreçi- rema,. outro tanto. Paulo

Rio, 25 (A. N.) - Depois de
mentação e propaganda Correia teve seu re�saIt�, .no entendimentos prévios com o

petebista. papel de. Lucas. S.atlsfatorlOs, I
ministro do Trabalho, Indús-

Rio, 25 (Via Aérea) A Serra é a zona' esco- os detriais camedierites. t
.

C
,.

dí t
.

d
H·

." D Ih
ria e omercio, a ire ona o

Os deputados Otávio Mtm- lhida pelo antigo diretor o te, Ira a cena «ueus e
Sindicato dos Jornalistas Pro-

gabeira, Café Filho e Bae- do Banco do Brasil para o pague», fissionais do Rio de Janeiro,
ta Neves receberam tele- início da sua' atividade

Mal·s um crl·me 1 voltou, ontem, ao Palácio do
gramas dos emp?'egados part,idária. Com êsse ob- Trabalho, para entregar um

dos cinemas cariocas pro- jetivo, o sr. Loureiro da Rio, 25 (E.) - Em Ni- memorial do ministro Negrão
testando contra violências Silva segue, hoje, via-aé tel'ói, num terreno baldio, de Lima, consubstanciando as

da polícia de S. Paulo, de rea, para Passo Fundo, em à rua Nóbreg'8, 144, no aspirações da classe,
que foram vítimas traba- visita ao diretório muni- hairro de Santa Rosa, na De posse do memorial dos
lhadores inclusive o as- cipal do P. T. B. vizinha ('apitaI, foi encon- jornalistas, o sr. Negrão de
sassínio nas masmorras De Passo Fundo o sr. trado o COl'pO d.e uma Lima declarou recebe-lo com

da polícia bandeirante de Loureiro da Silva visitará criança, encerrado num simpatia, prometendo ao Sin-
um porteiro de cinema as demais cidades serra- caixote, que, por sua vez, dica to dos Jornalistas do Rio
que fôra acusado de furto. nas. estava metido num saco. . de Janeiro estudá-lo, afim de

Bandos de japoneses atacam os soviéticos �5�i��:1ti�;��r��{ª
IJondres, 2;) (c. P.) - larg'a es('ala contra as for- radiação i'oi a primeira I nais e emprezas congeneres. A

O rádio de llIoscou declal'a f.:as soyiéticas, desde meia- reação notória da Rússia diretoria do Sindicato deixou

flue os remanescentes das dos de novembro, "com o à crescente agitação na o gabinete do mnistro muito

tropas japonesas na llland- ,auxílio e .sob a liderança China pe11t eyacuação das bem impressionada com as dis-
cllúria vêm desenvolvendo de elementos reacionários fôrças soyiéticas na Mand- posições manifestadas pelo
ataques "bandoleiros" em na própria China". A ir- chúrÍa. 'mesmo titular.

o regresso do sr.

Borges deMedeiros
*

P. Alegre, 25 (Via Aé
rea) - Como noticíamos,
seguiu para Irapuãzinho
uma comissão de líderes
do P. R. P., que foram se

avistar com o sr. Borges
de Medeiros, a fim de ou

vir o venerando chefe re

publicano sôbre o momen

to polt�tico rio-qraautense.
A propósito, recebemos

do dr, Valter Rosa o se

guinte telegrama; «Aca
bamos de chega?' a Ira
puãzinho, onde avistamos
o eminente chefe, dr. Bor
ges de Meâeiros. Acha-se
êle muito bem disposto e

declarou que regressará a

essa capital no próximo
mês de março, a fim de
reiniciar as atividades po
líticas. Sauâações - Val
ter Rosa".
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PRODUTO DA STAHaARD I3RANDS o r BRAZll INE:: - RIO DE JANEIRO

Peço hoje mesmo 00

seu fornecedor um

"Ccrtôo-Roycl", que
apresento tõdas os

instruções indicando
como fazer poro rece-

ber o famoso "Livro
de Receitas Royal".

Se não encontrar o Cartão, 8,cre·
va pClra: Caixa Postal, 32l5.

Rio de Janeiro

Conle.rência Inter- t Instituto de Aposentadoria e
AmerICana de Segu-I Pensões dos Industriáriosros em Nova Iorque
Nova York - (S. I. H.) -

Uma conferência de diretores
de companhias de seguros de
todos os países do Hemisfério
Ocidental, reunjr-se-à nesta
cidade de 14 da 18 de maio,
sob os aupícios do Conselho
lnterAmericano de Comércio e

Producão e da Câmara de Co
mércio dos EE. UU., de acordo
com uma declaracão veiculada 2 - Os pedidos de vista e revrsoo, na forma do
recentemente pelas duas aludi-li item 6 dos Instruções n ,o 39, poderão ser feitos a

das corporações. partir do dia imediato ao da afixação. na sede desta
O objetivo da referida con-. Delegacia, das listas com os resultados das provas

ferência será o de reunir os lí- supra citadas.
deres dos negócios de seguros
de todo o hemisfério, afim de
permitir. que se conheçam mu

tuamente e troquem idéias pa
ra que a indústria de seguros
se torne capaz de atender me
Ihoràs necessidades de comér
cio mundial, nos anos do por
vir e, também, para díssemí
nar conhecimentos sobre segu
ros e o valor de seus serviços
entre os segurados.
A declaração conjunta citou

cálculos segundo os quais o co
mércio mundial, no ano próxi
mo, aumentaria em três vezes.
em virtude dos esforços dcs
govêrnos de muito países Vl
sando eliminar ou reduzir as

barreiras, que se antepõem ao

livre intercâmbio de mescado
rias, e põe em relevo o ponto
de vista dos economistas e tec
nicos em finanças, de que o
comércio mundial deva ser
mantido em nivel elevado, a
fim seja preservada a paz.
Programas de seguros progres
sivos, desenvolvidos por meio
da conferência do Hemisfério
Ocidental, são necessarios, a
fim de manter os negócios de
seguros à frente das necessida
des dos clientes internacio
nais.

Aos ilustres visitantes será
dada oportunidade de, ver as
atividades de organização de
algumas das companhias de
seguros em Nova York e outras
cidades, tais como Hartf'ord
Philadélphia e Newark.

'

CASA MISCELANEA di�tri.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.

à Rua Conselheiro Mafra

QUANDO O FíGADO ESTÁ
DOENTE O ESTôMAGO E OS

INTESTINOS TAMBEM SOFREM
Fígado doente, dolorido, cresci

do, gosto ruim na boca, fastio, ner
vosismo, insônia, gazes, má diges
tão, prisão de ventre, manchas da
pele, icterícias... que horror! Yo
cê já verificou se o seu fígado está
com saúde? Não se esqueça de que
o fígado doente produz tudo isto e
mais alguma coisa. Remédio para o

fígado só remédio vegetal e remé
'dio vegetal só a última descoberta
que é a Alcachofra. O Hepacholan
Xavier tem por base a alcachuf'ra- e
eutros medicamentos só para o fí
gado. O Hepacholan Xavier comba
te com eficácia e afasta definitiva
mente as moléstias do fígado. O
Hepacho lan é fabricado em líquido
e em drageas. Atenção: o Hepacholan agora se apresenta em dois ta
manhos e a novos preços: Tamanho
NORMAL: - 30% mais barato que
o ant�o e Tamanho' GRANDE: _
o dobro do nurmad e a preço infe
rior ao dobro, 60% maior que e

antigo e apenas 20% mais caro.

Concursos para auxiliar
dajilógrafo

1 - Comunico aos interessados que a identificação
das provas e!>pecializada 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.

e

Educação
Os problemas relacionados

CQm a educação da juventude
são dos que mais prendem la.

atenção pública na Grã-Bre
tanha, e os livros sôbre O as

sunto são dos que têm maior
aceitação entre o público le
dor.
Ainda há pouco, P. R. Mor

ris publicou uma coletânea
dos discursos e conferência
que pronunciou a êsse respei
to perante a Royal Society of
Arts, iniciadas com um retros
pecto sôbre os métodos educa
cionais ingleses e referêntes
especiais a lei Butler, e nas

exposições de suas idéias sôbre
os rumos a seguir para a edu
cação futura da juventude.
Além dessa, várias outras

obras têm sido ígualmente pu
blicadas nestes últimos tempos
sôbre o problema da educação
na Grã-Bretanha, o que repre
senta uma valiosa contribuição
para os que têm alguma par
te de responsabilidade nesse

I terreno, bem como uma exce-

I
lente orientação para aquêles
que procuram tomar conheci-
mento com uma questão de ta
manha importância e de inte
rêsse tão generalizado.
Todos esses livros, segundo

afirmam os respectivos edito
res, vêm tendo uma grande
aceitação e considerável

mo-,vimento de vendas, o que bem
demonstra o interêsse I,nal
despertado na Grã-Bretanha'
por tudo. o que diz respeito a

educação dos seus jovens.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1946.

JOÃO R. MAYR
Responsável local

Instituto Brasil-Estados Unidos
I

de Florianópolis
AULAS DE INGLÊS

EDITAL
Faço público a todos os interessados, SOClOS ou não, que se acha

aberta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês mano

tidos por êste Instituto.
De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto

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

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

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

Os interessados devem dirigil�se à Secretaria elo Instituto, ã rua

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

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

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

Diretor ele Cursos

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

Crédito Mútuo Predial

o ESTADO
Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua Joâo
Pinto n. 5

. DIRETOR DE REDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

ASSINATURAS
Na Capital

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

No interior
Ano c-s
Semestre Cr$ .

Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

80,0
45,00>
25,00.
9,00>
0,4&

Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais pre'ferida, é inegávele
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

éü/��!...

