
Chegará, hOje, a Florianópolis, pelo avião da Cruzeiro do Sul, o

deputado 'Aderbal R. da Silva, digno re'presentante do Estado de
,

Santa Catarina na Constituinte Nacional.
Bom prenúncio

TEERA"X, 27 (U. P.) - Anuncia-se aqui que as f;ôr
cas da L. R. S. S. estão se retirando de Iran, entre Ka

rudh e Kazvin respectivamente a 42 e 120 quilômetros
de 'I'eeran. Pr�sume-se que isso sígníflca o início da eva

euação ao norte do Iran.

Um lugar para ela, 'Proporá uma reuuião
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA façam favor do «Dig Tbree» '

Proortetarro e Diretor-Gerente: SIDNEI N(I("ETI -- Diretor : BARREIROS FILHO

I
Ontem encontrei a ll'Iiséria., Go------.------ ----------- Amanhecia, e ela resonava, ,ParIs, 27 ,(U. �.) - O. -

Ano XXXI I Florianópolis -Quinta·Fair3, 28 de Fevereiro de 1946 ! H. 9618 �,�)�!�!1:: à porta do Banco do ��t��l ���n�:�K:��t;e�P��n���
Era uma preta - entrada vrno Frances vai propor aos

'I FRa'Nea D··'EVE IR .M',RIS LONG.E ��" d��n���I:C�:"�����:���a���:t�: f�!o�l;�����!�:i���� ;���tl;�do sujo e esfarrapado - que

I
dormía o sono sem sonhos da manha. Segundo fontes Iíde-

Paris, 27 (D. P.) _:: A Espanha, está de acõrdo cumpríu um ato flue cor- embríaguês. dignas, a proposta referida ja
Espanha respondeu a de- COlJl o povo írancês. Lhu- responde à eoncíêncía e Saíam-lhe os pés de sob a se encontra a caminho de
cisão francesa com rela- man í, líder tia 'campHnha (l<tsejo de todo o país, "aia de xadrez marrou, enge- Washington.
cão à fronteira franco-és- da ruptura contra Franco, acreseentando s "devemos lharlos e chatos, aqueles velhos -------------

panbola como o primeiro assluala que () g'o)êrno ir mais longe ". pés usados e maltratados pelo Protestarámarco de antecipação do -_ -

intérmino [ornadear em maus

formalmentegovêrno francês, medían- Spellman mostra-se deséestose caminhos. •

te a supressão de todo o 6 1 .ur se enrodilhara, no frio da
tráfego entre ambos os ROllIA, 27 (U. P.) - Spellrnan mostra-se evidente- madrugada, sõbre os brancos
países, possivelmente en- mente desgostoso com os rumores e conjecturas ortgína- degraus de mármore, joelhos
viando tropas marroquí- das pela sua projetada viagem ao Vatlcano e Madrid, e dobrados ao peito, a cabeça es-
nas para a frontelra com a, voltou a declarar que "minha viagem à Espanha não tem eondída na curva dos braços.
Prança. Xesta Capital, a aspecto político de espécie alguma", *

i m p r e n ,"l a esquerdista Olhei-a, e passei, ruminando
apoiando decídídamente a ROMPEU COM PERON a desalentadora filosofia da
medida do govêrno frnn- impotência. Que podia máls
eês, espera que tôdas as taser sinão passar? A esmola
naeões democráticas boi- Jujuaí, 27 ({T. P.) - Um fato político imp;eyisível oeor- efêmera ao meu alcance ja-cotem o regime de Franco. reu nas fileiras perouístas Iocal. O Partido Trabalhista Regío- mais valeria um minuto si-
Os jornais socialistas e co- nal resolveu, oficialmente, romper relações com Perón em re- quer dêsse sono bom, dêsse so-
munístas afirmam que UI'- presálía pelo apoio que êste prestou aos Radicais dissidentes. no amigo, que é uma Iuga da'
g'e a adesão da. Inglaterra (I candidato trabalhista, por Juluaí, confirmou a notícia, afír- realidade, misericordiosa vál-
e Estados Unidos à Fran- mando desejar, Iervorusamente, se avistar com Tamborini. vula de escape que Deus dá aos
ça, rompendo relações infelizes e muitas vezes nega
com a Espanha de Eran-

