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O povo esta: solrenlo-nãs filas, devido à falta de abrigo e à escassez
gularidade dos serviços de transportes em Florianópolis. Os ônibus já não existem
em 9úmero suficiente. Embora saibamos quanto é difícil a aquisição de carros novos,

aqui deixamos o nosso apêlo, que é o registo das reclamações pópulares.
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l:ada vez
Cairo, 26 (Uníted) - O

resultado mais evidente das
manífestações realizadas no

('airo foi criar uma grave
tensão entre Cairo e Lon
dres. Isso é ainda mais im

portuno porque os govêrnos
britânico e egIpcío prepara
vam-se para entrar em ne

gociações, para a revisão do
tratado de aliança.

,\. nota de protesto, reme
Hda ao primeiro ministro e

também o protesto volunta
riamente Irregular do rei
Parouek, deixam claramen
te entender que a Grã-Bre
tanha não poderá abrir as

negociações enquanto a 0]'

dem não for restabelecida.
O sentido (Te ameaca era

evidente.
�

.A INGLATERRA EXIGIRÁ
PFNIÇÃO DOS EGIPCIOS

Cairo, 26 (Reuters)) - O
prtmelro ministro Sidky
Pasha annncíou, hoje, que a

Grã-Breta,nlla exígtrá o cas

tíao de tod os os egípcíos que
\t�ometeram crimes contra os

Ingleses
.

e reparações por
tõdas as perdas sofridas POl'
tõdas as instituições e pes
soal hrltânícos, UO$ últimos
dias.

HREVE HERAL

Cairo, 26 (Uníted) - Foi
proclamada uma greve ge
zal para 4 de março próxi
mo. O exél'cito egIpelo ocupa
os príncípaís pontos de Ale
xandria e do Cairo. Patru
lhas armadas circulam nes

sas cldades, As tropas hritâ
nicas permanecem de pron
rídão. O govêrno declarou
qne não autorizaria· mani
festações nem ajuntamen
tos.

...

Os estudantes tlecidiram
}}l'osseg'uir na g'l'e,'e escolar,
('onsagTantlo uma j2rnada
tIe silêncio aos márti�s de
sua luta no interior da Uni
versidade. Foram publicados
comunicados pedindo ao go
'\Iêrno indenizacões ás famí
]jas das vítimas das mani

festaçõe's e a e,'acuação ime
mata das trOI)as estrangei
ras, de tôdas as �'l'andes ci-
dades.

'

CAIUINHõES BRI'I'ANICOS
LANÇADOS SÕBRE UMA

ll'IUVfIDÃO

Cairo, 26 (Ullited) - A
atitude insólita d,os moto
ristas dos caJnin}lões do
exército hritânico está sen

do aponta(la pela polícia
egípcia como o móyel dos
�·ravíssimo.s acontechn,entos
de !'ilÍbado último. Como se

Soube, os caminhões com

�rrív�i� �r!vi�õ��
com os raios da morte, raios
côsmícos e energia eletrônica.
Seversky afirma que a falta

de 'inteligência dos homens
não favorece a criacão de um

govêrno mundial � porém que
este lhe será imposto pela
fôrça.

Jornalista Batista
Pereira

de 1946 , H.

Wasington, 26 (United) -

O famoso perito em aviação
Alexander Seversky predisse
hoje que a próxima guerra se

rá feita com foguetes e obuzes

guiados pelo rádio, mais rápi
dos que o som. Disse que ainda
haverá duas guerras mundiais
antes que a criação de um go
vêrno mundial ponha fim ás

guerras no globo terrestre,
quando então começarão as

guerras inter-planetárias. Por

fim, disse que a última guerra
mundial na Terra, será feita

gIeses, por terem metralha
do (IS manifestantes egíp
do." sexta-feira ultima. Em
vlulento telegTanlll enviado
ao güvêrno a referida Irma
dade t'xig'e a Imediata retí
rada das tropas brítânícas
(10 Eglto, De retorno a Ploríaué-

. . Entrementes, Jtevlelou":se polis, pelo av).o:.Q �le do-
que o govêrno j;t está nego- mingo, da Cruze_ do Sul,
dando com as autoridades chegou o nosso estimado
mg'lesas a saida das tropas conterrâneo e emérito con-

In-Itâníoas do país. Seg'lmdo frade, jornalista Batista
se revelou, esteve reunida, Pereira, diretor da Im-

ainda, para resolver sobre o prensa Oficial (lo Estado.

assunto, fi. Líga Arabe. Na Capital Federal, on-

Atendendo ao apelo do go- de fôra adquirir maquiná-
vêrno á calma os estudantes rias para o melhor"apare-
ff trabalhadores egípeíos re- lhamento do departamen-
folveram adiar II greve g'e- to que, com Invulgar capa-
tal, que paralízaría a vida. cídade, dírtge, S. s. teve
total do país. oportunidade de entrevfs-
Revelou-se contudo. que a tar-se com os senadores

g're,e será decretada no ca- Nel'êu Ramos e Ivo d�Aquf-
I so de que as negoolações en- no, respectivamente, Iíde-

I'
tre o Calro e Londres não res das bancadas malorítã-
cheguem a um resultado po- ria e eatarínense, bem co-

sitivo. mo os demais parlamenta-
res por Santa Catarina,

Consideram Peron eleito ::::;o:'���ro� C;:\�:::'vi��
Buenos Aires, 26 (Uni- dicarem a seus trabalhos I Be -Inated) - Cinco minutos an- I específicos.

tes do início da apuração \. >:: *

das urnas, trabalho êsse CONSIDERAM PERON

que durará três dias, TOl ELEITO

içada a. bandeira arçenti- Ro, 25 (Meridional) -

na no ediiácio do Congres- Em rápida enquete na

soo Sómente daquí a três Constituinte, a reporta-
dias começarão a surgir gem apurou que a maio-
os resultados do pleito ria dos deputados consi-

presidencial, c o m o um dera o coronel Peron vi-

das mais sensacionais de torioso nas eleições, on-

que tem memoria o povo tem ria Argentina, devido

argentino. á máquina eleitoral mon-

Enquanto não são apu- tada no interior da nacão
rtuios os votos, continuam amiga pelo govêrno [as-
os prognósticos, a 1 i á s, cista de Farrel. Foram ou-

muito contraditórios, indo vidas os srs. Luiz Carlos
da vitJória fi2cil de Tam- Prestes, Nerêu Ramos,
borini á vitória não menos Souza Costa, Hermes Li-

fácil de Peron. A Junta ma, Asdrubal Soares, Raul
Eleitoral, encarregada d,e Pila, José Augusto e ou-

dirigir a apuração na ca- tros.

pital está formada pelos ------------------------

juizes Horácio Fax, Ro- Recebl"'dos com ovosman Carriga e Afonso •••

Poccard, que lé o seu pre- Santa Maria, 26 (Via Aérea) I a b s t i v e s sem de entabolar
sidente.

'" * *
_ O trem conduzindo a comis- quaisquer negociações a pro
são pacificadora dos ferroviá- pósito da presente situação,
rios, não chegou hoje a esta ci- deixando-as a cargo da direção
dade, por ter a composição central do MUT em pôr.to Ale-

pernoitado em Cachoeira.. gre.
Dessa forma só amanhã,

chegará a comissão á C'apital Consta, aquí, que uma loco-
motiva em manobras na esta

:t1erroviária, para realizar sua

d 1 ção em Diretor Pestana foi as-
anunciada tentativa e reso u-

lt d 1 f'lh
ção da greve.

sa a a p� ,a� esposa� e I os

O ambiente santamariense ,dos ferrovlanos grevlstas, que
continua inalterado. Absoluta I usaram como armas de arre

calma e máxima ordem. Tudo messo uma infindável quanti
indica que os glrevistas se ate- dade de ovos em !odos os es�a
rão á proclamação do MUT 10- dos de conserv:aça�, proy�;'clO
cal, na qual lhes era pedido na�do ve�dadelra ovaçao aos

I mantivessem a ordem, e se antI-greVIstas.

II

mers tensas
fÔl'Çi: .. hritânicas eram Iliri
!?;ido" a noventa quilômetros
a ]10:',), lancando-se sõhro
}) a c l f i (' () .,t manifestantes
eg'íp! lOS, qne estavam reu

uído-. PUI Ú'1"nfe ao palác!u
Khedtva, na praça Ismall'la,
tendo causado a. morte de

as relações
Cre'scente autonomia
às possessões
americanas

Washington, 26 (Uni
ted) - O presidente 'I'ru
man reiterou. a intenção
do govêrno americano de
conferir ás suas possessões
no mar das Cafaibas um

estatuto cada vez mais au

tônomo.
Relativamente. a Pôrto

Rico, o presidente decla
rou que havia sido apre
sentada uma recomenda
ção ao Congresso, Q. qual
permitirá ao povo porto
riquense decidir sôbre sua

e v e n tua 1 independên
cia, relatiuamenie aos Es
tados Unidos,
Por outro lado, o qonêr

no norte-americano tam
bém pensa conferir cres

cente autonomia ás Ilhas
Virgens.

váríos egípeíos.
Em eonsequêncla dlsso

creseeu ainda mais ti ten
são anti-britânica. Os cami
nhões foram forçados a pa
rar pela multidão euíure
r-ida, Os soldados saíam do.s
veículos e procuraram abri
go, enquanto a turba incen
diava os carros, sem que os

polícíaís pudessem fazer
qualquer coisa.

('ONDENAnos OS JNGLf�
SI�S }>OR. }njr.rRAJ�HARE�I

O� EGIPCIOS

Cairo, 26 '(United) - ;;00
mil membros (la "Irmanda.
de ll'Iucu]maua" condena
ram, enérg'icamente, os in-

o EXÉRCITO CUMP�IU
COM O SEU DEVER

Buenos Aires, 26 (Uni
ted) - O ministro da
Guerra, general Sousa
Molina, e:npediu uma or

dem do dia ao exército,
congratulando-se com as

fôrças militares pelo seu

comportamento d u r a n
t e as' eleições e declaran
do que as mesmas cumpTi
ram sua honrosa missão e

que, aqora, voltarão aos

quartéis, a fim de se de-

grande
animacão

Lajes, 26 - Patrocina-

I da pela Associação Rural
deste município, realizar
se-a a IV Exposição Agro-
Pecuária, cuja abertura
foi definitivamente assen

tada para 20 de abril pró
ximo, ,devendo prolongar
se até o dia 21, inclusive,
Reina grande entusias

mo entre os ruralistas lo
cais e dos municípios vizi
nhos, sendo de se esperar
que dado Q interêsse que
vem despertando e o gran
de aperfeiçoamento dos
rebanhos, este cert,ame ul�
trapassa, em, brilho a to
dos os já realizados.

TOME RNOT
E era -oficial
de gabinete !