R�� �cutlS
�pA 'f1Ji u#

P CREME

I � :1'ItI'il'J'

90,00-
E�).OO·
30,OOJ
0,50>

Anúncios mediante contrat

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direcão não se respon
sabiliZ'a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Muitas bonificações emédico gratia
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

-
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OITO ELEMENTOS TOHICOSI

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCUl10s
Oi Pálido.. OeJlluperldo.,
E'90tldo.,· Anêmico., Mie.
que criem Migro., Cri.n�e.
"quitic•• , receberio I tonl·
ficlçio ge,,1 do orgeni.mo

COIP •

Sangulnol
LIa D.N.S.P. rr f99, de 1921

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

B.-\nRI;�IROS };'lJ,HO

);otas Políticas

Solas Locais

Artigos de Redação
Página Líterár ia

SInXEl XOCE'I'I

Econoll1ia e F'irianças
Vida Bancária

Sotas Científicas

Notas Rurais

Est.atística
Scm Tôdos S<rbem
A. I}.l.IL\ SCEl'i O

Govêmo do Estado

JUJ'isprudncia
Yida xruuar

Soticiário do Exterior

SOlieiário do País

Ait ígos ele. Redação
UDlO M. CALLADO

Crônica da Semana

Pelos Muníc íptos
Magaz ine
Concursos

Artigos de Redacào

'n. P. ,\QUll\O
Notas da Prefeitura
Vida E"colsl'

F'a tos Policiais
Vida Saciai
Vida Feminina

Relig iáo
PJ;]ORO 1'.U:LO :\IAI.JH !!}(}

Esportes.

.... ..

Informações úte�s
FARMÁCIA DE PLANTÁO
Estarão de plantão, durante G'

mês de Fevereiro, as seguintes Far
mácias:
D0111ingo 3 - Farmácia Santo>

Agost.it1.ho - Rua Conselheiro Ma
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia NelsoD'

- Rua Felipe Schmidt. i
Domingo 24 - Farmácia Moder- :

na -- Praça 15 de Novembro. I·
O serviço noturno será efetuada I

nela Farmácia Santo Antônio síte Iia rua João Pinto.

'I'EJ,EFO�ES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros 131J
Polícia 1036
Delegacia O. P. Social............ 1578
.\1 aternidade 1155
Hospital Xerêu Ramos S3�-Sr nta Casa . '.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 103" ..:.:._
Casa de Saúde S. Sebastião 115.l'�""_,,,
Assi sté ncia Municipal 1664
Hospital )[ilitar 0..... 1157
14" B. C. � 1530

JBase Aérea 786
•7' B. 1. A. C. .. o o ••• 0....... 1593 ..

Capitania dos Portos . . . . . .. 138D

�1ú" C. R 0 •••••••••• o... 1601\
Fôrça Policial 1203
Penitenciária , �...... 151&
"O Estado" 0""' o.... 102Z ,
UA Gazeta" 1656" t
"Diá�-io da Tarde " 1579' I
I.,j, B. �.... .... . . • • . . . . . . . . . . . . .. 164� t

Emp. Funerêvla Ortiga ....•..... 102> �
* �, *

Precisa de um empregado'
competente?

_: Consulte o nosso fichá-
.�

rio de candidatos a \

emprêgos

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nOSSl! Gerên-
cia e preencha a nossa "ficha de'
informações úteis", dando tôdalll
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (8'

•

t d
.. � ","aos rn e ressa 'os na aqmsrçao f"::::... �

bons fuueíunários (as).
=
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LVi�a Social
fOLHINHA DO DIA

FEVEREIRO

S. T01'guato
Lua nevo, a 2

57 308

26
Terça-Feira

1905 - Circula q primeiro
". número da «Gazeta Oficial».

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:

Não encetes negócios n�vos.
hoje. Podes. entretanto, pedir
favores e viajar.

ANIVERSÁRIOS:
*

Regina-Glória

'�e alegria intens a é a data de
�hoie para o lar do sr. Adalberto

· Ataíde e de SU;! exma. espôsa,
sra. Laudel ina P. Acaí t e, visto
.que assinala o aniversá ia na-

· talícío de sua gracrcsa f'ilhin ha
Regina-Glória.

· Sra. Raquel Ramos '-da Silva
E-oos grato registar a passa

_gem, hoje, do aniversário na.

talício da exma sra. vva. Ra·
,quel Ramos da Silva, genitora
do sr. dr. Adernai R. da Silva,
deputado pelo P.S.D. de Smta
Catarina à Assembléia COllsti·

· tuinte.
Dama de grandes virtudes, a

.aniversariante receberá, por cer·
�, as mais inequívoca! de
lnlonstrações de apreço e cario
nho.

.
À distinta aniversarian te,

�O Estl,ldo. apresenta seus res

,Jeitosos cumprimentos.

Claudio Taranto
A data de hoje assinala a

:palsagem do aniverltário nata
lício do menino

.

Claudio Ta
Tanto, apiicado aluno do cGru
po Escolar Silveira de Sousa-,
e filho do sr. Antôllio Taranto
e de su'a exma. espôsa sra. d.
Tereza Tarant".

-MAJOR TROGÍLIO MELO.

, � �az anos hoje, o sr. Trogf
l� Melo, major reformado da
Força Policial do Estado.

"
i • Festeja hoje, maJ,s uma pri-
mavera, a gentil Srta. Maria
'F�reza Praum fino ornamento
da Sociedade ltajaiense.

D�flui hoje, mais um ani
versario natalício a prendada
\\li

'

! a. Jacira Maria de Paula,

!� "�B_ do sr. Leonel de Paula.

i

A Cantareira se ' insurge
um ato

contraMENINA MARÍLIA
A data de hoje, registra mais

uma primavera da gentil me

nina Marília, filhinha do sr.

Luiz Batista Piazza e de sua

dd. espôsa, da. Caroltna Ta
ranto Piazza.

Vestir bem, com pe r so>

nalid ade , procure Stuart.
O Novo Alfaiate da ci

dade.
O líder do novo corte

ame+icano.
Rua João Pinto 36.

A quem entregar na rua Sal
danha Marinho, n' 5, um ca

chorrinho que at�nde por Ja
cinto, de côr preta, pêlo liso.

4 v.I

judicial
O juiz José Aguiar Dias, profe
riu nos autos o seguinte des

pacho: "O aviso da Cantarei
ra, em má doutrina e por ver
náculo, não só se mostra arro

gante, e intolerável, mas reve

la também desconhecimento
da sentença deste juizo de fa
zer cumprir o mandato, no que
coincide com os propósitos da
Cia. de recorrer à própria for

ça policial, caso se faça neces

sário.
O mandato é de geral ínte

rêsse á totalidade dos passa
geiros e deve ser cumprido
imediatamente. Certifique-se a

Cantareira deste despacho".

Rio, 20 (E.) - O Juiz da

quinta vara civel, atendendo a

\ um requerimento que lhe foi

feito, expediu um mandato de

=------------i-S-V-d-. '-1 segurança garantindo a quem
quizesse viajar na segunda
classe das barcas.
Com a arrogância que a ca

racteriza e com o. propósito de

sempre se insurgir contra as

autoridades, a Cantareira fez

publicar aviso declarando que
lançaria mão da fôrça para
que seu absurdo regulamento
fôsse mantido contra a senten

ça do ilustre magistrado.
No sentido de manter a lei;

*

Aniversaria-se. hoje, a exma.

sra. Hilota Luz, d. d, espôsa do
sr. Eduardo Luz.

GRATIfICA-S.E*

MENIKO TONINHO
Transcorre, • hoje, o 20 ani

versário. do inteligente mentrio
'I'oninho, filho do sr. Antônio.
Pinto e sua espôsa, sra, Lelete
Costa Pinto.

",r·
*

�,ascímentos s

Yolanda
x s o r

Yoland a, nãsc.d a cntem, na C·Casa de Saúde «São SebaStião»1 lneIDa
veiu enriquecer o venturoso lar "A MULHER QUE EU DEIXEI"
do sr. Arony Natividade da ReligiãoIceiníciando as suas "Ses

sões das Macas" - o Odeon
apresentará quarta-feira pró
xirna um alegre filme da Pa
ramont, institulado "A mulher

BODAS DE PRATA que eu deixei" - (�alute for

Festeja hoje as suas bodas Three), cujos personagens 2ú de Fevereiro

de prata o dintinto casal Max prnicipais são: B. DíDACO DE CARVALHO,
E. Kuenzer e exma. d Betty Rhodes, MacDonald lfÁRTIR

Maria das Dôres Silva s��'en� Carey, Manty May, Dona

Dra-/
Em 1600. recebia o Japão

zero ke, Cliff Edwards, Minna Gom- um heróico missionário na LEIAM A REVISTA
O casal possue os seguintes bell, e os dansarinos mais en- pessoa do Pe. Dídaco de Carva-

filhos: _ Dr. 'Walter Kuen- graçados do mundo:

Lo.rrainejllho..
Nascido em Coimbra, aí O VALE DO ITAJAI

zer, funcionário do Banco do
& Rognan. fôra inscrito nas fileiras da

.. Brasil, casado com d. Magda .

Uma comédia graciosa; es-; COl:x:-panhia de J�sús. No Ja� DfSPERTE·1 IIllSI Una de Souza Kuenzer, d. J

tímulants � sedutora, cheia de dedIC?U-_Se a ensI�ar a d?utr�-
Wanda Kuenzer de Andrade

rostos bomtos e pernas provo-I na crtstà, Ludo a Conchínchi- DO SEU FIGaDO
casada com o sr. Abelardo d� cantes.

. I na,
lá fundou Uill: cristandade. E san.a .. c.. ....... 118

Luz Andrade, funcionário do. Betty Rhodes a e?cantadol'a D: ..volta (T�_O Japao, percorreu
Seufígadodeftpreduzirttiazias__

Banco Nacional do Comércio Juddy Ams, este filme neces- varras regroes onde o Evange-
_ litro ••üis. Se a bililllão eeere ..

sr. 'Valdir da Silva Kuenzer, sitava de cartaz para que o l�o ainda. não havia sido anun-
..cemenr.e..alimenr...oãosiodigerid.

funcionário do Banco do Dis- �?V� programa do agente ra- ciado
.. Sa_I l_:ovamente do �en- e apodrecem, Os ,ases iadlamoesc&

trito Federal, e srta. Wilma díofôníco �unmy' Ogats (Mar- tro da missao e prega a Crtsto �o. Sobrevém a prisão ele "etllr'e. Vcd

Kuenzer, aplicada aluna do Ity May) tivesse um grande por onde. passa., Retornando sente-se abatido e comoqueenTeneDaca

Colégio Sagrado Coração de contrato de uma importante d.e .suas 'nagens, e preso e mar- Tv_ é amargo e a -rida é um lIW'tÍrie.