Most ram-se A. aos poderosos.
co. surpresos E depois, eu lião lhe pode-
Paris, 27 (U. P.) - Os ria pagar o que a sociedade
.,

d' t f BUENOS AIRES, 27 (r. P.) - Os círculos oficiais, lhe Ie e
. JornaIS esquer IS as ran- t v ...

ceses afirmam que a decl- assím como os meios- comerciais manifestaram sua SUl'- Essa, sociedade em que os
são do govêruo francês de presa ao terem conhecimento, através da imprensa, que vencedores atiram à margem
fechar a fronteira com a uma delegação soviética já teria deixado �Ioscou a eaml- os vencidos - quando não

nho de Buenos Aires. O ministério dos Estrangefros asse- lhes exploram' o trabalho e
guron que o govêrno nada sabe a respeito. lhes sugam as energias em de-

BUEXOS AIRES, 27 (II. P.) - O ministro do Exte- elínlo,
ríor, Coocke, concedeu uma entrevista à imprensa respon- 'I'rtstes margfnals! ...dendo afirmativamente ao pedido feito pelo embaixador ('riaturas humanas que mo-
argeutíno em W3shing'ton, quanto à concessão de" vis- ram à margem da vida e fren�
tos" nos passaportes de S ou 10 cidadãos soviéticos que te às quais se transita sem pa-
deseja vam ir à Argentina, em viagem de negócios. Acres- rar ...
eentou que a viagem dos vlsítantes é destítuída de qual- São homem; e mulheres ape-
quer caráter oficial esclarecendo, ainda, que não foi le- nas no Iívro de Regfstro Civil.
vantada a possibilidade de conversações econômicas en- Fora dele, são estranhos à es-
tre os dois países e que o govêrno não se recusa a entrar pécíe, são aleijões Importunos
em contados eventuais com os vísítantes durante sua es- à vista e irritantes ao olfato
tada. dos (lUe vivem na fartura.

_,.

�,

Não
-

cemprarae
borracha•

mais
Washington, 27 (U. P.)

Os Estados Unidos não com

prarão mais borracha da Amé
rica Latina quando expirarem
os contratos atuais. Foi o que
informou o sr. Macne, Presi
dente da Corporação para o

desenvolvimento da produção
da borracha. As principais
fontes de abastecimentos de
borracha americanas e que
não terão os contratos renova

dos, são o Brasil e a Bolívia. O
contrato com a Bolivia termi
nará á 31 de Dezembro do cor

Tente àno e do Brasil em 30
de Junho do próximo ano.

Não acredita Das
informacões

IJondres, 27 (U. P.)
O porta-yoz oficial do go
vêl'llo lihanês aqui decfa
l'OU à United Press que du
vidaya da veracidade das
informações de Jerusalém
que diziam que o Exército
polonês na Itália, coman
dado por Anders, seria
desfeito e seus memhros
emigrariam para'o Líba
no, e acrescentou: "se
llOuvesse qualquer coi'la a

respeito, meu govêrno te
ria conhecimento do fato,
pois está em contacto com

a. Ing'latel'ra.

Nenhuma resposta, alé o momento
CHUNG KIXG, 27 (U. P.) - "Nenhuma resposta foi

ainda recebida tIo g'ovêrllo da Rússia pelo da China e (:on

ceI'nente à retirada de tropas soyiétieas da. I\landcllúria�',
declarou o ministro das Informa.;ões, K. e. Wu em entre
-dsta concedi<la à imprensa esta tal'de.

102- aniversário de independência
{'idade de TrujilIo, 27 (U. P.) - A R.epública Domi

nieana. comemora o centésimo seg'undo aniYersário de sua

independência, tendo sido l)reparados vál'ios atos oficiais
alusiyos à data.

Mas ag'ora a história marca

para o Brasil uma hora de evo

lução.
.Já se procura vasar em no-

1'oS moldes os aIi('er('es (lo edi
fído social. Como sempre, há
ahlltres a eS1'Oejal' adivinhan
tIo carnica.