P. Alegre, 26 (E.) - Quinta
e sexta-feira últimas, conforme
divulgamos a Delegacia de Or
dem Política e Social realizou
diversas diligências na cidade,
detendo vários elementos do

I
Partido Comunista, que per
corriam as ruas pixando mu
ros e paredes fazendo propa-
ganda do comício que o P. C.
havia anunciado para sábado,
no largo da Prefeitura, e proi
bido . pela Chefatura de Polí
cia,

En tre os lideres comunistas
presos numa das "Caravanas"
de sexta-feira figurou o sr.

João Santana, em poder do
qual foram encontrados im

portantes documentos relati
vos á célula de que é o chefe.
Todos esses detidos, em núme
ro de várias dezenas, foram

posto em liberda:de. O interes
sante, porém, é que o sr. João
Santana é um funcionário es

tadual de ca:tegoria, e exercia a

sua atividade no palacio do
Govêrno, como terceiro oficial
ge gabinete, ou seja oficial de

gabinete a:dministrativo, desde
a interventoria do general Dal
tI'O Filho.
Ouvidos na DOPS, o sr. João

'Santana tranquilizou no en

tanto, as autoridades policiais,
afirmando que nestes nove pe
nosos anos, durante os quais'
passaram por suas mãos, po
de dizer-se todos os documen
tos oficiais do Estado, não es

creveu nenhum relatório se

creto á direção geral do Par
tido Comunista ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Levo ao conhecimento dos srs. sócios e suas exmas, tamí

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-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 dísposíção constante da planta expos-

ta na sede do Clube, serão os seguintes:
-

Assinatura para todos os bailes .

Mesas avulsas para cada baile .

As assinaturas para os dois bailes poderão ser

na sede do Clube
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 18 de

fevereiro de 1946.

IElpídio Fragoso, Secretário Geral.

��==============�.
CONTA CORRENTE POPULAR I _

* * *

Juros Slí2. 8.8. -::: Limite Cr$ 30.000,00 I Deseja obter
Movlmeo.tacao. com cheques

emprego ?Banco do Distrito Federal S.4. I ,,;�·��:�n���ã':. :.:,':.'�!fi:'::'.í.
CAPITAL : CR$ 60.1)00,000,00 informações úteis", dando tôdalf'

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

I
as indicações possíveis, que tere-

re,Sfi• mos prazer em recomendá-lo ��) 1 '"
"

Trajano, 23 • Florlanopolis IllOS Interessados na aqUisiçã���-ll! bons fundfJnários' (as).' �,

� l:

,.,
a'

i Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres (cSYHTHESlSn
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.
I Felipe Schmidt, 2 - lo ando

Institufo Brasil-Esfados Unidos
de Florianópolis

AULAS DE INGLÊS

EDITAL

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

a_bel'ta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês rfian-
tidos por êste Instituto,

\ i

De conformidade com o que foi resolvido em sessão ela Direto
ria de 8-2-46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men

sal de dez- cruzeiros (Cr$ 10,00j, enquanto os não-sócios ccntrfbuirão
men,salmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00). IEssas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei
ra, no ato da matrícula.

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

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

N. 13, - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí
cula, sob pena de perdê-la,

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.

acredita que a unha tenha sen

sibilidade ...
O QUE SE PENSA DA

MULHER
* * '" * * *

Quasi todas as mulheres se

dedicam á Deus quando o Dia
bo já não quer.

De Plesses Chanant

Rio, 25 (Via Aérea) - A dade, direito de liberdade com
Comissão Jurídica Interameri- relação á família, 'direito a
eana acaba de submeter á processe regular, direito ao
União Panamertcana a"De- sufrágio, direito ao trabalho,
claração dos Direitos e Deve- rureíto a processo, direito de
res internacio�ais do homem". proteção contra prisão arbi-
Um vespertino revela que � trâría, direito de participar no

documento estabelece o direí-I edifício social direito á edu

�o �e. vida, di�ei�o de lib.erdad� cação, direito 'de igualdade pe
índívídual, direito de líberda- ram-te a lei, direitos de deveres

d� �e palav�a e de expressão, oorrelatos, incorporação da
direito de Iíberdade religiosa, declaração ás leis nacionais
direito á justiça, direito á pro- ]'I"Ocedimento nos casos con
príedade, direito da nacíonalí- cernentes aos estrangeiros.
-._..._•• " .&..............,-..........&..&.............._&..,&......_..&"A._....§.....,&'P&..&'P...-&..&...or�

RECEITA PARA O SEU
PALADAR

Outra varieda:de da sopa de
cebola e queijo - Preparar a

sopa como na primeira receíta,

O homem reina e a mulher
mas substituir o preparo da

sopeira pelo seguinte: aque-
governa. .

Ponson du Tenoil
cer a sopeira, despejar dentro

I dela 4 ovos inteiro e batê-los;
juntar 150 gramas ou 1 pires

é a de queijo ralado; misturar:

irre- despejar por cima, aos poucos,
a sopa já pronta mas ferven

do, e bater bem a mistura com

* * * um garfo; a sopa torna-se es-

CONSELHO DE BELEZA braquiçada e cremosa; juntar-
Higiene da Unha No lhe alguns pedaços de pão tor

"Marianne", a doutora Mar- rado e dois cálices de um bom

celle Peillon escreveu recente- vinho banco seco.

mente interessante artigo sô- '" * ,�

bre a higiene da unha, dando AS DONAS DE CASA DEVEM

oportunos conselhos ás mulhe- SABER QUE:
res elegantes que abusam da Se deseja consevar o brilho

pintura das unhas. "As e a côr próprios das molduras

unhas, como os cabelos - diz de prata, não empregue sapo
ela - são um produto da pele. naceos nem outros produtos
Num recúo da epiderme, uma semelhantes em sua limpeza.
camada célular, a "matriz", Lave-as apenas com agua
faz nascerem células córneas, quente e sabão comum, enxu-j

que formam uma lâmina de gue-as bem e verá o efeito. É

keratina, rica em enxofre. Es- um engano pensar que a prata
sa lâmina cresce aproximada- reque_r .

esfregões ou _preparos Imente um milímetro por se- eSpeCIaIS; quanto mais pura,
mana, menos depressa que nos mais facilmente se limpa e

pés. Tal crescimento é, aliás, mais facilmente se conserva.

mais rápido durante o verão. ,� * *

A lâmina da unha póde sofrer Para evitar que os livros fi-

alterações químicas e ser es-, quem amarelados ou embolo

tragada já pelos vernizes, já rados, basta expô-los á ação do

por certas s�bstâncias maneja- sol pelo menos uma vez por
das profissionalmente (for- mês. Se guardados em estantes

mol, chloral, radíum) ; mas é, fechados, é 'preciso arejá-los de

sobretudo, no nível da matriz, quando em quando. Para evi

no ponto em que se faz a sua tal' traças ou insétos prejudi
formação ativa, que a doença ciais, basta espalhar nos can

se apresenta e ataca a unha". tos das estante.squalquer pó
-- Infelizmente, são baldados

I
ou preparado cotnum ou, á

os conselhos. Nenhuma dama falta destas, um pouco de pi
elegante os ouvirá. Nenhuma menta do reino.

Rua

* * *

Prof..1. Alcântara Santos
Diretor de Cursos

* * ::<

«Declaraçêes dos Direitos
e Deveres do Homem»

A catechese feminina
mais poderosa, eficaz e

sistível de todas .

:------- � ..

de Agosto
c \..XA.VA.L D}� 1946

Clube DozeCrédito Predial

Cr$ 50,00
o-s 30,00
procuradas

Mútuo
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR S 6.250,00

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

--���������������---
RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter,

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS. •

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianõpolís, de ......•..... de 194 .....•

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .....• J

IO D�'??!t�!?O
I Redação c Oficinas á rua João

Pinto 11. 5
. DIRETOR DE REDAÇÃO;
I A. Damasceno da Silva

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
'Semestre Cr$
'I'r imestre Cr$
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo ... Cr$

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

Anúncios mediante contrato,

Os originais, mesmo não> i
publicados, não serão

devolvidos.
,

A direção não se respon- i
sabiliza pelos conceitos ,

emitidos nos artigos
assinados

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas Pol íttcas

Xotas Locais

.Artigos de Redação
Página Líterãi-la
SIDNEI NOE.'ETl

Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas

?\atas Ruraí s

Estatística
Nem Tõdos SW.:Jenl

A. DA,\lASCEXO
Govérno do Estado

,fuJ'isprudncia
Vida �Iilitar

Xoticiário do �terior

f\oticiário do País

Artigos de Redação
LíDIO ;\1. CALLADO

Crônica da Semana

Pelos )<Iuniclpios
lIIagazine
Concursos

Artigos de Redaoão
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social

Vida Feminina

Religião
PEDRO PAUI,O :\I.-\IJH l!JO este

Esportes,
, 'era

Informa�ões úteis : Sdc, FARMÁCIA DE PLANTlO
Estarão de plantão, durante C> (. pr

mês de Fevereiro, as seguintes Par- 310,
mácias : ltas,
Domingo 3 - Farmácia Santa' ade

Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe-- ilrne

rança - Rua Conselheiro Mafra. F.
Domingo 17 - Farmácia Nelson de

_ Rua Felipe Schmidt. O g
Domingo 24 - Farmácia Morler-!<lS

na - Praça 15 de Novembro. lo sr
O serviç? ,noturno será ,ef�tlla�G' O

nela Farmácia Santo Antônio slt9' , f

a rua João Pinto. da M
"(

TELEFOXES MAIS ?\ECESSJTADO� tan'
Bombeiros .. """""".,.""..

131,) h t IPolícia .. """""" .. """",.
1033 a ,a

Delegacia O. r. Social """.',.'. 1�;� tBO];lO
Xl aternidade 1 ..� .....

Hospital Xerêu Ramos .........• S�:�. ,S,;_-"
Santa Casa ,,"',""',' , .... ,. 103(,.'-::...:J'
Casa de Saúde S, Sebast iâo ,.".. H53"JV <tà
Assistência Municipal "".'"".. 1664

na c
Hospital Militar """""",'.. 1��7

�::���é;�, • : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :�2f
capitania elos Portos !38i}

1'" C. R, ""."""".. "".. 1608
Fôrça Policial """""""",.. 1203
Penitenciária 151&
"O Estado" "", .. """,.,.....

1 022
"A Gazeta" """,."""".",. 1656
II Diat-io da Tarrle " 1579

1;, ll, A, :':'" .. z
:'>: .. ''''''' 1106i�Emp, Funer=v.a Ortiga ""
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Precisa de um empregado
competente?

_ Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

empregos
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Esclarecimento aos fumantes
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moeda corrente, a relação direta entre o preço, no
varêjo, e o respectivo impôsto de consumo, a sa

ber : - um maço de 20 cigarros, vendido no vlir�tio
a Cr$ 11,00, paga, de impôsto de consumo, 46 centa

vos; os cigarros de preço de Cr$ 1,20, por maço,

pagam 56 centavos; os de Cr$ 1,50, por maço, 68

centavos; os de Cr$ 2,00, por maço, 96 centavos; os

de Cr$ 2,50, por maço, Cr$ 1,23; e os de Cr$
3,50, por maço, Cr$ 1,70 de impôsto de consumo,
sendo de assinalar que a quantia impressa no sêlo

não representa a totalidade do impôsto de consu

mo, porquanto o custo de cada sêlo é acrescido
de 12 centavos, pagos por verba.

Ainda mais impressionantes se revelam êsses 'de
talhes, quando é lembrado que os mesmos se re

ferem, exclusivamente, ao impôsto de consumo

arrecadado, diretamente, antes das mercadorias
sairem das fábricas, e não incluindo, portanto,
as somas apreciáveis recolhidas sob os títulos
de Patente de Registro, Impôsto de Vendas e

Consignações, Impôsto de Renda e outros encar

gos de caráter semelhante.

É, justamente, o vulto dessa contribuição indivi
dual do consumidor brasileiro de fumo que ex

plica outra cifra de não menor significação: no

total do orçamento federal, calculado em 10 bi
lhões de cruzeiros,' a parcela arrecadada através
do fumo, somados os impostos de consumo, de
venda e consignações e de renda, atinge perto
de um bilhão de cruzeiros.

O Sindicato da Indústria do Fumo do Rio de Ja
neiro está certo de que o público brasileiro, de
vidamente informado quanto às razões determi
nantes do novo aumento, há de considerá-lo, tal
como de fato é, como outro apêlo à sua contri
buição para reforçar a receita pública, neste mo

mento em que o Estado se vê, por imposição da
evolução social, obrigado a assumir maiores e

cada vez mais onerosos encargos.
Produtores e consumidores cooperam, pois, cada
um por seu lado, para desafogar a situação do
fisco. De sua parte, aproveitam os industriais
esta oportunidade para reafirmar o propósito de
continuar, sem esmorecimento, no programa de
constante melhoria dos seus produtos.
É uma tradição a qualidade do fumo e dos cigar
ros brasileiros, tradição que os industriais saberão
preservar e consolidar, no propósito de oferecer
aos fumantes brasileiros artigos sempre melhores .

o Sindicato da Indústria do Fumo do Rio de Ja
neiro dirige-se, por êste meio, aos consumidores
de todo o país, a fim de notificá-los da contin

gência em que se encontra, de elevar os preços
de venda dos seus produtos.
Em decreto-lei de 2 de janeiro do corrente ano,

que entra em vigor no próximo dia 1.0 de mar

ço, foram modificadas as incidências do impôsto
de consumo sôbre o fumo, no sentido de ser au

mentada a respectiva arrecadação fiscal, mediante
maior tributação do produto.
Nestas �ondições, vêm-se os industriais obriga
dos a majorar os preços, como maneira de as

segurar a arrecadação prevista, e, dessa forma,
atender às 'determinações fiscais.

Os industriais filiados a êste Sindicato compre
endem as razões de ordem orçamentária que obri

garam novo apêlo à maior arrecadação atra
vés do fumo. Porisso, determinaram o aumento
dos preços que, de outra forma, teriam retarda

do, até o limite extremo da sua capacidade.
Nestes últimos tempos, a indústria de fumo tem
sido onerada com encargos crescentes - maior
custo de matéria prima, majoração dos salários
dos operários e empregados, despesas acrescidas
de transporte etc. Nem por isso tratou de mo

dificar as anteriores cotações dos seus produtos,
não só para evitar maiores sobrecargas ao con

sumidor, como também pelos inconvenientes que
tais alterações costumam acarretar em um comér
cio tão disseminado quanto o do fumo e cigarros.
Quer, no entanto, o Sindicato da Indústria do
Fumo do Rio de Janeiro chamar a atenção do

público para' um aspecto de importância funda
mental nesta questão de preços. Se se descontar
o impôsto, verifica-se que o cigarro é, no Brasil,
um dos produtos industriais que menos subiu
nos últimos tempos. Isso, não obstante o conti
nuado aperfeiçoamento das normas fabris, o qual
assegura ao fumo e aos cigarros nacionais a qua
lidade e o acabamento que hoje os situam entre
os melhores do mundo.

A circunstância de ser o fumo, atualmente, um

dos mais seguros coletores de recursos para o te

souro-público, pode ser expressa na seguinte de

claração: cada fumante, ao adquirir um maço de

cigarros, está contribuindo para o fisco com mais
de 50% do preço no varêjo. Essa afirmação torna
se mais expressiva ao se considerar, em têrmos de

I
I

1 I

71 - Fale<:e Q hi.toriógrafo
0:nM\ Joaquim de Almeida
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� ASTROS ACONSELHAM:
, dia !t bom para contratar

alizar callamento, E'. en

c;.lto, impróprio para reali

,�"'-"eraçõ.. cirúrgica.. ini·

viagem, bem como para

�tor de negócio d. casas,

a., terras e conlltruçõe •. Ele
eu pen.omento ao Criador
eja a tôda o humanidade:
onia. Amor, Verdade e

iça.

.' f�8ÁRIOS:
\ 1Milton Garcia
linala a doto�e hoje tran.

� jj aniver!XÍrio natalício do
"to jovem Milton Garcia, com
nte e eeforçado funcionár�o da
latria, Comércio 8 Seguroll
I'!' S.A. em Florianópolis,
jovem aniverll-.riante, nOIl�o.

primento•.

':enina Maria Aparecida
pnacorre, hoje, o aniver.ário

Iflonte menina Maria Apare
I querida filhmha do sr. tan,

o Gerson Gomell e de sua

,espôla, lira. Eloá Moellmann
i'··

:_ :-;:?ers: !�ia-se hoje, a exma.

t;zenita Campelo Coelho,
espôsa do dr. Luiz Coelho
louza.

, i.z anos hoje, o estimado
,,;,.1 0"

'((Im 'i�lberto de Oliveira.
'"

esteja hoje, mais uma prí-
rera, a prendada srta. Ma
L Schute1.
, .

à data de hoje, registamos
G>

l prazer, o andversário na

ar. 3io, da gentil srta. Sanitas
ltas, tino ornamento da 80-

I�� ade itajaiense.
•

pI?'
.

,memora hoje, a data fes-

OD de seu aniversário natalí
o galante menino Antônio

er- tos Espündola Oliveira, ne

adG'
lo sr. Joaquim Espíndola Isítfl> .0, funcionário do Ministé
da Marinha.
,,� .

11 tanscorre hoje, o aníversá-
33 ílatalício da exma. sra. Ma
o�� íBo.j.ononi Lenzi, dd. espô
�� i�. O�ávio Lensi, funcio-
153"'1'" <ta FIscalização dos Por-
664 n ·d '

157 a CI ade de Itajaí.
530 '"
786
593 esteja hoje, mais uma prí-
��� rera, a gentil menina, Véra
��� '�<l" filhinha do sr. Luiz AI-
022 da, funcionário do Banco
5�; I() na cidade de Itajaí.
643
02� ,..

MENINA ALMIRA

Rio de Janeiro, F�veTei.To de 1946.

A DffiETORIA

CINE ODEON - CINE IMPERIAL
SIMULTÂNEAMENTE

às 7 % horas e 8 horas
<, Sessões das Moça&

... reiniciando essa grandiosa parada de elegância, está a

cargo da PARAMOUNT, a apresentação da mais sublime e ado
rável comédia -- romantico -- musical:

A MULHER QUE EU DEIXEI
com Mac DONALD CAREY - Betty JANE RHOlJlES

Dona DRAKE -- Centenas de GAROTAS !
Música Inesquecível! Romance Encantador!
Um filme que se vê e revê!
No programa: -- 1) - BRASIL ATUALIDADES 2x49 - ID. F. B.

2) -- BOX NA ORDEM DO DIA - Short.
3 -- FUZILEIROS NAVAIS EM DESFILE - Short Co

lorido.

Preços:
Sras. e Srtas: - Cr$ 1,20 -- Estudantes 2,00 - Cavalhei

ros 2,;!0 -- Geral 1,00.
"Jmpróprto até 14 anos".

I Agradecimento e Missa
EURlpEDES GODOFREDO SCHMIDT

A família do pranteado • aaudoao Eurípedea Godo
� freda Schmidt aqradece. profundamente senaibiU-

° zado. a. todo. quantoB enviaram telegram.a.. cae-

o_'" tõe.; flarell e o acompanha.rem. até !lua última
morada, e, muito e.pecialmente. ao abali.ado e

humanitário médico. dr. Saulo Rames e enfermeiro Arnaldo Guirna
rã... pele deevelo com que se houveram durante a enfermidade do

querido morto,

Aproveita o ensejo para convidar aOB parente•. amigo. e pe.aoa.

de suaa r;laçõ.. para aSlIlStirem à mi.sa de 7° dia. que será celebrada
sábado pr6ximo (2 de março). às 1 hora., na Catedral Metropolitana
(altar dGl S. C. de Je.ú.,.

Pela campar�ncia a ê..e ato de fé crilltã. confe.aa-lIá reconhe'

ocidamenta gra.ta.
--------------------------------------------

,egistamos com prazer, na
ii. de hoje, mais uma pri

ir ,er�.. da gentil menina Al-
a, l\.U1erida filha do sr. dr.
;edo Damasceno da Silva,
�O_{stimado Diretor de Re-
j'\l0, e. de sua exma, espôsa,

ancIsca C. da Silva.
garota aniversariante os

Estado" cumprimen'tam
otos de felicidades.

ên- .*

de' versaria-se hoje a 'gen-
dalJ' a. NilDe Lopes d� Almei
ere- resfi0'. d(8) 1"" ",la a professora Es- I

Pl·t- I

� ,

CatarinenseColégio
1. - Matrícula: Ginásio· Colégio, dias 1 o. lO, em

que encerra o prazo legal.
2. - A matrícula no I colegial de,tlende, para

candidatos não matriculados no Estabelecimento, da

aprovação no concurso de seleção em francês, ingl�s e

matemáticn. realízado dias 1, 2, 7 às' 17 hQras. (Auto
rização 434).

Transcorre hoje, o aniversá
rio natalício da exma. sra. An

gelina Filomemo Pizani, dd.

espôsa do sr. Clodomiro Piza
ni, inspetor de linhas do Telé
grafo Nacional, servindo na D.
R. local.

B R IT O
O alfaiate indicado
TiradsDtes 7
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CLUBE DOZE DE AGOSTO CARNAVAL - Dias 3
Bailes carnavalescos, Dia 4, Vesperal Iniantil, As mesas para

naval estão à venda na Secretaria do Clube ..