Jesus. casa comerciaL.. tirtzado. Imergem-no em um Uma simples evacuação não l.'oClllh

Possue o casal uma netinha, Um fato inesperado encheu um pequeno lago de água tri- causa. Neste cuo, as Pílulas Cartl:S' .-

d
- >

dí O
-.

t extraordinariamenteeficazes.Fa7.cllu:x..
a galante menina Véra, filha e espera�ça o esforçado agen- gl Isslma: .

s paga�� lllS avam
rer esse litro debilisc"ocêleftllMe_

do casal Abelardo e Wanda te: A cidade nomeaaaeará com a paciente vítima para
b pOStO para tudo. São lunes e,�

Andrade. com grande entusiasmo o sar- que apostatasse de sua fé. Três especialmente indicadas par.1 fazc.ra biIá
Por esse auspicioso motivo gente Buzz Mc Alliste; (Mac horas já durava o suplício, e correr Iivrernente.Peça as PílulasCartes,

os seus filhos mandaram rezar Donald Carey) que, em gôzo Dídico nem sequer gemia. Ti- Nãoaceiteoutroproduto.Preço:Cr.sJ.a

hoje às 711:;: horas, uma missa de licença voltava do Pacífico. raro-no do lago e o conduzem
__ o _

em ação de graças na Catedral Jimmy, chega a conclusão, de ao .governador. Quatro dias lho de Leavigildo, sobe ao tro-

Metropolitana. que a melhor propaganda sô- mais tarde recomeça a mesma I no., converte-se á verdadeira

ii' b�e � sua cantora, seria apro- tor�ura, pelas d�z horas da ma- fé, e restitue a paz á Espanha.
xímá-la do sargento herói, e, n!la_ O Padre tixa os. olhos no! S. Leandro passou por cruéis
fotografá-los juntos. .. Juddy ceu, reza e sofre pa�Ie_ntemen- i enfermidades que lhe ocasío
ganha prestigio e vence no te, eXOJ:,tando ?S ?l'lstao ,

pre- naram a morte em 597, aos 80

palco. se�tes a co;nstancla na fe_ De- anos de idade.
Jimmy perde a cantora, e. .. POIS?� mais de 10 horas �e *

Buzz Mc Allister, a sua na- m�rtlno, por volta =. mela A vida terrestre é uma esco-

morada! noite, entrega sua herOIca al- la, um meio de educação e de
O enredo é dos mais agradá- ma.a Deus. Tinha 46 an6S, dos aperfeiçoamento pelo traba

veis e divertidos, tendo á en- q�aIs co�sagrara 15 à conver- lho., pelo estudo. e pelo sofri-

grandecê-lo, a interpretação
sao dos Japone�es. mento. Não há felicidade nem

dos dansarinos malucos: .
mal eternos. A recompensa ou

Lorraine & Rognan, e, .de
26 DE FEVE�EIRO o castigo co.nsistem na exten-

Dona Drake, a possuidora das IS. Deandro, Arcebzspo e Con- são ou no. encurtamento das

"rpernas !provocantes". ,
.

fessar

I
no.ssas faculdades, do no.sso

É mais um grande filme da Lea.ndr� nasceu em Car�tag;e- campo de percepções, resul-
Paramont que o Cine Odeon na_2 r,a E.,panha. Teve tres lT-: tantes do bom ou máu uso que

lançará c�mo. "rentréc" das r�ao� s��to.s, a saber: S. Ful-' houvermos feito do nosso. livre

"Sessões das Moças". g€.n�lO, B1SpD de Carta.gena, .

S. arbítrio, e das aspirações ou

Quarta-feira próxima, as
IsIdoro esta

..
Florentma. Am- tendências que tivermos em

19,30 horas: da de pouca Idade e�trou pa� nós desenvolvidos. Livre e res

"AMULHER QUE EU DEIXEI" rl7 um convento. Dedlc0l:l:se.a pOOLSável, a alma traz em si a

A. C. T pIedade" �o estudo. da ClenCla lei dos seus destino.s; ,prepara
------------- e da m�lca: Orden�o sacer- no presente as alegrias ou .as
vina AUigUSta Maria steinba- dote, fOI eleIto AreeblSpo de dores do futuro. A vida atual
nelores Steinbach e Lindo.lfo Se_yilha, l�r �o�e de seu �r- é a eonsequência, a herança,
eh, Guntger Steinbach, Han- mao, St. Isidoro. Naque�e dias nossas vidas precedentes e

Anatércio Gonçalves Pereira. t�mpo, r«;>manos, suevos e Vl- a condição das que se lhe de-
• slgodos dIsputavam a �SS€ da vem seguir. O espírito se es-

MOVIMENTO DE PASSAGEI- Espanha. Contra os VISIgodos, - larece se eno-raoo€C€ em po··
ROS DA PANAIR � BRASIL adeptos das doutrinas de Ario, tências' intel�tuais e morais,
S. A., NO AER<?PORTO. DE S. Leandro �eve: que combater. medida do :traje.to efetuado, e

FLORIANOPOLIS Tt"ndo contnbUldo para a con- da impulsão dada a seus atos

PIA 23, �ersão de S�o He�en.egildo, para (} bem e para a Ve'l'dade.
Com destmo a Porlo Alegre: fIlho do reI Leovlg11uao, S. LEON DENIS-

Telêmaco. de Bem e Maria Ca- Leandro foi desterrado para O úrüco poder- que destaca
maI1go de Bem; Constantinopla, enquanto Her- e qualifica entre si as criatu

�om destino ao Rio. de Ja- menegildo morreu por decre- ras humanas, é o que se conse

neIro: Al1fonso Dela�bert e to do. pai. Em Constantinopla, gue a força: de uma moral per-
Jadwlga Grams GentIl; Leandro encontrou a S. Gre- feita e portanto inatacável.
Com destino á Curitiba: Ma- gório. Magno, então Legado Assim pois, sómente aos no-

noel Fo.nt Juliá, Livia Moura Pontillício. Entretanto sofreu ores de virtudes são dadas as

Juliá, Murilo Font Juilá, Ugia várias desgraças a conciência mais belas conquistas, através
Mancelos Moura; co.meçou a remo.rdê-Io. S. L.ean- a ascenção evolutiva de seus

Procedentes de Pôrto. Ale- dro. é chamado de volta, e as- espíritos, em busca das mais
gre: George Frederick PicheI, siste ao rei contrito e arrepen- aLtas ID.a;ILSõeS, reino de Amor e
Jayme Spiguel e Panapiotis dido, em seus últimos r-lC- de Paz.
:Mandalis. I mentos. Recaredo, segundo fl- l

Costa. of'.ciat Administrativo
do Estado, em sei viço 1.0 Te
sourc, e de sua espô s», da. Ana
Maria de Medeiros Costa.

Catolidsmo

o SANTO De DIA

�IIX'R Df NObU[I�l

Viajantes:
ANTÔNIO 4,PÓSTOLO

Via aérea, r�ornou, ontem,
a Florianópolis, com proce
dência da Capital Federal, o

sr. Antônio Apóstolo, figura
proeminente do alto comércio
catarinense.

•

RELllIÇÃO DOS PASSAGEI-
ROS QUE EMBARCARAM

N/ CAPITAL DIA 21,2, PELA
CRUZEIRO DO SUL:

Para Curititia: Jaco.b
Naslauski;
Para São flaulo: - Cremil

da da Silva Moreira, Arman
do da Silva Fernandes Morei

ra, Elvina Bastos da Silva Mo

reira, Karlos Wloch, Walter

Novogradsky, Ary Canguçú de

Mesquita, Adauto Freitas e

Horst Schlosser;
Para Rio de Janeiro: - Ma

noel José Machado, Manoel

Joaquim Lopes, Janet Tuck
niss CélIbot, Edgar Arthut Ca

bot, Christopher Tuckniss Ca

bot, Enid Tuckniss Cabot, Ma
rina Bispo dos Santos, Neusa
de Mesquita Sahlit e João Hen

rique Bianchini.

Desembarcados na mesma

data.
Procedente de São Paulo:

Carmen Freysleben de Sousa,
Alice de Sousa, Max de Sousa,
João David de Sousa, Jorge
Joaquim Boabaid, Hermí:pio
Daux Boabaid, Jacob Boabaid,
Soraia Daux Boabaid, dr. Má
rio de Oliveira Ferreira, Octá
vio Labes, João Carlos Costa e

Miguel Hermínio Daux;
Procedentes do Rio de Ja�

neiro: - Erich Steinbach, El-
........... ,

ICLEÂ
,

,
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SANGUENOL
Contém oito �1�ment05 tônicos
FÓsforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódjo, etc·

Academia de Com.ércio de I:U:I,.].1.1J
Guarda d�e Fi!�:���;!IisNoturnosSa n Ia Cala ri n a A Administracão da Guarda de Vigilantes Noturnos de

(Fiscalizada pelo Gove'rno Federal) �,._�,"
.

.

"

Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não con-

_.

""'_' tribuintes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas

comerciais, declara que a Guarda não é instituição oficial e
A N O L E T I V O DEI 9 4: () � que só tem compromissos com os que concorrem monetáríamen-

CURSOS Comercial Básico Copyn9hl di! , . .-:

'I'écníco de Contahilldade (10 ano) � I. "'eNA"l rooHIANO?ln� te para a sua manutenção. E esse propno compromisso .nao.�-
de ir além de certo limite. Não é possível, a nenhuma Instituí-

Contador (2° e 3° anos) ção, garantir a alguém uma tranquilidade absoluta sôbre a sua
Ciências Econômicas. 1 ... que, nos Estados. Uni-

pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais. o
_INSCRIÇÕES: Exames de admíssao ao Curso Comercial dos, não existe Ministério da

Nas cidades mais bem policiadas do mundo roubam-se, nao
Básico - de 1° a 15 de fevereiro Educação, nem órgão oficial

já pães e galinhas, como em Florianópolis, mas milio?ários,Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro algum destinado a controlar o
crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.