}� Jlá ;'eclamos e lamentos.
'I'odos reivindicam tudo.
A.nda-se a majorar todos os

salários.
Há g'ritos e rang'er de den

tes. Só a mi.séria ain(la não fa
lou. A Miséria que dorme à
porta dos Bancos, enregelada
e fa.millta. Nada. pediu, e nin
g'uem por ela. lUas já é tempo
tUsso. Na fila dos que se esga
niçam, pois, façamos lugar pa
l'a a miséria. rm lug'ar pa'l'a
ela, façam favor! ...
LYDIO MARTINHO CALLADO

Praga, 27 (U. P.) - O Gabi�
nete 'I'checoslovaco enviará
um protesto formal ao govêr
no de Madrid contra a recen

te execucão de dez democratas
republicanos. Afirma a nota
cial que as execuções constí
tuiram mais outra prova da
cínica criminalidade de Fran
co.

Partiu pu'ra os
Estados Unidos

ft Conferência Imp,erial de Londres
J�O�nRES, 27 (U. P.) - A ('onferência Imperial de

Londres, a, realizar-se sábado 1}róximo, est,Jidará. o plano
coordenado da defesa imperial, eobrindo a Grã-Bretanha,
colônias, protetorados e domínios. O plano foi elaborado
pelo marechal lord Allanbrooke, em seguida à sua viagem
mundial, no ano passa{lo.

TAMBORIMI VENCE
SAN LCIZ, 27 (C. P.) - Tamhorini aumentou sua

vantag'em sôhI'e Perõn,' na proporção de dois para um, ao
finalizar a .Junta Escrutinadora a primeira jornada. De
pois de apuradas 30 mesas, fOl'3m os seguintes os resulta
d'os: 'l'amllorini - }}Iosca, 3.025; Perón - Quijano, 354.
Para g'ol'ernadol': Partido Democrata Nacional, 1.570;
União ('í\'ica Radical Junta Renovadora, ,1.492 e União
Cívica Radi..a! eomitê Nacional, 1.489.

BUENOS AIRES, 27 (G. P.) - Até às 17 horas da
tal'de d'e hoje o candidate '['amborini já contava dez mil e
quinze votos e o COl'onf:'l Perón sete mil trezentos e dezes
seis.

Londres, 27 (U. P.)
Randolpb Churehíll, filho
do ex-primeiro ministro,
partiu para os Estados
Unidos, vía aérea, afim de
encontrar-se com seus

pais.

Uisitou a cidade
de Cintra

Lisboa, 27 (U. P.) - O
.

príncipe D. Juan visitou,
ontem, a cidade de Cíntra,
fazendo - se acompanhar
de sua espôsa e amigos Ín
timos. Depois de almoçar,
visitou os monumentos
mais importantes da re

giao, particularmente, o

Castelo de Pêna.

Camisas, Gravatas, Pija81el
Meiasdu melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - Ruoe, Mafra. 6

Solicitou adia
mento
Cairo, 27 (U. P.) - O

Chefe do Govêrno egípcio
solicitou à Câmara dos

Deputados o adiamento,.
por oito dias, a inter1pela
ção sôbre os recentes
acontecimentos sangren
no Cairo� Solicitou, mais o
Cairo. Solicitou, mais, Oe

adiamento, por 15 dias, a

interpelação r e I a t i v a à
competência 0.0 Conselho
de Segurança quanto aos

negócios egípcios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BREVEMENTE
Reabertura de Laborat6rio
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli-

fK:adoree-Transmi..o:res

I
Mal9rial importado direta

meI\te dos U. S. A.

Proorietário
Otomi\r GeOrges Bõhm
Electte - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

Florian6polis
'l<U(l João Pinto n. 29 •• Sob.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

� __ """ ""\Jl!Ia.�·n·=

CASA MISCELAN�tIo urstr:

buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor • Válvulas e Discos.

à Rua Conselheiro Mafra

EDITAL
De ordem elo Sr. Inspetor Rcglo

nal de Estatística Munrcipal, e de
acôrdo com o edital de 26 de de
zembro de 1944 desta r, B. E. M.,
publicado no "Dián-io Oficial do

Estado, na mesma data, íôrno pú
blico a lodos os proprietários ou

responsáveis de casas de diversão

pública (inclusive festas carnava

Jcsoas) tais como teatros ciriemató

grafo� circos, clubes, salões de rá

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

quaisquer ou tros locais acessíveis
ao. público por meio de ingressos
pagos estão sujeitos ao sêlo de es

tMística.
Aos transgTesSOres do presen te

edital serão aplicadas multas até
mil cruzeiros, e ° estabelecimento
não poderá funcionar sem que te
nha pago ou recolhido a importân
cia devida.