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

os

de Março,
de car-

e 5
bailes

SRs.DEHTISTAS
W;;1()/í.elfl

I'��",OLSO��POS'tl\.
PREÇOS MODICOS

SORTlM ENTO INCOM PARAVEl

fbli(i#ftSTA�PRE'OS'
�É��Ã�1g mnSETTI
{J 1>W.1l<i'icnr�d12f�

,

/\E�miAD!O 131·j35·CAIXA Z�I' S. PAlite

BREVEMENTE
F:eabertura de Laboratório

R adro- T'e cn rcc-Efect rou
F'u nd a d o em 1935

M.:>ntogem de rádios. Ampli
ficadoI'es-Transmisllo"i'es

Mablrial importado direta
mente dos U. S. A.

ProPrletário
ütnmar Georges Bêhm
Elecbe - Tecnico - Profisllional

I
formado na Europo

Florianópolis
'R.ua João Pinto n_ 29 •• Sob.

Portugal e as
Lisboa, I (U. P.)

Salazar, num discurso de
3.000 palavras dirigido aos

líderes da União Nacional,
declarou que Portugal não
solicitará seu ingresso na

ONU enquanto esta não se

transformar, efetivamen
te, numa Assembléia Ge
ral de todas as Nações que

possa ser util ao apasígua
mento e á cooperação, In
clusive dos que foram der
rotados na guerra. Ele

anunciou qu� o país toma
rá parte no último aconte
cimento da Liga das Na

ções em Genebra, em abril,

próximo, quando os pode
res da Líga serão transfe
ridos á ONU. Citou a co

operação de Portugal ás

potências ocidentais e de
clarou que Portugal conti
nua fiel à sua polrtlea de

cooperação para a recupe
raeão e o bem-estar do
m..indo. "O centro de gra
vidade dos negócios políti
cos europeus está agora
situado mais no oeste do

que antes bem no

Atlântico - e continua
mos bons europeus, quan
do admitimos este fato"

CREDiáRIO

Nações Unidas
- disse Salasar, reíerín ..

do-se, obviamente. aos Es
tados Unidos, embora não
citasse nominalmente es

te país. Acrescentou êle
que o povo partuguês é
mais livre do que a maio
ria dos demais povos e ad
vertiu que a oposição M
seja levar o país para a

extrema esquerda, enquan
to que sua política é uma

política de ordem, central
e moderada.

--------

«KIOT»
Avisa cros seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do .0 Estado».

..........., ..

. Academia de Comércio de
Santa Catarina
(fiscalizada pelo Govêrno Fede;al)

ANO LETlVO DE 194:G

CURSOS: Comercial Básico
Técnica de Contabí lidade (10 ano)
Contador (20 e 3<> anos)
Ciências Econôtuícas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 10 a 15 de fevereiro
Exames de Za época - de 10 a 15 de, fevereiro
Exames Vestibulares ao Gurso de Giências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

MATRíCUUA - de 15 de fever-eiro a 14 de março,
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

ESCRITÓRW (CONCLUSÃO DO OURSO COMERCIAL BÁSI
CO) S,ERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÁNeIA DO LIMITE

MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REG'IME ESTA
B:IDLEClDO NO TíTULO VII DO D)ECRETO-LEI 11. 4.244, de
� de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Às
19 HORAS.

Portaria D .. '38, de 22 de Janeiro
de 1946

EDITAL
D.e ordem do Sr, Inspetor Regio

nal de Estatística Municipal, e de

acôrdo com o edital de 26 de de

zernhro de 1944 desta I. R. E. M.,
publicado no "Diár io Oficial do

Estado, na mesma data, tôrno pú
blico a 'todos os proprietários ou

responsáveis de casas de diversão

pública (inclusive festas carnava

lescas) tais como teatros cinemató

grafos, circos, clubes, salões de rá

dio-difusoras, dancings, cassinos,
sociedades, parques, campos ou

quaisquer outros locais acessíveis
ao públ ico por meio de ingressos
pagos estão sujeitos ao sêlo de es

tatística.
Aos transgressores do' presente

edital serão aplicadas multas até
mil cruzeiros, e o estabelecimento
não poderá funcionar sem que te

nha pago ou recolhido a importân
cia devida.

:Jorianóp'Olis, 20 de fevereiro de
1946.

Abelardo Batista da Silva

Assistente-Chefe

o PRECEITO DO DIA
AMÍDALAS E SAUDE

Existem. na garganta, uma de
cada lado, duas formações egpe
ciais. chama.,clas «amídalas". onda
se localizam. não raro. afecções
várias, qua.e • empre de má. con
seqüências. porque provocam o au

mento de volume dêsles órgãos e

comprometem o org�nismo. 0, in
dívíe uc torno-lIe mais predisposto
àll doenças tem dô" de garganta
constante. lente <dificuldade em.

engulir--e r.spira r pelo nariz,

Quered ... ·entir. na garqcnta. dor
eu mal ..tar, procul'3 um ..clico
especiali»ta e assim evita, a cori.,

i eqüências prejudiciai. à. saúde
NES,

LEIAM A REVIS1A
O VALE DO ITAlAI.

-J-

Dispõe sôbre a matéria de que trata o item III do art. 18
do Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942.

O Ministro de Estado da Educação e Saúde, atendendo ao

disposto no art. 18 do Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de
1942 resolve:

"Art. 10 - O diploma de conclusão de curso técnico, a que
se refere o item III, art. 18, do Decreto-lei n. 4.073, de 30 de
janeiro de 1942, permite ao seu portador inscrever-se no con

I curso de habilitação para matrícula em curso superior rela-

1
clonado ao diploma, da seguinte forma:

r - Diploma de �écnico e� máquinas e motores, curso

de engenheiro industrial, modalidade mecânica.
II - Diploma de técnico em eletrotécnica, curso de enge

nheiro eletricista.
III - Diploma de técnico em edificações, curso de arqui

tetura ou de engenharia civil.
IV - Diploma de técnico em pontes e estradas, curso de

engenharia civil.
V - Diploma de técnico em química industrial, curso de

química industrial.
VI - Diploma de técnico em mineração, curso de enze-

nharía de minas. '.
b

-yr.I - Diploma de técnico em desenho cartográfico, to
pográtíco e de obras de arte, curso de engenheiro geógrafo.

VIII - Diploma de técnico em desenho (de máquinas e

eletrotécnica), curso de engenharia industrial, modalidade
mecânica.

IX - Diploma de técnico em desenho (móveis e arquite
tura), curso de arquitetura.

X '-' Diploma de técnico em artes aplicadas ou em deco
rações interiores, curso de pintura ou de escultura.

Art. 20 - A fim de que possam ser válidos para a instru
ção no exame de habilitação, de que trata o artigo anterior
os diplomas de cursos técnicos deverão estar devidamente re
gistrados na Diretoria do Ensino Industrial.

Art. 3° - As exigências relativas ao concurso de habili
tação são as mesmas exigíveis dos demais candidatos,

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1946.

(Ass.) Raul Leitão da Cunha

�......------..--..--------------....

TEN,HA JUIZO

I
DOENÇAS NERVOSAS

Com os progressos da medíeíaa,
hoje, as doenças nervosas, Quando
tratadas em tempo, são mal� per
feitamente remediáveis. O eurandeí-
rismo, fruto dilo ignorância. só pode
pr�ulifcar. os indivíduos afetados d.
tats en'fermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispês

I
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes ftervosos .ln.digentes, na Rua Deodoro 22, das !tI
às 11 horas. diàriamentlô.

TEM S(FILtS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM?U SE O PO·

PULAR PREPARADO

I

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago os Pulmões
a Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôr� nos Ossos'
Reumatismo, Cegueira, Queda do' Cabelo, Anemia �

Abortos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel corao um J)<::ôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como I
auxiliar no tratamento da Sifilis e Reumatismo da

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor
XIR "914" devo dizer-lhes: agradável do E L I X I R
sempre que o tenho ernpre- "914" recomenda-no corno

gado, em os casos de indi- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sífilis o público no combate à sí
em v�rias de suas mani- f'ilis, qualidades que Ire

f�staç?es)' ?S !"�sultad�s quenternente aproveito no

tem Sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são ráp�os e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washingt4t-n Ferreira

Pires Dr. Silvestre Passy

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concursos para auxiliar
datilógrafo

Vigilanfes Noturnos

Florianópolis
A Admínístracão da Guarda de Vigilantes Noturnos de

Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não con

tríbuíntes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas

comerciais, declara que a Guarda não é ínstítuíção oficial e

que só tem compromissos com os que concorrem monetáríamen
te para a sua manutenção. E esse próprio compromisso nã� p�
de ir além de certo limite. Não é possível, a nenhuma instituí-

ção, garantir a alguém uma tranquilidade absoluta sôbre a sua
1 ..

' que a pele humana, que
pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais.

_nas pálpebras tem menos de
Nas cidades mais bem policiadas do mundo roubam-se, nao

1 milímetro de espessura, nas
já pães e galinhas, como em' Florianópolis, mas milionários,solas dos pés alcança cêrca de
crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.

6 milímetros de grossura. Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
2 ... que os esquimós admi-

A Administraçãotem a encarnação dos seus an -

_.:;;;;;====================;;:_:;-;;;;-;;;..;;._'====-:":tepassados nos seus filhos,
sendo por isso muito comum

ouvir uma mãe esquimó cha
mar se�l filho de "meu avô".
3. .. que as menores noites

duram na Europa, em geral, 13
horas; e que em Londres che
gam a ter 14 horas, em Dublin
16, em Copenhague 17, em Es
tocolmo 18 e em Oslo 20.

4 ... que, durante nove anos

de observação dos estudantes
da Universidade de Yale, nos

Estados Unidos, em grupo de
cienttstas norte - americanos
descobriu que a capacidade
pulmonar dos que não fumam
é 77cé maior que a dos fuman
tes.
5. " que quando um chinês

está prestes a morrer asfixiado
por motivo de enforcamento,
os que lhe socorrem para res

tituir-lhe a vida, tapam-lhe
imediatamente a boca, o na

riz e os ouvidos porque, segun
do alegam, "a metade da alma
do enforcado já escapou e ur

ge evitar que escape a outra
metade" .

6 ... que o maior aquarro
existente no mundo é o de No
va York, pois tem mais de
3.000 peixes, representando
250 espécies diferentes; e que
tal aquário é constituído por
7 grandes lagos e 98 tanques
de pedra \,_ quatro dos quais
são para tartarugas - além de
uma grande quantidade de pe
quenos tanques para ensaios.

e

Copyngh! da
fhe tiA 'I[ roo HIARD?ln,

1 - Comunico aos interessados que a identificação
das provas especializada e complementar relativas aos

concursos em epígrafe. será realizada às 13 horas do
dia 23 do co r re rt te na sede da Administração Central,
no Distritu Federal.