Exames Vestibulares ao Curso de Giências ensino superior. Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev. 2. .. que um chinês pode A AdministraçãoMATRíCULA - de 15 de revereíro a 14 de março ser condenado por um delito ---

INÍCIO DAS AULAS - 15 de março que não cometeu, aceitando I . CONTA CORRENTE POPULAR �AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILlAR DE de bom grado esta

contingên-ll Juros 51/2 8_ a. - Limite c.s 30.000,00 �ESCRITÓRI0 (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI- cia se O criminoso pertencer à
Movimentação com cheques �

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVANCiA DO LIMITE' sua família ou à sua clan.

IMíNIMO DE IDADE A OWfENÇÃO DO CERTIFICADO DE 3 ... que se na Lua houves-, BanCfl do Distrito Federal S.4.
LICENÇA GINASIAL DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA- se mares, também nela have-

BlDLECIDO NO TITULO VII DO D_ECRETO-LEI n. 4.244, de ria marés, devido à atra�ão d� I CAPrTAL: ("R$ 60.\)00,000,00
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem- 'Terra; e que, como esta e mUI· RESERVAS: CR$ 15.000.00o,no Ibro de 1945). to maior do que aquela, as ma- RUla Tra,-'afto .. 23 • FloriãnÕpollsINFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Às rés da Lua seriam verdadeira- "

19 HORAS, mente colossais,
4:. :. que, na Europa, os pes

cadores das águas doces cos

tumam pôr de môlho, em sal
moura, as suas rêdes de pesca,
'evitando dêsse modo o ataque

,.� destruição dos mícro-orga
.nísmos existentes nas águas
dos rios e lagos.

'

5. .. que, no princípio dês
te século, o célebre taquír

IAgastiya, de Bengala, no rn-
I dia, manteve o braco levanta-
I -

I d,O,
10 anos, continuamente; e

Iaue era tal a imobilidade de
Agastíya que um pássaro che
gou a construir um ninho na

palma de sua mão.
6. .. que, entre os diversos

sistemas matrimoniais, u m

dos mais interessantes é o que
se pratícava na antiga Babilô
nia: as mulheres eram vendi
das pelo melhor lance nos mer-

A' I cados públicos; que o dinheiro

ftosto assim arreca�ado era distribui-
� do entre as Jovens de menos

AOS SNRS. SÓCIOS atrativos, q�e n�o tinham des
pertado o mteresse dos com

pradores; e que, com êste pe
queno dote como fundo adicio
nal, as moças feias ficavam em

melhores condições para con

correr ao leilão seguinte.

B R I TO

0" PáiíilM!, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crrsuças Rsquíttcaa rece
berão li tonificação geral

do organismo com o

Clube Doze de
o Departamento Social e Recreativo comunica que, de acôrdo

com o. novos ESTATUTOS. 86 serão expedidos, pela Secretaria, car
tõeli de INGRESSO a pessoa. em trânsito pela Capital, ou de suas

relações, até às 18 horas do dia em que se realiza a feata.
E.te Departamento pade para não trazerem, em companhia. me

nore. de 16 anos, às festas que se realizarem no Glube desta data
em diante. •

Será exigida na porta a carteira social ou o taltíCl do mês de
.Fevereiro oorrente.

Para ati baile. carnavale.coe serão expedidas ilUltruções especiai.
.• o respetivo ingreeao.

Departamento Social e Recreativ-o do Clube 12 de Agôsto, em
.Florion6polia, em 19 de Fevereiro de 1946.

HEITOR FERRARI
Vice-Preaidente

Emprêsa de Eletricidade e Telefones
Alexandre Scblemm S. A.

A VI S o
Acham-se à disposição dos senhores acionista., na sede desta

.ociedade, à rua Sete de Setembro nO. 20. em Pôrto União, os

documentos a que 8e refera o art. 99, do decreto-lei nO. 2-621, de 26
d. setembro de 1940, letras a. b, e c.

Pôrto ú.nião, 16 de f.avereiro d. 1946,
ALFREDO LANGE ALEXANDRE CARLOS SCHLEMM

Ji)iretor Viae·Presidente Diret-or Gerente

RECORTE :meTE coupon preencha-o e' por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENT-ES
DE FLORIANóPOLIS.

Autorizo a msnha inscrição eomo sócio contribuinte
dessa CAIXA com a measalídade de Cr$ .

F'lertauépolís, de ...•...... ,. de 194: .

Nome por extenso , � .. , .

Local onde deverá ser cobrada a measalídade .

- __

.E-8CRITóRIO .JURÍDICO COMERC_IAIJ
ASlluntOl'<= Turídicos·- C"merciaÍll-- RUTois e InformutivelJ

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte no.sa Organização entes de le decidir pela com

�ra ou venda de imoveis, pinhaill ou qualquer•

empreea ne.te estado ,

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO ..

-

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

QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANClA ? "PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

...
e Missa
MAZZA

Agradecimento
DORA WENDHAUSEN

JO Tenente Arnoldo Lobo Mazza Roberto Pau;la
Wendhausen, Coronel Adrian", Saldanha Mazza e

'jail Lobo Mazza. eapôeo . pai, sogros {ault8nte.},
irmãe., tio•. cunhados e demais parentell da sau

dosa e prsnteada DORA WENOHAUSEN MAZZA,
agradecem a todcs quantoe enviaram telegramas. cartões: flores, bem
como compareceram aos funerais. ao me.mo tempo ccrwídorn para a

miesa de 10 dia, a ser celebrada dia 27 do corrente na Catedral
Metropolitana., no altClr de z:!os.a Senhora .de Lour�es:. às 1.30 horall,

Pela compar�ncia a ell.e ato de carIdade cruta, canfellllC1m-se

antecipadamente agradecido-. 3 vs,l-

O itlfaiate indicado
Tiradentes. ,.;;.1 _

Correio LaDeaDO
Venda avulea na

AGtNCIA PROGRESSO MANOEL 'JOAÓUIM· BUS SANTOS
EXPORTAÇÃO

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

-'-�
, ,

Banha, fécula, ,., taplóca, mél e. cera de
abelha, cebolas, batatas, óleos e

crina v.egetêil
REPRESENTAÇÕES· E CÓNSIGNAÇÕES

"
'

. Aceita-se giênero,s, alimentícios e sacarias

End. Teleg.: "VENUS••

CAIXA POS,TAL, 243 - TELEFONE: 1680

Rua F-rancisco ;TOleJ:1tin:o,:'13" �,15
, .

'.:_.

! . Florianópolis: , Santa. Cata,rina
I' -

o ;nelHOR DOS melHORES
ue o N.� N� lU.

o Sahão

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

"VIR'CiEM ESPE,CIALtDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE {Marc� regia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SOCIEDADE 1UUSICAL "LI
RA DO IGUAÇÚ

Da Sociedade Musical "Lira

do Iguaçú", de Pôrto União,
recebemos o seguinte ofício:
"Sr. Diretor:
Temos a grande satisfação

de comunicar-vos que, no dia

3 dêste mês, foi fundada, nes
ta cidade de Pôrto União, a

Sociedade Musical Lira do

Iguaçú, cuja direoria provieê
ria ficou assim aclamada:
Presidente de I:IOInra, Dr.

DOENÇAS NERY6SAS
Lauro Soares' Presidente Her- , .

.. ..'. .' ! Com 08 pregressos da medulina.
mimo Mí lis ; VICe-P:resldent�, hoje, as doenças nervosas, quando
Nataniel Hirsch; 10 Secretá-! tratadas em tempo, erio males per

rio, Prof. João Nitto Gaspari; f�itamente reme�iáve�. <? cu,:and-ei_\'20 Se tá Reverendo Frei rlS�o, .fruto d:s t�.oran!Cla, so pode
. . ?re ano,. pre,ucilcar os Indivíduoa afetados d.

Líbór ío.; 10 TesoureIro, Far- tais enfermidades. O Serviço Na-
macêutico Willy Jung; 20 Te- cional de Doenças mentaÍB dispõe
soureiro, José Kretschk. de. um Ambulatório, que atende gra- Móveis de Aço, Arquivos e

Oradora, Senhorita Ida Tes- ���:::::.t�ao�::e�!��o�:r���o�n; Cofres «SYNTHESI5,.
ti. às 11 horas. diàriamen�

\
Distribuidores:

Bibliotecários, Teodoro Kep- ALMEIDA, BASTOS & crx.
'pen Sobrinho e Arí Milis;

C APE�ASf' Cr$ �,60t' V • Felipe Schmidt \ 2 - lo and,
, . d om essa ln lma quan la oe.

Mestre Honorárto da
..

ban a e.stá auxiliando o seu próximü.1
musical, Professor Emílio Ta- Centrtbua para a Caixa de F.smoUa. Comprar Da CASA MISCE·
boada. aolil lndiEentes de FlorianóooU",. LANEA é 8ablol economizar ..

Comissão de Estatutos, Her- I:;:j����,il�e��:�a;�rF��i an��= I 'AGRADEC IMENTO '

bórío, Teodoro Keppen Sobri

nho, Dr. Cid César Ferreira, o

boada e Felicío J. Donit.' Profundamente agradecida peta. atençõe. e desvelos de que fui
Servimo-nos da 'portunidade, alvo qua.ndo enferma na Casa d. So.úde São Sebastião e no Hospital

para vos apresentar os nossos de Caridade. v�nho. ;lar meio dê.te, penhorar a minha proful'lda
.

1 gratidão à. relllpectivas diretcrias. médicos, irmã. de caridade, enfer
protestos de alta estima e Ina -

meiras e a todos aquele. que me vieram trazer o confôrto que pre-
-terável consideração. cisava nas horas amargas per que pa.lllei.

Pôrto União, 5 de fevereiro' Agradeço parl'icularmente ao dr. Polidora S. Tiago pel" cuidado
de 1946, verdadeiramente paternal com que me tratou. e principalmente pela

sua eficiência como médico, pois tenho certeza. de que devo a minhaHermínio Milis, Presidente.
vida a êllte grande membro da classe médica.

•l. Nitto Gaspari, 10 Secretá- Também as Irmãs de Caridade da COIIa de Saúde São Seba.tião,
tário. Tarcila e Otaciona, e a todo. os po-rentes, pe.soOll aznigos e de minha.

Agradecendo a gentileza da relações. que me visitaram, o meu comovido agradecimento.
Desej� também expre.sar o meu agradecimento ao Centro E.pícomunicação, formulamos os

rito. pelo conforto elpiritual que concedeu,
melhores votos de uma feliz Agradecendo Q todos, ofereço a minha residência ao., meu.

p�rentes e amigo. à rua Vitor' Meireles nO. 42. vs-3 3

.:

� �

CREDiáRIO {( KHOI
A tONJUNTIVITE

A

e as moscas
Entre' a grande variedade de doenças que as môscas
podem provocar, encontram-se as infecções dos olhos
chamadas comumente conjuntivites.
As môscas carregam em suas patas ou fezes muitos
tipos de micróbios que logo depositam nos móveis ou nas
mãos dos seres humanos. Êstes, ao esfregarem os olhos,
põem tais micróbios em contacto com a delicada mem

brana que cobre aquêles órgãos. Além de incomodar, a

conjuntivite é contagiosa e pode provocar um enfraque
cimento da visão.
Evite êsse contágio: coopere Suprimindo os fócos onde
as môscas se criam e reproduzem, como depôsitos de de
tritos, esterqueiras e, em geral, tôda matéria em decom
posição.
Complete esta campanha, pulverizando SHELL TOX
em seu lar, o inseticida científico que extermina môsc:as,
mosquitos e outros insetos daninhos.

Vista ampliada de
uma pata de moo
ca ,à qual aderem
tôdas as espécies
de micróbios.

Os escsditocôcoe, micróbios qu.e
provocam um tipo de conjun
tivite .

. :.:.:.;. SH'E L L TOIV 1'-..---

!illi 1\ iil......... ,.•.....••

li Não tonteia os insetos: MATA -OS! I
Jr ANGLO-MEXICAN PETROLEUM co. LTD. ��;����� '�i���i��!

'

: ���i����
�f�- P R o D U' o S SHELL DE PETRÓlEO �f�
::::::::::_

� ::.:::�....•......•....•• ;: •••�7.·.·.·.·;--.-.·.·.·.·.· ·.·.·• • •.•.•,.. ,. -.- -

"" -.-.�..; � : ..

�:�:�:�:�:�:�:����:;:�:�:���:�:��Ji��:��t��:�:::::: :::::�:�*�;i:�:�:�i�?:�J���%f���#::�:�*��."' •• =-:!!.'.,...... �-:.�6fJ."..? ::":A·e_����"=.r��..:r.:='�:!'N.''"'=a

»

Outros causadores da mesma
enfermidade: os estreptococos.

$7

Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n·o 5�

junto à Redação do «O Estado».

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

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 inicio às 12 horas, nos seguintes dias:
3 de março (domingo) e 5 (terça-feira) reservando o dia 4

(segunda-feira) para a vesperal infantil. das 16 às 20 horas.
VENDA DE MESAS:
Os preços para venda de mesas numeradas, com direito a

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

Assinatura para todos os bailes Cr$ 50,00
Mesas avulsas para cada bail-e Cr$ 30,0'
As assínaturas para os dois bailes poderão ser procuradas

'na sede do Clube
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em F'lortamópnlís, 18 tle

fevereiro de 1946.
Elpídío Fragoso, Secretário Geral.

NAO É NOCIVO AOS

JOAO DE BRITO

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do ElltadO'

Florianópolis
Farm. Barbai ANIS 08 Soua

da Cosia Avüa

I JOÃO MARIANO FURTADO
e ESPOSA

Exame de sangue. Exame para verHic'4ção
de cancer, Exame de urina, �ame para

verificação da gravidez, Exafi"\e <ie escorro,

Exame para verificação de doeru;as do.

�ele, bcce e cabelos, Exame de fé'Zes.
Exame de secreções.

Jlutovaceinas e transfusão de sangues,

I Exame químico de fOl'inhas, bebida
café. águas, etc .

�..----------- I I_ _�

ALFREDO SELl e

ESPÔSA
participam que .eu filho'
IVO, ajustou núpcias com a

aenhorlta Neusa Furtado.

Rancho Queimado, 212'46.

filha
com,

EVITE ABORRECIMENTOS

Icom pedidos que podem ser evih.
dos. Contribua para a Caixa de Es-
molas aos Indi;;:-cntcs de Flor íaaé.K

part'cipam que .ua

NEUSA ajulltou nupcias
o se, Ivo SeU,

Fpolis , 21/2/46.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o 'we rhe

interessa é, realmente, uma providência
para endir-eitar o que. estiver errado ou

para que a�ama falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarm

nhe-a á SECÇAO RECLAMAçõES.
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

s:e direito, recebendo v. s, uma informa-

cão do resul tado, embora em alguns ca ..

ses não sejam publicados nem a recta

mação uem a provídêucia tomada.

VIÚVA TENENTE

gestão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 25 (Via Aérea) - Co

mo tradição, ::: prefeito recebeu
em seu gabinete a visita da fi

pua do Rei Momo, que foi re

ceber simbólicamente d a li

mãos do sr. Hildebrando Góis
as chaves da cidade durante o

seu reinado de carnaval. Nes-
. sa visita que contou com a

Di.reção de PEDRO PAULO MACHADO presença' de todo o gabinete �o
., . prefeito e de elementos da cro-

data da sua carreira praticamente termí- . R
.

M- mca carnavalesca, o e1 0-
nada no clube dos calçoes ne-I 1 t d oradarnente

t fer'l T mo pa es rou, em '-',
gros, rans ,erlU-se para au-I· f íto fazendo ao fYO-
baté, onde segundo informa- com apre ei , to

ções que tivemos, ocupará as vern�dor da cda?e a�e�os n?
funções de técnico no clube que

sentido do m�I�r.. êxito do
",C 1 d Vitória"

tem o nome daquela próspera arnava a _.

cidade paulista.
'

o AVAí UTILIZAB.Á O ::MES·
]10 QUADRO QUE VENCEU

O CAXIAS
A mossa reportagem apurou

que, para os próximos compro
missos, o Avaí, ante o espeta
cular triunfo sôbre o Caxias,
de Joinvile, usará o mesmo

quadro. Assim sendo, Bráulio
abandonará a posição de co

mandante de ataque para ir

servir no centro da linha mé-
dia, pass-ando Chocolate a Leglaa-Oatuar de médio. O extrema-di-
reita Felipe preencherá a la- A direção avisa às pessôas interessadas que na pró-
cuma deixada por Bráulio, en- xima terça-feira (dia 26) inicia o seu funcionamento.
quanto que o seu lugar será A creche destinada a fiilhos cujas mães trabalhem
ocupado 'por Zacki, ficando o fóra de casa, recebe gratuitamente menores de 4 anos,
quadro as sim constituido:

cuja entrada deverá ser feita diariamente até às 8 horas
I Adolfo, Fatéco e Otávio; Cho-

e que residam em qualquer bairro da cidade. Os am-
colate, Bráulio e Aldo Nunes; bulatórios de Higiene' Infantil, Pediatria, Higene Pré-
Zacki, Nizeta, Felipe, Tião e

Natal, Odontologia, Fisioterapia, a Cozinha Dietética e
Saul. Propalando-se nos meios

a Cantina Maternal, âestinam-se exclusiuamenie aos.
esportivos da cidade que Bráu-

moradores das ruas adjacentes do Centro de pueri-
lia deixará o Avaí, haverá um

cultura.
"center-hafl

" á altura desse I d dpara substituí-lo: o media Florianópolis, 23 de fevereiro de 1946.
li causa o esa-

Boas.
Dr. M. S. Cavalcanti, Di1·etoT

b tBoa a decisão dos mentores

N
- · . - amen O

do Avaí. Parabens. I ao IllalS eInlSSOeS Rio, 25 (Via Aérea) - O

VE.RA.C�U� F. C.
•.

I E'" a DGVa orientação do mine da Fazenda :�����le��te!����O !�V�ssc���
Nos

A

prrmeiros dias do pro?n-! Rio, 25 (Via Aérea) _ Na de ministério, o propósito em Politécnica, considerado como

mo mes de marco, em sua séde .- ..

t
.

1 Ii d ,'o maior técnico brasileiro em
.

Ieit
�

da a mo
reumao mInIS ena rea iza a que se encontra o governo de

.ser�.e �1 � e demv:oss3; eco CIU- á semana passada, o ministro evitar novas emissões dentro cimento armado, afirmou que
va Ire orla o simpa 1. -

da Fazenda sr Gastão Vidi do possível a fim de que o
as causas que determinaram o Rio, 25 (Via Aérea) - O

be que encima esta nota, filia- 1 f I'
.

. -

ôb

-

d"d - desabamento do "Edifício As-
do ao Departarnento de Fute- ga

"t
ez

_

onga e;:p�sIçaO
fin

re custo e VI a nao se eleve .

B '1"
-

f f
ministro da Aeronáutica aca-

a SI uaçao econormca e man mais. SIS rasi nao oram as un- ba de tomar providências de
boI amador da F. C. D., ma ca- .

d
.