2 - Os pedidos de
item 6 dos l.nstruções
partir do dia í

med io to
Delegacia, das listas
supra citadas.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1946.

JOÃO R. MAYR

vista e revisão, na forma do
n,o 39, poderão ser feitos a

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

Responsável local

Votarão ... se aprovada a emenda
Lisboa, (U. P.) -

'I'odas as mulheres portu
guesas votamo nas próxi
mas eleições, se for apro
vada a emenda à Lei Eleí
toral, apresentada pelo
deputado Luiz Pinto Coe
lho. Até agora, apenas al
gumas mulheres têm o dí
reito de voto: as que são
classificadas como "che·

res de famílias". A ernen

da é apoiada pelo Movi·
mento Português Pró-In
dependência das Mulheres,
liderado pela escritora e

jornalista Maria Lamas.
Antes da: Constituição de
Salazar de 1933, nenhuma
mulher votava em Portu
gal,

Exame de sa::\gue, Exame para veritic:1çã.o
de cancer, Exame de urina, Exame paTa

verificação da gravidez, Exarne:ie escarro.

Exame para verificação de doenças do.

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

�utovaccinas e transfusã.o de sangues.
Exame qui.mico de fal'inhas, bebida.

café. águas, etc.

Dr. B. 6. S. Medina
Farm. L.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Eatado

FIOrianõpolis
Fum. Narbal AlgaS de Souza

da COSia AvUa

I BRITO I
O alfaiate indicad�
Tiradentes, J

Cresce o prestígio de De Gaulle

00,�R. VESTlR.SE.
COM

CONFORT.O
E ELECiANCIA ? IPROCURE A

I allal!!aI�oapi��l�el!�'!Ol��IIO

París, (U. P.)_·
Um índice da opinião pü
blica foi transmitido pela
Agência Francesa de xo

tícías, indicando que qua
se a metade do eleitorado
votará contra um partido
chefiadlo por De Gualle.
Respondendo à pergunta

- "Si o general De Gaulle
assumir a Iíderanca de um

partido político, �você voo

taría neste partido1" -

46 por cento disseram que
não, 31 por cento disse
ram que sim e 23 por cen
to não tinham opinião.

"

ODIN

*4
lH E Q€COIIEIloaI ,

Guarda de
de

ALFREDO SELL e

ESPÔSA
participam que leu filho
IVO. ajustou núpcias com Q

aenhonta Neusa Furtadr;.

Rancho Queimado. 21,2; 46.

JOÃO MARIANO FURTADO
e ESPOSA

part;cipam que sua filha
NEUSA ajustou nupcios com

o sr , 190 Se11.

Fpo1ia • 21/2/46.

IVO e NEUS;-'-I'
Confirmem t I'

�------._-------------------------------------

Reinisch S. A., Com.e
lod. de Madeiras

AVISO
Acham-se à disposição dos

Senhores Acionistas na Séde
Social á Rua João Pinto, N° 44,
os documentos a que se refere
o Art. 99, do decreto-lei N°
2627, de 26 de Setembero de
1940.

Florianópolis, 16 de feverei
ro de 1946.
Sidnei Noceti, D. Presidente.

..........................�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI
ARSENIATO. VANAOA.
TO, FOSfOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCUt'OS
O. Pálido.. Oep.up.,.dOt,
E.gotedOt, Anêmico., Mi••
Que cri.m M.StOI, Crianç••
raquitic••• receberio • tonl·
ficaçio geral dô o.g.nhmo

Sa nu·üi n 01
ue D.N.S.P. D' 199, d9 1921

408 sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro Espírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a rrtu derrtç-a do .eu conllultó
rio (XUQ 'a Rua do Senado.
311 -� 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde pall.a a oferecer
o••eu. pré.timoa. Escreva de
talhadamente -- Aome. ida
de. ende!,eço e envelope 118-

lad·o para a re.potta.

lod. Com. e Seguros
KNOT S. A.

AVISO
Acham-se à disposição dos

Senhores Acionistas na Séde
Socialá Rua Hercílio, N° 69, os
documentos a que se refere o

art. 99 do decreto-lei N° 2627,
de 26 de Setembro de .1940
Itajaí, 14 de Fevereiro de

1946.
Sidnei Noceti, D. Gerente..

4UEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o q'ue ibe

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

para que al�Llma falta não se repita: e

NAO o escândalo que a sua reclamaeãe
ou queixa poderá vir a causar, encarai ..

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõE;S.
de O ESTADO. que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de �t.leru
se direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca..

sos não se-arn �ubticados nem a recla

mação nem a providencia tomada.

; PROFESSORA II Datilografia e

CorrellPond&ncia Comercial
Rua Atvaro de Carvalho. 65 I

AVISO
.

A Viuvá de Antônio P Kcerich,

proprietária do "Hotel Kcerich"
em Taquaras (Rio Bonito),
avisa que o seu -estabelecimento
se acha fechado, desta data até

fins de março 0U abril.

Vorreio LageaDo
Vendo evulse na

AGÊNCIA PROGRESSO

.-.. -"=""'If""'--"-6F..r�

CASA MISCELANÉA -Ldistri-
buidcra dos Rádios R. C..A.
Victor, Vâlvulas e Discos.

à Rua C •mselheirn Mafra

Sedas, Ccsimíros e Lãs-

C.AIGA SArf-A.· 8(OSA
ORLANDO SO

...
A RPEJLLl

Rua �o.Jlselbeiro Mafra. 36 -- loja e so�breloja - TeIeI.D8 15M trede interna)
Caixa Postal 5 t --- EBd. Teleg .. : «(·Scarpelli» --- Flnrlanépelís
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americano,
Rua Jeão Pinto 36.

6 o �ST.DO-Quarta�felra, 27 CI. Fsvareiro cht '9"6

27 DE FEVEREIRO
S. Gabriel da Virgem Dolorosa,

Coniessor
S. Gabriel descendia de hu

mildes pais. No princípio da
mocidade entregou-se a uma

vida fútil. Deus, não obstante,
o chamava, e a graça triunfou,

I 'na assembléia da F. P. F., que' Joínvíle, .nada mais aconselhá-
pro ocasião duma procissão, noA préxima chegada do ((Vendav,a » o início do cam,peonato somen- vel q�e solicitar re_vanche ao momento em que Gabriel fitou

.' j , te -no primeiro domingo de Combmado amadorista da cí-
OS olhos numa imagem de Nos-Sob o comando do esportista numero 1 da. vela, dr. P. abril será levado a efeito, os dade.
sa Senhora. O jovem abando-mentel Duarte e, tendo como Imediato, o .sr. M�rlO Borges de

I clubes promotores da tempera- Acreditamos q�e �anto o s�, na o mundo e ingressa no InsAndrade Ramos, reverá sing:ar, entre hoje e 1" de março, �,s I da ficaram à vontade para jo- Celso Ramos, m,UI digno presl- tirtuto dos Clérigos da Paixãoaguas das bahías tloríanopolítanas, o elegante VENDAV:AL., gar a última pá de cal no as- dente do Aval, c::,mo o s7' de Jesús. Não foram pequenasO veleiro, cujas lin.has elegantes ja tr:veI?-0s op�rtun�dad� sunto. Assim, o campeão uru- Charles E�gar. Montz, ,pres�- as dificuldades que teve quede apreciar, encantados, procede das Repub�1cas OnentalS. d I guaio, conforme já fora anun- dente do FIguel.rense e ergam- vencer até vestir o hábito reUruguai � Argentina, onde se demorou, em viagem de cruzeiro, I ciado oficialmente, dev,erá e�- zador d? Combmado: entrarão ligioso. Passou a chamar-sealguns dias.
. I barcar com destino a Pauli- num acordo �ara ser l�vada a

Gabriel da Virgem Dolorosa.O "VENDAVAL" possivelmente dem?rar-se-a algum tem-t céia, a 7 de março próximo, efeito a partida sug�nda q�e Meditava constantemente a})O em Floria.nópolis, onde, talvez, passara o ca.rnaval.
, -s e- I sendo que o "clube dos mílío- d�verá ter lugar domímgo pro- Paixão de N. Senhor, recebia aAcresce ainda, que o dr. Aderbal R. da Silva, destacado I

náríos " deverão viajar dividi- ximo, no estádio da F. C. D.. Sgra. Eucaristia inflamado dedesportista e proprietário do iate "ANITA" de�era chega� a es-
do em três turmas, as quais O público .e�portivo .ilhelU ardor celestial, para com N. �.ta Capital no dia 28 próximo, procedente do Rio de J�nelro. deixarão Buenos Aires a 5, 6 aguarda a decisão dos dOIS al-

das Dores houve-se como filhoPodendo deste modo, também o comodoro do Amta, abn:- e 7 de março. As datas' soltcí- tos paredros do nos� despor- obediente. As virtudes que maisçar em conjunto com seus tripulantes, seus velhos companheí- tadas pelos clubes promotores to; F? enorme a �ns�edade �o se notavam em Gabriel foraml'OS de esporte.
. _" "

I da temporada .à F. P. F., são as púhlico pela reallzaça,? da PUI:>,� a humildade e a obediência.Assim sendo, é possivel que a tnpulaç� do VEND�VAL i seguintes: 7, 10, 13, 17, 20 e na entre os melhores players
Julgando-se o último de �eu.s.permaneça entre nós m�üs .3;Lgun� �ias, deIeItan�?-nos, ja com

24 de março.
_ .

da cidade.
irmãos abracava os serviçossua agradável companhía, ja exhíbindo o magnífico barco que; Tanto o campeao argentí- $

.maís humildes; cumpria nãotripulam. I no, co�o o u:uguaio, r�ceb�rá O p�.ESm�,NTE DA �IGA só as ordens, mas também os.,. ,. •

350 mil cruzeiros, o primerro, A_TLETICA DUQUE DE CA-
mínimos desejos de seus supe-FEDERAÇlO CATARiNENSE para o quadro de árbitros da �ate- por 3 jogos e o último por 4. XIAS" AGRAD�CtE riores. Em 1862, aos 24 anos deDE DESPORTOS i goria de amado�'es, ,des,ta Capital, I

Portanto, 700 mil cruzeiros é Recebemos a segum e car-
idade, "mais pelo fo-go da ca-NOTA OFICIAL N. 1/46. I 9° - ALVARA DE FUNC._IONA- o total que díspenderão os ta:

d d I doenca"�mNTO Oh t nçao dos
"São L d (Tubarão), rida e o que pe a .