N d '

-

:i3 d 5
t

.

d d d Segun
cerra o pais. esse ocumem- A referida exposição ocupa -tm� ap. o �.1. ma o uns a saç �? gtande alcance côm relação ao

degc;.la_ _e ama' ores a ' -

to, o sr. Gastão Vidigal acon- seis fôlhas de papel dectílogra- teríal Inferior, o que determi- aprendizado de pilotagem aé-
a rvisao,

,., selha severa parcímônía nos fado dos dois lados e trata, no� o desastre que :ausou rea, em todo o Brasil, determi-

NADOU 21 HOB.AS E 4:0 gastos por parte do ministério; também, do 'programa finan- �als d_e 200 mo.rtes. Apo� ';l�ai nando a paralização temporã
redução ao mínimo possível das ceiro que o sr. Gastão Vidigal lI�speç:;o. nas rumas do edifício, I ria de todas as atividades dos

MINUTOS
verbas extraordinárias e se- pretende executar á frente do disse ,a, Impr�ns�:. aero-clubes brasileiros, até queBuenos Aires, 25 (U. P.) - Resolvi vísítar exponta

D
.

d 80 quilô eretas: compra de material ministério da Fazenda. Essa -.
-

se apurem as atuais condições
e�Ols e percorrer águ� que não possa ser adiada; sus- exposição deverá ser publica- neamente e a von.tad� aquele, dos aparelhos de treinamento.

mel ros e permdan2e1cehr nasa e 40 pensão de todo o projeto' de da amanhã ou depois. local, po�que o fato mteress� Essa medida tem em vista de-
pe o espaço e ar

I t
-

d d d de perto a classe dos engenheí- terminar as causas dos contí-. t' dad Candoti cons ruçao e se es para e-
mmu os, o na or

d partamentos de govêrno e Assuml-rá DO dl'a ros. Um .caso sui-generis. Üní- nuos acidentes que estão ocor-
.abandonou a prova de nado

el't t díd d .8 co ocorrido no mundo. Nunca rendo ultimamente em rodo
R
•.

B Aires ao
mUI as ou ras me I as e ca- "" , , 'V 'I-

hosarlO. aI uI�ndosd dI Ra'mal ráter econômico de emergên- I- de Mar"o se ouviu falar que um edifício território nacional.
c egar a oca 1 a e e -. y de apartamento tivesse ruido
lo. A desistência foi devido às claO' ..

t d F dací Rio Grande, 25 (Via Aérea) fragorosamente como este. Li
.. -mnns 1'0 a azen a cien- •

R I T Ograndes ondas que o Impediam tifi
.

d I
- Na próxima semana, segui- as declarações prestadas pelo B .dI ICOU. am a, aos seus co egas t,

e avançar. rá para Pôrto Alegre o dr. Eo- construtor Francisco Couto,
,.

Iod. Com. e Seguros que Aita Júnior, que assumirá que afirmou �er empregado _na O alfaiate indicadoDEPOIS DO CAB.NAVAL AS a chefia de polícia do Estado, argamassa po de pedra ao

m-IEXCURSÕES DO FLAMENGO
IlNOT S I no dia 1° de março. Na próxí- vés de areia. Desde logo che- ..._

TiradsDtes 7

Rio, 25 (E.) - O Flamengo a . 11. ma terça-feira, o dr. Roque guei á conclusão que o emprê-] Do 8eneral Dotra 80pretende realizar duas excur- AVISO Aíta transmitirá a prefeitura go daquele material na confec-
sões antes do certame oficial Acham-se à disposição dos ao seu substituto, engenheiro ção das colunas teria o�asiona- Interventor paull·stada F. M. F. Já tem convite pa- Senhores Acionistas na Séde Miguel Castro Moreira, novo do o desabamento. O po de pe- ,

ra as mesmas; devendo após o Socialá Rua HerlCÍlio, N° 69, os prefeito municipal. dra reduz a resistência. em
Camaval iniciar os preparati- docum�ntos a que se refere o 50�. Idêntica opinião foi emi- Rio, 25 (E.) - Respondendo
vos de seus defensores. art. 99 do decreto-lei N° 2627, Prev.·sa-o do tempo tida pelo sr. Gabriel Souza ao telegrama em qúe -o sr. Ma-
Um dos convites do Flamen- de 26 de Setembro de 1940 Aguiar, diretor do Departa- cedo Soares lhe comunicara

go é para visitar Lima, capital Itajaí, 14 de Fevereiro de I SERVIÇO DE METEOB.O- menta de Edificações da P.re- ha'Ver assumido a intervento-
do Peru, para onde deverá via- 1946. LOGIA

I
feitura. ria de S. Paulo, o general Euri-

jar a sua equipe priJncirpal no Sidnei Noceti, D. Gerente. Previsão do tempo, até 14 co Dutra, :presidente da Repú-
mês de abril. O outro convite horas do dia 26 na Capital:

J
blica. enviou ao interventor

é para ir à Bahia. Re.·n.·scb S I "om e Tempo: Instável, com chu-! á está aôi.ndo bandeirante este despacho te-
:Êste será cumprido ante-, • II., U • vaso 6 legráfico: "agradecendo a co-

pois pretende o grêmio tri- Ind de M�de.·ras Temperatura: Estável. Rlo, 26 (E.) - No gabinete municação constante de seu

campeão visitar Salvador, logo ..� Ventos: Predominarão de do ministro da Agricultura to- t"ádio de ontem, manifesto a

dClpois do Carnaval. AVISO sul a leste, frescos. mou posse do cargo de Diretor vossência o agrado com Q11;e'
Na Boa Terra, o rubro-negro Aoham-se à disposição dos Temperaturas extremas de da Divisão de Terras e Coloni- recebi a 'afirmação de que e�

,deverá disputar três partidas Senhores A:cionistas na Séde hoje, for�m: Máxima 27,3, zação, o agronomo Jair Meire- penhará seus melhores esfôr-
amistosas. Social á Rua João Pinto, N° 44, Mínima 21,5. les, que entrou, imediatamen-

ES'
no Estado de S. Paulo, no

* os documentos a que se refere Previsões para o litoral de te, no exercício de suas fun- entido de cooperar com m&

QUER O CB.UZEIB.O EN- ° Art. 99, do decreto-lei N° Santa Catarina e Rio Grande ções, já tendo conferenciado; ovêrno para a realização de
FRENTAR O VASCO EM BE- 2627, de 26 de Setemhero de do Sul: Tempo instável com com o ministro Neto Campelo ,seus objetivos de assegurar no

LO HORIZONTE 1940. chuvas e trovoados. Ventos de e devendo avistar-se com o sr. país um ambiente de tranC],ui-
Belo Horizonte, 25 (E.) Florianópolis, 16 de feverei- sul a és te com rajadas frescas. João Alberto, presidente do lidade e confiança, imprescin-

, Noticia-se aquí, que, não satls- ro de 1946. Visibilidade moderada a sofrí- Conselho de Imigração e Colo- dível a(') desenvolvimento nor-

feito com a derrota sofrida Sidnei Noceti, D. Presidente. veL nização.' mal de suas atividades".

. .

CLUBE DOZE DE 'AGOSTO - CARNAVAL - Dias 3
Bailes carnavalescos, Dia 4, Vesperal Iníanlíl. As mesas para

naval estão à venda na Secretaria do Clube ..

frente ao C. R. Vasco da Ga-I acerto referente à
ma, do Rio, o Cruzeiro está I realização.
envidando todos os esforços D o ii:

sentido de trazer o campeão ,JANGO SERÁ PREPARADOR
carioca à capital mineira, pa- EM TAUBA'J['É
ra uma revanche que os cru- 'S. Paulo, 25 (E.) - O conhe
zeirenses aguardam sequiosa- cidíssimo médio-direito Jango,
mente. que com tanto destaque defen-
A realização desse sensacio- deu, por longos anos as cores

nal choque, que está quase, do Corinthians e do seleciona
certo, depende mais de um, do paul ista, estando com a sua

JÁ É TEMPO
Provavelmente em fins de

março ou prtncípios de abril,
o Departamento de Futebol
Amador da Federação Catar-i
nense de Desportos dará início
aos Campeonatos de Amadores
das Primeiras e Segundas Di

visões, com as realizações dos
respectivos torneios-inícios.
Portanto já é tempo de os dí-

.

rigentes dos clubes filiados
iniciarem os preparativos pa
ra a temporada amadorista de
46.

Brasileira de Assistência

os

de Março,
de car-

e 5
bailes

I Recebido pelo
Prefeito

__. .....,q._,.,.� .. _ "00 _
r

A té que as causas
dos acidentes sejam
apuradas
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Estocolmo (Via aérea) +r

O Instituto Técnico de Cr�nologia de Estocolmo, fez,

relcenternente, algumas valiosa'
.- - -. - _- .......... -- ..... -

w.._ ,..w..........w.._..,..._........,...w.. ,...........w.......w..w..w....,......... contribuições na investigaçã
acêrca das impressões digitais;
Até agora, a polícia sueca

registrava as impressões digí-
vvera,ões - Vias Urinárias -. bDoenças dos intestinos, réto e tais por grupQS aseados en1
anus - Hemorroidas. Tratamen- certos detalhes da confízura-to da colite amebiana. �

Fisioterapia - Infra vermelho, ção da ponta do dedo, porémConsulta: Vital' Meireles, 28_
Atende diariamente às 11,30 ns. agora está reorganizando seu
e, à tarde, elas 16 hs. em diante registro conforme uma versãoResid: Vidal Ramos, 66.

____

Fone 1067 aperfeiçoada do sistema inglês
DR. MADEIRA NEVES de Battley. O autor deste siste-

Médico especialista em DOENÇAS ma aprefeiçoado, é O crimina-
DOS OLHOS lista G. L. Dalstrom. SegundoCurso de Aperf'eiçoamento e Lon-

ga Prática no Rio de Janeiro O sistema de Battley, o número
('oxS\:I/I.'.'\S - Pela amanná: d Il h

'.

«tar iaruen ts elas 10.30 às 12 hs. à e ln as que con tem a 1111-
t atd e excepto aos sáb�do_s. d�s 141 pressão diz ital é a principal responsáveis de casas de divc rsâo
�IS 16 horas -- CONRLLToRJO: ,?'

..

Rua João Pinto n. 7, sobrado - caractertsttca para a classítí- pública (inclusive festas carnava-
Fone: 1.461 - Residência: Rua -

d E f )'
"

Presidente Coutinho, 58 Caça0 a lneslna. In sua 01'- lescas tWIS como teatros cincmató-
- ma de aplicação sueca, este

I
g.]'af().�, circos, cluhes, salões de rá-

DR. MARIO WENDHAUSEN procedimento mostrou ser mais dio-dif'usnras, dancings, cassinos,j\lécil('o elo Cen tro de Saúde e Di- ,

id r:ü,
.

I'
ret or do Hospital ".\"erêu Ramos" rapl O uns ,) r , aproximada- sociedades, p:H(jUCS, campos ou
I 'Lf.\"JCA l\ll�DICA. de adultos e

'.
mente que o método anter íor- quaisquer outros locais acessíveis.crran oas ,\' , ..

..

·():\SL'LT6Rl.?: H. Tl'aj�.no.,. 14 i mente empregado. ao púhlico por meio de ingressos1"llOS ela lonfeilana Chl- I O t id 1 d
.

1
- ..

'1quiuho") I U Ta novi ac e eV1C a ao pagos cst áo Sll.Jl'tlos ao se o de es-
I O:\SL' LTAS: (ia, 4 "S fi horas

111eSll10 "1'1'1111'11all' sta e que a t at ist i cul·r�S:í)F:S(,I.-\: n F'p.!ipe Scb ru idt ,

\,_., , I
ce. v c.•

38 - Fone: mat"wl 812 'lJOliciu sueca te111 à sua díspo-] Aos transgressores do presente

DR. BIASE FARACO sição, é um pó que faz, imedia- edital serão aplicadas multas até

Médico - chefe do Serviço de ta e permanentemente VIS1- mil cruzeiros, e o estabelecimento
Sifilis do Centro de Saúde veis, no papel e outros objetos, não poder-á funcionar sem que te-

DO"NÇAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS as impressões digitais. Junta- nha pago ou recolhido a importân-

fJFíi11���R�Etii:��sE-ur,#<i� menta com as substâncias 01'- cia devida.

CONóSULTI�?��sTt�s 6 hs. _ R. gânícas que ficam nas irnpres- !'lori:mópD!is, 20 de fevereiro de
Felipe Schmidt, 46 sões digitais, como gordura 1946.

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648
etc., este pó forma uma espé- Abelardo Batista da Silva

DR. ARAUJO cie de "tinta de imprensa"
Assistente do Prof. Sanson, do permanente.

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS, A PENICILINA CONTRA· AOUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE DIFTERIALOBO, do LABIa LEPORINO (lã·
bio e céu da bôca fendidos de Em um dos últimos nú.ne-

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para ros daRevista Médica Sueca, o
retiracla de corpos estranhas, etc.

bacteriólogo sue'co K. A. Mi linCONSUI,TAS: das JO às 12 e das .

RUA NU��sà�11�:ri:'��� N. 20 _ publica alguns resultados das
Fone 1447 experiências realizadas C0m

DR� SAVAS LACERDA penicilina, administrada a di-
Clínica médíco-círúrgtca de Olhos versos portadores de bacilos de

lliPl���idg;' h�;M�aç'ão foar8����: difteria. Anteriormente, e,xpel'i.
. n�,o Nacional de Ofta1mologia.. mentaram-se outros métodos

I)CO:N�pI8����014à/1eJ'Ij',;r�;.hm'- como a radiotempia, os S TUS, I
ROSIDÊNC1A -. Conselheiro

Ma-I etc., para combater os

mlcrO-1fra, 77.
TElLEFONElS 1418 e 1204 bios de difteria, sem que os re-

f;ultados obtidl!s tenham sido
I-------------------------- muito satifatórios. I

DR. POLY�ORO S. THIAGO
CJANtCA i\IÉDICA EM. GERAL
D0enças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSULTóRIO: Rua Fernando

Machado. 16
CONSUW'AS Dt:ARIAi\IIENTE:

das 15 ás 18 horas
RESJD(1)NOJA: Av. Trompowskl,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clínica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CON8UI,T()RIO: R. João Pinto 1
Diáriamente das 15 às 17 horas.
JtESIDii:XÇIA: Almirante Alvim,

3(;. Fone lU. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Mun lcípal e de

Caridade
CUNICA lIlÉDICA DE CRIAXÇ.'\S

ADULTOS
COXSUJ,TóRJO: Rua Nunes Ma_
ehado, 7' (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDftXCTA: Rua Marechal Gm.
Iherrne, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela F'aculdads Na

cional de Medicina da Un íversjría,
de do Brasil ) . Médico por concur
so do Serviço Xacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospíta)
'Psiqué tr ico do Rio na Capital .l' €"

deral
CUNIeA i\f1WJC.'\ - DOEXÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélra

XETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residênr-ta: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SE·

- . .. NHORAS - P.'\RTOS ..

Formado pela Faculdade de Medi-
cinna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vIHS bJ.
Iíares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Var rco
cele, hidrocele, var-izes e herria

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

raiso). Te!. 1.598_
RESJD1l:NCIA: Rua Esteves .Jú·

nior: 179; Tel. M 764

DR. NEWTON D'AVILA

Notas científicas Pequenos
, .

anuncias
BREVEMENTE

NOVOS MÉTOD.oS NO RE
GISTO DE IMP�ESSÕES

DIGITAIS

Reabertura de Laborat6rio
Radio-Tecnicc-Electron

Fundado em 1935 * * *

M.:Intagem de rádios. Am.pli-

I
ficadores-TransmiSlo:res

Matl!rial importado direta
mente dos U. S. A.
Proprietário

ütemar Georges Bohm
Electte - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

Florianópolis
�uu João Pinto n. 2:9 -- Sob.

1\lolor a óleo
,

cru
VENDE-SE um marca "Cli.

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tratar com Sid-

EDITAL nei Noceti à rua João Pinto.
De ordem do SI' Inspetor Re<f10_134, Telefone 1134.

. � * * *

nal de Estatística Mundcipal, e de
acordo Com o edital de 26 de de- Compra-sezernhro de 1944 desta I. R. E. M.,
publicado no "Diár-io Oficial do Mobília de sala, grupo esto-

Estado, na mesma data, tôrno pú- fado, em bom ��t:t�l' 106.hlico a todos os proprietúrios ou Dirigir-se à caixa
Nesta.

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

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

***

VENTILADORES
Vendem-se doia ventiladores elec

tricos. grandes. para cima de me

aa ou parede. sendo um oscilante.
proprioa para ellcritório. barbea
rias, cafes. etc, Tratar na rua Al
mirante Lameqo 15.

* * *

•.,ASA Precisa-Ie alugar
l, uma paro mora-

dia em rua mais
ou menos central -- Dão-se refe
r&ncias, ou fiança, - Informar o.

A. Pena, rua Deodoro, 18. ou no

Banco do Comércio.
* '*' *

Assistente-Chefe

DINAMO
Aos sofredores
Drll. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro Espírita Luz,
Çaridade e Amor. comunica
a mudança do seu consultó'
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde pallsa a ofe�ecer
os lIeus pré.timos, Escrevo de
talhadam�nte -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado paro a respc:tta.

VENDE-SE um de 12 HP 7.500
velas. com 6.000 metros de fio de
cobre.
Tratar neata redaçéio.

15vII. alt-'

Vende-se �:�l=-
marca "Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen-

I to. Tratar na rua Nereu Rá·
mos, n.

o 523 (Estreito).
10 vs.-

I

PROFESSORA
Datilografia e

Correspondência Comercial
Rua Alvaro de Carvalho. 65

AVISO
AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

E�{)RITÓRIO JURíDH-;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobi'liário)

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

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

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

A Viuv9 de Antônio P. Koerich,

proprietária do "Hotel Koerichu
em Tlilquaras (Rio Bonito),
avisa que o seu estabelecimento
se acha fechado. desta data atê

I fins de março eu abril.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 135
2

11 III U ..... ......... ............... III

Cereais em grosso
Manteiga, qUeijos, xarque,

banha e salgados

I
�
�
!

I
I
i

!
,.".,.,. ............ "".=--"...."_............"..."""..

-..............�_..."...".....
-..........,,".............,.,........_---......-.........."..."...._......

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
'od.d. e. 1171 - Sé".: I A I A
INCE1fDIOS II TBA1fSP�lRT1I:fi

Cifras do ;BaÍanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadr:.
Receta
Ativo

MAC'IEL,
Comissões -

FONSECA & C.
�

- Conta PrópriaUODsigna�õesCr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase EsqUina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

"

"
,

Siaistro8 pagós nos últimos lO anol

Responsabilida1es

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

98.687.816,30
76.736.40 t 306,20

Recebemos à consignação: manteiga, quelJOS, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de layoura ligados ao ramo de cerellis. Fecula,
cação. camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemo�

fàanciamento até 89% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancár ias. •de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barreto cho: Araujo RIO DE JANEIRO "- BRASIL

I
I melhor.. I�------------._----------------.------------------------I-------------------

Fabricante e distrihuidores das afamada.a con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscado.-, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
pal'a alfaiates. 'que recebe ,diretamenb das

Snrs. Comerciant.s do intarior no sentido de' lhe fazerem uma

Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nomeado consultor jurídico do Instituto Nacional do Pinho, o dr. Sergio AIÍ-:·}
gusto Boisson, promotor público nesta Capital. O dr. Mário Mafra, advogado CB-

'

tarinense, foi nomeado interventor da Companhia de Colonização Hanseática.

Foi

Aumentadas
em 50'/.

Florlanópoll, I 26 de Fevereiro de 1946

A posse do sr, Getúlio Vargas
Rio, 25 (E.) - Em sua sec- tuinte, dando o prazo de 90

ção "Política e Políticos", a I dias, contados da entrada em

"A Noite", sob o título: "A

I
vigor desse diploma, para qual

posse do sr. Getúlio Vargas", quer constituinte tomar pos
escreve: "Afirmavam os inti- se. Se essa dilação fôr vitoria
mos do sr. Getúlio Vargas que sa, como acreditamos, o sr.
s. excia. tomaria posse da ca- Getúlio Vargas poderá ficar
deira de senador por São Paulo até fins de abril ou começo de
ou Rio Grande do Sul, eis o maio fôra da Assembléia, sem

cruel dilema - antes dos 60 decidir-se ,por qual dos man

dias que a lei lhe concedia. AI- dados optará. Terá, porém, de
guns desses amigos do ex-pre- optar dentro de 20 dias, ou en

sidente conseguiram agora tão, será declarado senador pe-
'

uma disposição no regimento lo Rio Grande, Estado que lhe
interno da Assembléia Consti- I deu mais sufragios".