� ,,RESOLUÇÃO TOMADAS PELlA" I - amar a a e
. 'três clubes promotores, São u gero

entregou sua bela alma aoPRESIDENCIA E DEPARTA- i filiados que, o prazo para os clu: Paulo, Corintians e Palmeiras. 18 de fevereiro de 1946.
Criador. Pio X beatificou-o, eMENTOS bes e Ligas, obterem o ALVAR>\

*' , Ilmo. sr. Pedro Paulo Macha-
Bento :XV, em 1920, canoni-.Departamento de Futebol \ DE FL"NCIONA'M.ENTO, para o

BRÁULIO ESTÁ SENDO CO- do, dd. Diretor-Esportivo do
1° - aprovar a ata da sessão an-, ano de 1946, nos termos do Decre-

BICADO PELO FERRO- "O Estado" _ Em nome da zo-o.
t

. I to-Lei n. 5.342, de 25 de março, ter-:
-

VIA'RIO Liaa Atlética "Duque de Ca-error, r I
�')0 - PRESIDENTE E VICE- mina no próximo dia 31 de março. xias " e do Aventureiro Volei

-:PRESIDENTE - Tomar puhlico Secretaria da F. C. D., em 21 de
Clube, de São Ledgero, verniho

que a Assembléia Geral - em ses- fevere iro de 1946. I agradecer as gentilezas a nós
rão realizada dia 5 de [ameiro, ele-

I
FLÁVIO FERRÁRI

\1 dispensadas por ocasião da
geu os senhores Dr. Aderbal Ramos Secretário

nossa estadia em F'Iortanópo-da, Silva e Walter L�ng,e, reelei.�oo, *\
I lis quando concorremos ao

respectivamente Presidente e VIce- CORR,IDA DE CICLISTAS -

Campeonato Estadual de Vo-
Presidente desta Federação.. Londres, fevereiro, para es- leibol, patrocinado pelo F'e-

30 - PRESID�NTE E.;,\i �.:mR-, te jornal _ Jimmy Cain, o co- deração Atlética Catarinense.
C1CIO - Comunico aos fI�ados \

nhecido corredor que é um dos Agradecemos também as re-
lO;J f o terênoías elogiosas contidasque, em data de ue everelr.o, mais destacados membros daL

n.os artigos do sr. Acy Cabralsenhor Walter ange oosumll� o
LI'O'a Brttâníca de Corredores

B tt RIod M D nald Ca
- I:>

Teive e do amig-o Francisco, e y 1 es, ac o _
exercício de Presidente na ausen- Ciclistas anunciou ter aceito o �

k M rt M
'

Carlos Regis, publicados nes- rey, Dona Dra e, a y ay e
da do r-espectivo titular.

convite que hhe tôra endereça- . . .

bailarí L aíse conceituado orgão barriga- os mcrrveis ai armos: orr -

4° - CAMPEÃO DA CAPITAL -. do para levar uma equipe de
I

R t to no"
P verde. ne e ognan, que an . o-,Tornar, público que_o senhor, res'!-I corredores à Rússia, durante a

f'
.

"T d u
I Reafirmo meus agradeci - izeram rir, em u o por m

dente pela Resolução n. 3, proc

a-I temporada de 1946.!
mentos estando sempre ao beijo".rnou o_AVAt aF.UT.,E.H_OL CLUBE, Pelo que se sabe, a Liga es-.. ' ,

'A Ih d
.

e'"
'A.1 aJd vosso inteiro dispor.

I'
mu' er que eu elX I , e

Carmpeao da 1. .DIVIsao.de m 0-
colherá os componentes dessa'

o vosso amigo a história de um agente radio-,res desta CapItal, e TCARAVA,.NlA equtipe entre os mil corredores.
te t 1 d t el"'l

V I Daniel Bruening, Pres·idente ara, e uma can ora s •

DO AR ESPORTE CLUBE, lOC-
que fazem parte dos seus qua-i da Li2:a Atlética "Duque de fama, de um sargento, heróiCamneão. Foi ;nrocLamado ainda
d T d' t' 'ste mo �

.

... '..... ros. o aVIa, a e e -
.

Caxias" e do Aventureiro Vo- do Pacífico, e de um fotógrafopeja Resoluçã'O ,;1). 14; a A. A. ESCO-
menta nada ficou resolvido de. Braulio lei C11l'be". I arrojado, que no "blackout" _LA INDUSTRIAL, Campeão da 2.a
d f' 't' 'b d _n ata'e mI IVO so re· a alAo ex .

conseguiu uma preciosa foto-
Divisã'Ü de AIlJIaIdores. dessa excurssão dos ciclistas! O sr. Júlio Sisermann, resi-

el·nelDa d
.

d
.A.n.nonAç:M'1. DE JOG()S ,

d grafia ... Agra aro, am a, as
5° -.l>Irtn v\n, ./\,v britânicos à Rússia. dente nesta crupital, rece,beu o

aJpresentações dos dansarinos
- CAMPEONATO ESTADUAL DE .

*
,presidente do Ferroviário de

N 1 I nd Procó- malucos, e, de Dona Drake e-
FUTEBOL - Tornar publico que RODRIGUES, PROCESSADO Curit��,' o se�inte telegra-

pio '���e�raU!�:� C�median- sua orquestra de moças.
o senhor Presidente em exercício, PELO CORINTHIANS

. ,ma.: .

Peço
. a.�Igo �ThS?ltar tes, divertiram a nossa gente Um filme da Paramount,assinoo, nas devidas épocas as re- S. Paulo, 26 (E:) - O Co�n-! BraulIo pOSSIbIlIdade Vlr �?g�r com grandes peças teatrais, es- que, diverte qualquer platéia.

.soluções ns. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, thi�ns resolveu Ir aos tnbu-/ temporada nosso Fe:rovlarlO� tará, hoje, novamente, a téla Hoje, no Cine Odeon _ co
aprovW1do os jogos de Campeona- maIS com Uilll processo de p�r-! A��rdo breve soLUça0. Abra

do Cine Odeon _ reiniciando- mo "rentrée" das Sessões das
to Estalduwl de Futebol de 1945. das � danos contra. o golelr.o \ ços .

se assim às atividades cinema-
I

Moças _ "A Mulher que eu
6° - PROCLA.M:AÇÁO DE CAM- RodrIgues, que depOIS de asSl-' ,.,

• .

"
. ."PEÃO - PrOlClamar o AVAl FUTE-

nar um contrato particular I FUNDADA A ASSOCIAÇÃO togrAaflcas� d Ci' Co. de�. h-' "Sargento Imor-
BOL CLUBE, Campeão Estatdual

com o alvi-negro, passou-se DE ÁRBITROS DE SÃO empresa os nes. Ioa- an a.
de 1945, á vis.ta dos resultados' ob- PI' s A ação se_! PAULO dos, escolheu para hOJe, na- �al _ com Henry Fonda epara o a meIra .

I
I' 'b' ão dtO Mauren Q'Hara

tidos. rá movida unicamente contrai S. Paulo, 26 (E.) _ Foi fun-:- que e cm��, a �XI IÇ
, .�" . :Proclamar o CAXIAS FUTEBOL

O joO'ador não ating.ido o Pal-. dada a Associação de ,Árbitros uma comé�ha graCIosa, estn�1U-, Doml�o _ Sl:multanearoen-CLUBE da cidade de Joinvile, VI- .

'" ,

I d Estado de S Paulo Os jui- lante, cheIa de rostos bomtos te - PIf-Paf - 3JpresentandoCE-CAMPEÃO, em vista dos il'esuI- meIras., * z�s bandeirantes pieitearão e pernas, ainda mais bonitas:,:. a. ��, falada "Cadeira do Bar-I tados obtidos. SUSPENSA A CENSURA ES- agora o reconhecimento da A MULHER QU� EU DEIX�J.: beIro. ACT..
7° - CAMPEONATO DE lAMA- PORTIVA

I e'ntida.de junto ao Conselho Na- estreando a lourmha sensaçao_.DORES DE 1946 - Tornar público Madrid, 26 (E.) - O govêr- cional de Desportos. Porém a

---.----O----.I--.----d---a---.-t-A.:-:-.--.=-que o senhor Presidente em exerci- no espanhol suspendeu a cen- escolha dos nomes que ficaram Legla-O rasl eira e SSIS en�lariu pela Resolução n. 16, de 20 de sura sôbre as notícias esporti- na diretoria da nóvel entidade
.

fevereiro, declarou abertas pelo vaso não foram bem rece,bidos por A direção avisa às pessôas interessadas que na pro-(n"azo ide q;uim:e (15) dias, as ins- '"
se tra.tar de juizes que tiveram xima terça-feira (dia 26) inicia o seu funcionamento,crições aos clubes, para ° Campeo- JOGARÃO NO BRASIL OS uma serIe de casos durante A creche destinada a frilhos cujas. mães trabalhem

-

na.to de Amadores desta Capital de CAMPEÕES ARGENTINO E suas atividades oficiais, estan- fóra de casa, recebe gratuitamente menores de 4 anos,,\ .:t.a e 2.a DIVISÃO. URUGUAIO do mesmo alguns afastados do cuja entrada deverá ser feita diariamente até às.8 horasI Pela meS\l'll3 resolução o sr. P1"e- S. Paulo, 26 (E.) - Divul- quadro oficial. e que residam em qualquer bairro da .cidade. Os a71�-. r gidente cientifica que a condição ga-se hoje em caráter oficial, *
bulatórios de Higiene Infantil, Pediatria, Higene Pre-essenciaJl para essa inscrição, ser ° a notícia confirmadora das O AVAí PEDIRÁ REVAN· 'Natal, Odontologia, Fisioterapia, a Cozinha DiettJtica eclube portador do ALVARA DE temporadas internacionais. que CHE? a Cantina Maternal, !clestinam..,se excluslivam.ente 'aoSrFUNCIONAMENTO, e'X!pedido pe- realizarão nesta capital os Já que o Avaí está comple- moradores das ruas adjacentes do Centro de Puerí�10 COlnselho Regional de Des.portos, oampeões da Argentina e do

I
tamente reabilitado com a ob- cultura.referente ao ano de 1946.

, Uruguai, respectivamente, o tenção do tetra-campeonato Florianópolis, 23 de fevereiro de 1946.8° - INSCRIÇÃO DE ÁRBITRO I River Plate e ó Pe'uarol. . catarinense, após brilhante Dr. M. S. Cavalcanti, Direto'r- Declarou abertas as inscrições Tendo ficado estabelecido I exibição frente ao Caxias, de
_

Religião

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Catohcbmo

O SANTO DO DIA

Vestir bem, com perso
r alidade, procure Stuart.
O Novo Alfaiate da cio

dade.
O líder do novo corte

1 S V 3.-1
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o eSTADo-Quarla ..felra, 27 _ Fevereiro de .9.6 7

�:!:��D���!�!���OSOS lPeque.nos
e01U S'l'REP'l'OlUYCIN {anu'nClosDETROIT; Michigan -

(S'jL H,) - "Sucessos prelimina- * * *

res ", no tratamento da tuber- 1\11 t
' I

'

culose com o "Streptomycin", 11'10 Or a o eo cru
foram revelados !'ecentemente VENDE-SE um marca "Cli.

......- ,.,......, - - ." ,...,."' -,."',. ,..,. "'
,...,. .._ ,...,..,.,.&.,. ,.." ��� l�r:el����:1:op��ia����e- mdax6" -8 mi] r10tações -:- dofocrça. . e a cava os, possum O·

Ao mesmo tempo, roí feít.a
t d '1

d têncí d d
e e o eo,

DR. NEWTON D'AVILA uma a ver encia _e que a .1'0- O motor ode ser examina
Operações - Vias Urinárias - r ga em apreço nao constitue I I'

p.
O 1-Doenças dos intestinos, réto e I b tit t id d _

do em talai com o sr , swa
anus - Hemorroidas, 'I'ratamén- S\l ,S � U O para o CUI a. � S� do Outra de le aado Instituto

to da colrte arnebíana. nítárto OU tratamento cirurgi- d M iti T t r om SidF'isioter-ap ía - Infra vermelho, 1
' ., os afl tmos. r"l a c .

Consulta: Vitor Meireles, 28, CO - e, que a em dlSSO e pro- nei N t i J a- PintoAtende diariamente às 11,30 hs.'d ,- 1 oce I a rua o o ,

e, à tarde, das 16 ns. em diante dUZI a em quantidade tao pe- 34 '1" f 1134
R

.

I d I 66
r

dísnoní
\ e e one .

esiu: l�n� ���tios" quenas que e apenas isporn- * * '*'

vel para pesquisas.
O relato foi feito pelo dr. H. Compra-seCorwin Hinshaw, e pelo dr. , .

\""11' H F ld d ou
Moblha de se ls , grupo esta·

IV I iam . e man, a mi- f d em bom estado.
ca Hayo, em Rochester, Min- D

..

3 0,
à caixa Postal 106'

nesota, os quais declararam)

I
mgrr-se .

INesta.
ademais, que de 54 casos tra- _ 4!0 ,.

tados com Streptomycin, 16

"4SA "RS 400 00 levidenciar�m, .num periodo de
I

U -- U .,
DR. MÁRIO WENDHAUSEN quatro a oito semanas,

"

pro- Precisa- S� de uma até CR$
vas concretas de melhoras". 400,00. Aluguéis adeantadcs,
Expressaram a esperança que o Informações fone s 1022 e 1360
Streptomycin se torne valioso

uo Caixas Postais 240 e' 270.
.no combate á febre tifoide, de- '* '* *

sinteria bacilar, cólera e peste VENTILADORE,Sbubônica,

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA MÉDICA EM GERAI,

D€>enças do coração, pulmões, fi
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adu lto s

e crianças
CONSUJ,TóRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUJ/l'A.8 DIARIAMIENTE:

das 15 ás 18 horas
RESJDíllNCIA: Av. T'rompowskt,

62 - Fone Manual 7136

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSUV.róRIO: R. João Pínto 7
Diá,'iamente das 15 às 17 horas.
RESIDtJ:N<;IA: Almirante Alvim,

36. Fone 1\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRTANÇ11S

ADULTOS
OONSUJ/l'óRIO: Rna Nnnes Ma
ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDJ1:KCIA: Rua Marechal Gui
lhes-me, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medirina da Uníversída
de do Brasil). Médico por concur-
50 do Serviço Nacíonat de Doen
roas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospit'al
Psiquátrico do Riovna Capital Fe-

dera l/
CUNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSA8
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Resídênota: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - AI,T.'l CIo
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SE·
.,., NHORAS - PARTOS ., .

Formado pela Faculdade ele Medi-
cinna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e Vi3S bí
Iíares. intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas, Varrco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso) . Te!. 1.598,
RESJJ)�NCIA: Rua Esteves Jú·

nior. 179; Te!. M 764

xxx

�OVAS AR!IAS PARA Õ
C01IRA'I'E AOS RATOS
TRAillISSORES DO TIFO
Washington - (S. L H.) -

A descoberta de um caso> de ti
fo na capital norte-amerícana
deu origem a uma campamha,
desfechada com o auxílio de
novas armas, destinada a ex

terminar ratos e pulgas trans
missores da moléstia.
Estas armas, um veneno con

tra ratos denominado r' 1080" ,

e o DDT este.rminador de pul
gas, foram empregadas pelo
dr. John Essex do Serviço de
Saúde Pública dos EE. UU. e

um dos principais especialis
tas norte-amecicamos no com

bate aos ratos.
O novo e espetacular veneno

contra ratos "1080" foi desen
volvido durante a guerra, �
até agora é utilizado apenas
por exterminadores profissio
nais. O produto, que se apre
senta sob a forma de um pó
branco, é dissolvido ma água e

o seu gosto bastante apreciado
pelos ratos. A tal ponto chega
a sua eficácia que se um_ rato
comer a carcassa de um seu

semelhante morto pelo vene

no, está fadado a morrer tam-
bém. IO DDT é aspergido em áreas
infestadas por ratos a fim de "'---------....---------......---

eliminar pulgas: impedir o ger
me do tifo aos seres humanos.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperf'eír-oamcn to e Lon

ga Práttca no Rio de Janeiro
(;OXSlIl,TAS -- Pela amanna:
diariamente elas 10,30 às 12 hs. à
tarôe excepto aos sábarlns. das 14
ás lG hor-as - COXSlIJJI:óRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

Médico do Centro dI' Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINlCA MÉDICA de adultos e

cr-ianças ,

CO:"<'SULTóRJO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSrLTAS: das 4 às 6 horas

rn:SrDÊ_\,CJA: H. Felipe Schmídt,
:;8 -- Fone: manual 812

AUTOMOBILISTAS
Atenção

GRATIfICA-SE

Vendem-.e doi. ventiladores elec'
tricos, grandell. para cima de me'

.0 ou parede, .endo um ollcilante.
proprio. para e.critório. barbea'
ria., cafe., etc. Tratar na rua AI·
mirante Lameçro 15.

* * *

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇÕES URO·GEXITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA·

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

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

�,ASA Precilla·.e alugar
'"' uma para mora·

dia em rua moi.
ou menos central -- Dãe-se refe
rincia., ou fiança. - Informar a

A. Pena. rua Deodoro, 18, ou no

Banco do COlT'ércio.
'" .. '"

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de ,Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operacões dos OLHOS,
OUVIDOS, ::><AR1Z e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO. do LABIO LEP"bRINO ua-
bio e céu da bôca fendidos de

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

15 às 18 horas
RUA NUNES 1\JA(;,RAD& N. 20 -

Fone 1447

V d lUma mo-

en e-se tocicleta
marca "Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen·
to. Tratar na rua Nereu Ra

mos, n." 523 (Estreito).
10 vs. 3

DR.. SAVAS LACERDA
Clínica médíco-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habil ítaoão do Canse.
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUJ,TóRIO - Felipe Schrní
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDtJ:NCIA - Conselheiro lVIa·
fr-a, 77.

TELElFONElS 1418 e 1204

* * '*

A quem entregar na rua Sal
danha Marinho, n- 5, um ca
chorrinho que atende por Ja
cinto, de côr preta, pêlo liso.

4 v 1

Motores de
dois tempos
Uma das firmas especia

listas mais conhecidas em
tôda a Inglaterra, a Widdop
& Co. Ltda., construiu há
pouco um novo motor Die
sel, <capaz de desenvolver
uma potência de 3-HP por
cilindro, introduzindo ao
mesmo tempo certas modifi
cações no novo modêlo que
representam 'Um considerá
vel progresso do ponto de
vista técnico.
O novo motor é de quatro

cilindros e fornece uma po
tência de 120-HP quando á
velocidade máxima de 400
r. p. m.; todavia, a maior
instalação desse tipo de
motores conseguida até ago
ra foi a de outro motor de
6 cilindros, de hélices gê
meas, produzindo 360 HP,
com 215,9 mm. de calibre
de cilindro e 304,8 mm. de
percurso do piston.
A inversão no sentido da

marcha é obtida por meio
do ar comprimido e o dispo
sitivo de comando está su
bstituido por uma simples
alavanca. Além disso, o mo
vimento de bomba que con
trola a injeção de combus
tível no motor é fornecido,
por uma Ipolia excêntrica
movida, de sua parte, por
uma roda dentada engrena
da ao volante.
Nos últimos tipos de mo

tores Wíddop o combustível
queimado, descarregado me
diante pressão do carter, é
levado através de condutos
exteriores e válvulas de re

tenção a um vaso coletor es
pecial, para em seguida ser
convenientemente filtrado e

pôsto novamente em circu
lação. Esses motores estão,
ainda providos de' bombas.
extratoras, de circulacão de
agua e lubrificação,

>

jun
tamente com um compres
sor que injeta o ar neces
sário a uma pressão de 24,6
kls. por centímetro quadra
dro.

/

..------------------------------------------......,..-----

Para o seu dínamo
motor de arranco

J:o,
-

O OfiCINA ENALDA
�/el"'f,.o_ Rad,'O _'fe"i-\o I

.. � \ " Rua Conselheiro Mafra

I ne. 135
·I •__�

Al)VOG�\I)OS I
Dr. OSVALDO BfJLCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

ou

UI

F..d.d••• 187. - !éde: B A I A
INCENDIOS J!: TKANSP�KTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

COMPANlUA

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta

1 Ativo

...... "" ....... 11 .....

"AUANÇA DA BAlA-

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

Q

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabi lida rjes «

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto á� Araujo
e José Abreu.

Sala 5

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras,l riscados, brins
bonll e baratos. algodões, morins e aviamento.
para alfaiQtes, que recebe diretan'\enb dali

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe f.azerem uma

Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
II

melhore. fábricas. A Casa
•A CAPITAL- chama a atenção do.

visita ante. de efetuarem .uas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o dr. João Batista Bonnassis, advogado nesta Capital, está nomeado
procurador do Instituto dos Comerciários, no Estado de Santa Catarina ..

Reunl-u-se a C E N do PSD!Môrcada para aaa-
.'

• � _. . .

I nbã a conferência
I R!O, 26 (VIa Aerea) - A cormssao executiva nacio- I

Ij nal ?O, P�rtido Social D�mocrático reuniu-se hoje, sob a I do dr. N arcondes
l presidência do sr. Benedito Valadares, assentando medi-

das para maior arre?im�ntação partid.ária, i�centivo da Verçoza
propaganda e orgamzaçao fundo SOCIal, alem da am

pliação das instalações do partido nesta capital.
-----------�

..�---------_._--

Florlanõpolts, 27 c:.Ie Fevereiro de 1946

Nova erupção do Vesúvio
remotos .por considerarem o

Vesúvio como uma espécie de
válvula de segurança.