Pedida a pena de morte
Alcalá de Remares, Espa

nha, 25 (D. P.) - Trinta e se

te pessoas entre as quais se

encontram um deputado das
Côrtes e dois prefeitos distri
tais de Madrid, todos acusados
de organizarem as atividades
clandestinas do Partido Socia
lista, entraram em julgamento

'perante a Côrte Marcial. O
promotor já pediu a pena de
morte para oito dos acusados,
ímcluslve de Francísco deI To
ro Cuervo,.' o qual foi deputado
ás Côrtes em 1936, Juan Go
mez Egydio e Vicente Valls
Angeles, prefeitos distritais de
Madrid durante a República.

Fíorlanõpolts hospeda, desde
domingo último, o Ilustre ue

I IetrIsta, dr. JUarcolldles Verço
za, presidente do Instituto .ilU
neíro de Cultura více-presí-

P d
dente da Casa de Castro Alves

ercentagem e e membro efetivo do Instituto

engaJ·amento e
Histórico e Geog'l'áfico de .ilIi-
nas Gerais.

·

t
S. S,. que viaja através o

reengoJamen O vasto território braslleíro em

Rio, 25 (E.) - Por ato missão de intercâmbio cultu-
de hoje do ministro da 1'81, tendo já visitado 19 Esta-

Guerra, foi declarado que dos e para mais de 900 clda-
a percentagem de 20 por eles, na prosa com que nos

I
cento de engajamento e honrou se mostrou amplamen-
reengajamento de solda- te impressionado com Santa
dos, empregados e al'tifi- Catarina, já no que diz respeí-
ces, de que trata o aviso de to a seu sistema rodovíãrío,
1927, de 10 de agosto de topográtíco e hldrográfíeo, já
1945, para o Batalhão de no flue se relaciona com seus -------.-------.��
Engenharia, passa a ser costumes, sua gente e sua cul- Ilmea"ado de nearde 70 por cento para o i tura, 11 "
Segundo e 'I'ereeíro Bata- Em sua agradável palestra,

sem Inz e sem bondB.lhões Rodoviários e 10 e 20 o dr • .ilIarcondes Verçoza, que II
Batalhões Ferroviários. é, também, fulgurante [oma-

,--,�"",-",,''''••II'I.iI'I'."'."' _ _ _.... lista e poeta, teve oportunída-

Yoronoff qner or de de no." apresentar interes-
-

santes fotog'l'afias, bem como

ganl·zar uma repu·_ vcaltosísstmas referências a
seu respeito, que, indiscutível-

bll·ca na FrUD"a mente, o credenciam para que'" o lH)YO culto (Ie Florianópolis
Nice, 25 (United) - O lhe preste o apoio que requer

mais famoso perito mun- sua missão, qual seja a de em-
dial em glândulas de ma- haíxador da cultura míneíra,
caco, o cientista de origem Hoje, às 10 horas, o Ilustre
russa, Serge voronoit, es- vlxitante será recebido pelo sr, TOME KHOTtá atualmente fazendo ex- Interventor 'Federal, com quem
periências num novo cam- palestrará sõhre o motivo que
po - êle quer criar uma n trouxe à terra snntacatarí-

R I T Zrepública autônoma em ueuse. na audiência resultará
miniatura de n t r o da a fixação da data em que o dr. _

França, de acôrdo com o �[arc()lldes Yet'çoza proferírá -:- �ess?es ,das Moças -

que diz o jornal "Espoir de interessante conferência a HOJe 3 feira as 5 e 7,30 horas,
Nice." qual, IWssiyelmellte,' vel:s,ará I Eddie Qu�lan - Vivian Austin
Numa manchete de 8 sôhl'e" As expoentes da poe-

OLA.
:

' ,BELEZAS .

colunas o jornal acusa Vo- sla mlnelra " •
Uma comédia alegre e diver-

ronof! de estar agindo Homenageando nossa terra tida _replet� de bôas músicas,
contra os interêsses da e 1l0SSH gente, o notável con- cançoes e piadas ...
Franca ao tentar criar i'el'encista e poeta, nos brindou Censura: Livre
uma 'minúscula comuni- com (I magfstral soneto de sua No Programa: Flagrantes de
dade no canto mais ao autor-la, CRUZ E SOUSA, quel Pôrto Alegre,
sul da França. publicaremos em no.ssa edição Preços: 1,.20 - 1,80 - 2,40
Diz o jornol que Vo- de amanhã.

ronoti é o presidente da O soneto em apreço, verda- ROXY
"Eeâerazione Autonomis- deíra obra prima, é,

'

por sem Hoje ás 7,30 horas
ta della Liguria Inteme- dúvida, o cartão de apresenta- Irene Dunne - Charles Boyer

ção de nosso ilustre hóspede, Idílios perigosos! Beijos per- ,.

a fluem desejamos feliz estada turbadores!
entre nós e ouviremos prazero- Tudo isso no meio a um mi-
saments, lhão de gargalhadas!

Censura até 14 anos.
No Programa: Cine Jornal

Brasileiro
Notícias do Dia - Jornal
Preços: - 3,60 - 2,40.

Ainda o salário profissional dos bancários
Rio,25 (E.) - Tendo já vol

tado à normalidade o serviço
bancário depois de uma greve
prolongada dos empregados
voltam-se, agora as atenções
para o início dos estudos sôbre
o Salário Profissional.
Adiantando algo sôbre o as

sunto, o presidente do Sindica
to dos Bancos desta capital sr.
Raul Pinto Carvalho, fez estas
declarações: "O Sindicato dos
Bancos' já comunicou ao mi
nistro do Trabalho os nomes

de seus representantes e como
se esgotou ontem o prazo de
dez dias que nos fôra concedi
do ipara êsse fim, estamos a

espera da convocação de s.
excia. afim de reencetarmos,
juntamente com os represen
tantes bancários, os tra:balhos
de reexame do projeto da an-

teríor comissão paritaria".
Manifestando-se depois, co

mo lhe foi solici-tado, sôbre as

relações entre banqueiros e

bancários após a greve, o pre
sidente do Sindicato dos Ban
cos assim respondeu: "O Sindi
cato não recebeu qualquer re

clamação quanto ao procedi
mento dos bancários o que me

faz crer que as relações entre
banqueiros e bancários sejam
tão bôas quanto antes da
greve,
Aquele movimento, como é

natural, provocou alguns res
sentimentos. Tudo isso, porém,
não podia deixar de ser passa
geiro". Terminando, o sr. Raul
Pinto Carvalho repetiu: "Ago
ra para tudo o mais aguar
damos as determinações do mi
nistro do Trabalho".

Entraram em greve
Cai, 25 (E.) - As 13 horas

de hoje, precisamente quando
deveria ser iniciado o trabalhe
na Fabricação de Escovas da
Firma Oderích, Velter & Cia.,
cêrca de duzentos operanos
declararam-se em greve, plei
teando um aumento de salá
rios na base de 50%, a exem

plo do que vem acontecendo
nessa capital e noutras cida
des.
Reina absoluta ordem, es

tando os grevistas esperanço
sos de que suas reivindicações
sejam atendidas, esperando-se
que até segunda-feira próxi
ma seja resolvido satisfatória
mente o caso.

Não incluam ne
nhuma resoluvão
Londres, 25 (United)

- O Conselho Nacional
do Partido Trabalhista,
sob a direção do profe�sor
Harold Laskí, dil'igiu uma

circular a todas as filiais
do partido, recomendando
lhes que não incluam re

solução alguma sôbre as

suntos entrangeiros, na
ordem do dia da conferên
cia anual, fixada para 10
de junho. A circular fun
da-se na "extrema insta
bilidade dos assuntos es

trangeíros" .

Pró liberdade de in·
formações mundiais

I Nova Y01"k, 25 (United)
- O Comité Executivo da
Sociedade dos Diretores de
Jornais enviou uma men

sagem a Stettdnius expres
sando-lhe sua firme ade
são á campanha iniciada
pela delegação dos Esta
dos Unidos no seio da

ONU, com respeito á liber
dade de informações mun

diais, Aâueeni que ao fi
nalizar a Guerra não se re

gistrou um avanço notó
rio na causa para a liber
dade de informações e que
se adotou uma atitude de

"apatia para não se dizer

algo mais" e que o proble
ma é agora internacional.
Expressa q ue durante

os últimos três meses se

exerceu pressão política
sôbre as empresas jorna
lísticas dos integrantes da

Organização das Nações
Unidas, e, sob um ou 01[

tro pretexto, jornais fo
ram suspensos por se opo
rem á política dos govêr
nos.

lia" .

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
'INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Florianópolis
hospeda ilustre
beletflsta Rio, 25 (Via Aérea) O

presidente do Instituto do Pi-
nho autorizou ° aumento de
50 (/c sôbre as quotas normais
de exportação dessa madeira
para o mercado argentino, no
corrente mês. Baseia-se are"',

solucão no fato de alcançar. no
momento, a nossa madeira, co
tações que mostram maior \ ,

capacidade aquisitiva daquele� r
mercado,

ludus trial americano,
instalará grande -,,;,

fábrica
Rio, 25 (Via Aérea) - Aca

ba de chegar ao Brasil o sr.
Paul Huffard, industrial nor

te-americano, que, segundo
declarou, pretende construir
moderníssima fábrica próxímox
de Volta Redonda, para a orga
nízação White Martins, desti
nada a produção de ferros, li
gas, eletrodos, carburetos, ga
ses raros, como neon, produ
tos sintéticos e material plás-
�."ICO,

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonn.'si$

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Talef, 16-31'

Rio Grande, 25 (Via Aérea)
- Prossegue o movimento gre
vista dos ferroviários e portuá
rios, sucedendo-se as reuniões
dos elementos grevistas.
Espera-se para hoje a greve

geral do pessoal do Departa
mento dos Servicos Industriais
da Prefeitura, estando a cida
de ameaçada de ficar sem luz
e sem bondes.

I O ESTADO encon-_'Ir.-se à venda na
.

I
banca de jornais

«Beck'}) I'
RITZ - amanhã em avant-

�I O premiére ás 7,45
_____________________ SEU MILAGRE DE AMOR
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