Nápoles, 26 (United) - Pe
la primeira vez, desde a pri
mavera de 1944, o Vesúvio en

trou inesperadamente em ati-
id d I d b d t Havia, também, a crenca de

V1 a e, ançan o a un an es
que a extinção do vulcão re-

colunas de fumo espesso. -

Nápoles, 26 (Reuters) _ O presentasse um castigo divino,

povo ide Nápoles recebeu com �e forma q�e hoje, quando .0
satisfação a nova erupção do grande vulcao entrou em ati-

Vesúvio, .pois a maioria d? P'?-I vídade, lançando grossos rolos
vo acredâtava que a extmçao de fumo, notou-se em todos os

do secular penacho de fumo, semblantes a satisfação que o

que desde 1944 desaparecera, I fato provocava entre os napo
representava a ameaça de ter- l Iítanos.

o ESTADO encon-·
Ira-se à venda na

banca de jornais
«Beck»

Centenas de mineiros sepultados
HEEFORD, 26 (United) - Grande quantidade de

mineiros, cujo número se calcula em várias centenas, fi
caram sepultados no interior de uma mina de carvão,
em Werl, em consequência de uma explosão subterranea,
ocorrida na tarde de hoje.

Acredita-se que este seja o maior desastre ocorrido
nêste seculo nas minas de Rhur. Esta noite, haviam se

r�unido junto á bôca da mina várias 'Centenas de pes
soas, para colaborar nos trabalhos de salvamento, os

quais se efetuam com luzes de emergência, por ter sido

interrompido o sistema de iluminação da mina.

Defesa contra a bomba-atômica
I

I
1Yashing'ton, 26 (De Do

nald J. Honzales, correspon
dente especial da Uníted
Presa) - O vice-almirante
Wllep N. Blandy, diretor das
próximas provas do efeito da
bomba atômica sôbre navios
disse, hoje, que tais expe
riências talvez forneçam da
dos úteis para fi futura defe
sa contra armas atômicas.
Em declarações á United

Press, o vice-almirante Bla
nody adeantou que por ora
este país não tem mais de
fesll contra a bomba atômi
ca que a intercepção me

diante aviões com bases em

porta-aviões e em terra.
Acrescentou, entretanto, que
as provas que serão efetua
das durante os meses ode
maio e junho, no Pacífico,
talvez "coloque-nos sôbre
novos camínhos de desco

brimentos, os quais poderão
tornar impraticáveis os ata
ques atômicos".

Segundo o informante, as

observações a serem feitas,
mediante instrumentos sub
metidos á explosão da bom
ba, atômica, assim como os

danos sofridos pelos barcos
e aviões, possivelmente con

duzirão ao descobrimento
de alguma contra-medida,
si bem que tal forma de de
fesa ainda não exista".
Adverflu que não quer

Hehabilitará suas indústrias em 4 anos
Londres, 26 (United) - Em

I que bate persistentemente ás
discurso irradiado pela emis- suas portas.
sara de Moscou, o sr. Vazne- Observou que' para manter e

sensi, pres�dente da Oomissão desenvolver a produção, "de
de Planejamento do Estado, vemos fortalezer, incessante
predisse a completa reabilita- mente, o nosso exército verme-I
ção ínudstríal, em 4 anos, das lho. Já definimos de modo ela
áreas ?o,:iéti'c.as devastadas

pe-I r�
os nossos deveres em cone

los exércitos mvasor:s. .

xao com a conservação da paz
Declarou que ate fms de e segurança internacionais.

1950 a União Soviética terá Como todos sabemos o mundo

ultrapa_ssooo os seus níveis de capitalista tem capacídadé pa
produção e consumo de antes ra gerar grandes e pequenos
da guerra, afirmando, ao mes- 'agressores".
mo tempo, que a União Sovié- ;=::;;;::;;;::;;;==::;;;::;;;==::;;;::;;;::;;;=�
nica não sofrerá depressão eco-

nômica e desemprego. 1Acrescentou, depois: "Os
países capitalistas, entre os

quais o ríco Estados Unidos
estão preocupados e envida� I
esforço para evitar e impedir!
a marcha da crise econômica, ������������=

R I T Z Q�e!J!' P6r�Ji�i!!!�S_
Hoje, 4a feira, ás 7,45 horas O PTB quer 11 prefeituras

Avant-premíére
. paulistas. O diretório regional

Robert Young - Dorothy Mac dessa entidade visitou o inter
Guire - Herbert Marshall _ ventar Macedo Soares, fazendo

Spring Bvíngton a exigência. Entre aquelas pre-
O SEU MILAGRE DE AMOR feituras estão a da capital e

Naquela casa extranha en- de Campinas. O interventor

centraram-se dois refugiados submeterá. o '�aso ao presiden
do mundo. .. e sofreram até o te da República.
dia em que o amor encheu de ---:-:---:------------------------
luz e de beleza as suas vidas! A bancada pessedísta rom·pertaCensura até 14' anos.

se��g�:�gram��B�oldados dos
com o sr" Getulio Vargas

Preço único Cr$ 5,00 Passo Fundo, 29 (Via ção; a reportagem do Diá-
ROXY Aérea) - Vem sendo co- rio de Notícias procurou

Hoje, às 7,30 horas mentadíssima, nesta cida- imediatamente o dr. Lou-
Última exibição de, a correspondência de reiro da Silva, indo encon-

Charles Boeyr - Irene Dunne um destacado procer do trar o líder do P. T. B.,
O AMOR VOLTOU PSD o t; . ., c m assen o na

!�ilios perígoscst Bleijlps bre- Câmara Federal, enviada em palestra com alguns
jeiros e perturbadores! Tudo a pessõa de sua família amigos, no hotel em. que
isso em meio a um milhão de aquí residente, na qual se hospeda. Respondendo

gargalhadas. afirma que, se [ôsse ver- á pergunta que lhe foi
Censura até 14 anos. dadeiro o apóio do sr. Ge- [eita, o dr. Loureiro da Sil-
No programa: Cine Jornal túlio Vargas ao P. T. B., a va expressou-se nos se-

Brasileiro - DFB. bancada peeseâista rio- guintes têrmos; - "Não
Notícias do Dia - Jornal. I grandense retiraria sua estranharei se tal se der.
Preços - 3,60 - 2,40

t
solidariedade ao ex-cheie Estão procurando um mo-

RITZ e ROXY - Domingo da nação. I tivo; se não [ôr este, hoje,
NÃO ADIANTA CHORAR... De po d

.

f
.

sse essa tntorma- •
sera outro, amanhã".

dar a Impressão de que sur

girá um só meio de defesa
contra a homha atômica, in
dír-and o que a contra-medi
da "concebível" poderia
consistir em forma total
do desenho dos barcos e

aviões e das equipes das

fôrças terrestres tio exércí
to.
Aduziu que aínda que

existam meios de defesa
contra a bomba atômíea, es
tes não seriam utilizados
nas experiências em pers
pectiva. "Do que se trata é
de estabelecer os efeitos da
bomba sôbre as unidades na

-vais, assim como sôhre
aviões da marínha e do
exército e sôbre os equipa
mentos das fôrças arma

.las".
Disse que "anotaremos os

resultados das provas e em

seguida trataremos de for
mular planos a respeito de
nossas futuras fôrcas de ter-
ra, mar e ar".

�

CON.FIRMOU AS UECr.JA-
RA ÇÕES DE BYRNE8
Blrmlngan, 26 (United)

- O professor de física da
Universidade de Blrmíngan,
M. L. Olirant, um dos ho
mens de ciência que mais se

destacaram nas investiga
ções coneernentes á fôrça
atômica, confirmou, hoje,
as declarações de Byrnes de
que o único país que conhe
ce o segrêdo da bomba atô
mica é os Estados Unidos.
Olltant fez parte da comis
são de sábios que foi aos

Estados Unidos para coope
rar nos estudos sôbre a

bomba atômica.

APENAS Cr$ 3,60

Com essa ínfima quantia Voe.
está auxiliando o seu próximo.
Centribua para a Caixa de EsmoI..
a08 Indil(entes de Florianópolia.

CO'T4�!)rme estava apra
zado, o Dr. Marcondes

Verçoza esteve ôntem em ,

palácio ás 10 horas, onde
.

foi recebido pelo sr. Inter
ventor Federal, Dr Udo
Deeke, com quem mante
ve cordial palestra, fican
do assentado que a sua

conferência sôbre "Os Ex

poentes da poesia minei
Ta" será realizada ás 20
horas da próxima quinta
[eira, dia 28 do corrente,
no salão nobre do Institu
to Histórico e Geográfico
de Santa Catarina, sob os

auspicias desta institui

ção cultural e o alto pa
trocinio do Gouérno do
Estado.
Ás 14 horas, acompa

nhado do desembargador
Henrique da Silva Fontes,
visitou a Bibliotéca Públi
ca, tendo examinado um

exemplar rarisstmo que
pertenceu r; Tiradentes.
Ás 15 horas, em compa

nhia do S1'. Secretário da
Justiça, Educação e Saú
de, Dr. Carlos Gomes de

Oliveira, o Dr. Marcondes

Verçoza dirigiu-se para o

Departamento de Educa

ção, onde foi recebido pelo
seu diretor, Dr. Elpídio (',
Barbosa, que mostrou a .

SS. SS. tôdas as depen
dências da.quela reparti
ção, tendo tiod a oportu
nidade de apreciar os ele
vados indices de instrucão
de todo o Estado e a per
feita organização daquele
Departamento.
Em seguida, ainda 'em

companhia do sr. Secretó
rio da Justiça, percorreu
alguns recantos pitorescos
da cidade, visitando a Ba
se Aérea, a Ponte Herci
lia Luz, a Praia dos Co

queiros e outros.
Ás 17,30 S. S. foi recep

cionado em Palácio pelo
sr. Interventor Federal,
todo o Secretáriado do
Govêrno e o Prefeito da

Capital, sendo, por essa

ocasião, batidas várias
chapas.
Hoje, S. S. em compa

nhia do sr. Secretário da
Fazenda visitará a Peni
tenciária do Estado, o

Grupo Escolar Dias Velho,
as Colónias Santa Tereza
e Sant'Ana, além de ou

tros estabelecimentos pú
blicos.

KNOT I CONTRIBUA

j para a Cah:a ele ElÍJIlola. a08 Indi..
�e1ttN ele Flerianépolia.

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, do Rio. encarregou a Livra
ria Rosa, à rua Deodoro, 33, nesta Capital, da distri
buição dos seus afamados romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver normalisada a entrega a dcmicí.io , os

fascículos que precisarem.

J'

_ ...

Precisa-se de pessoa ativa e honesta para venda de
romances em fascículos. a domicilio.

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tratar na

Livraria Rosa. à rua Deodoro, 33.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