!1'lorianúpoJis, 20 de fevereiro de
1946.

Abelardo Batista da Silva
Assistente-Chefe

STANDARD
•

INC. - RIOBRANDS O f BRAZIL

Peça hoje mesmo co seu for
necedor um "Cartõo-Royol",
que apresenta tõdcs as ins

truções indicando como Fa
zer para receber o Famoso
"Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar, o Cartão ••-

crua para: Caixa Postal, 3215.
Rio de Jàneiro -

D E JANEIRO

pról de UIIlO�
IBeiniscb 8. A., Uom.e

COIn a Itália lod. d�v��deiras
Acham-se à disposição dos

Senhores Acionistas na Séde
Social á Rua João Pinto, NU 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.

I

Colégio Catarinense

Ind. Com. e Seguros
KNOT S. A.

,Apêlo em

i paz justa,

O"Correio do Povo" , de Unidos deveria com todo o pe-
20-2-46, transcreve um ma- so de sua potência, sustentar:
nifesto do Comittee For a Just 1) Que Trieste fique, como

Peace With Italy, de que é pre- de fato é, cidade 1taliana. Isto
sidente o dr. Charles Poletti, não exclui a internacionaliza
que até o mês passado exerceu ção do porto de Trieste quan
o cargo de governador ameri- do isto fosse necessário ao in
cano na Itália ocupada Ipelos teresse dos países confinantes;
aliados do qual extraímo os se- que a fronteira entre a Itália
guintes ponrtos: e a Iugoeslávia tel�a por ba.!
"A América .não pode sub- se a "Linha Wilson".

I
trair-se às responsabilidades 2) Que a França não tem
que lhe cabem de ser guia e direito, nem do ponte de vista

I inspiração na obra de recons- moral nem do ponto de vista
! trução do mundo após a guer- econômico e .nacíonal, a ne-

Ira. nhuma retificacão de sua fron- AVISO

--D-O-E-N-Ç-A-S-N-E-R-V-a-S-A-S--' Mais de quatro milhões de teira com a. It:Úia e que as re- Acham-se à disposição dos
Com os progressos da medicina. americanos de origem italiana, aiões de Tenda e de Brio-a de-] Senhores Acionistas na Séde

hoje, as doenças nervosas, quando cuja contribuição durante a �em permanecer italian:S. Socialá Rua Hercílio, N° 69, os
tratadas em tempo, são males per- guerra está a provar sua pro- 3) Que o pedido da Austria documentos a que se refere o
feitamente remediáveis. O eurandeí- funda fidelidade à América, por uma retificação da sua art. 99 do decreto-lei NG 2627,rismo, fruto da ignorância, só pode

t b d 1940prejudicar os indivíduos afetados d. estão convencidos, como ou- fronteira com a Itália seja re- de 26 de Se em ro e
tais enfermidades. O Serviço Na· tros amertcarios de qualquer chaçada especialmente aquele Itajaí, 14 de Fevereiro de
cional de Doenças mentais dispõe origem e raça, que a maior sôbre a restituicão do Alto 1946.de um Ambulatório, que atende gra- preocupação da humanidade é Adige (South Ty;ol) dada a Sidnei Noceti, D. Gerente.tuitamente os doentes nervosos in-
digentes, na Rua Deodoro 22, das' hoje uma paz justa e duradou- grande importância econômi-
às 11 horas. diàriamentc. ra única base sólida para um ca que aquela região tem para

mundo futuro em que homens a vida n\cional italiana.
e nações possam viver em li- 4) Que todas as colônias
berdade e segurança. italianas conquistadas antes IInspirados por esta convio- da subida ao poder de Musso
ção pedimos ao govêrno dos Iíní continuem com a Itália. A
Estados Unidos para insistir I administração italiana destas
com toda sua autoridade e colônias poderia ser submeti
prestígio, .no seio do Conselho da à fiscalização geral do
da UNO (United Nations 01'- UNO, se tal sistema de admí
ganiation) afim de que seja nistração for extensiva a todas
consentida à Itália uma paz as possessões coloniais das na
em harmonia com a Declara- ções que fazem parte da UNO.
ção de Potsdam e para que os 5) Que as restrições atual
representantes americanos tra- mente impostas pelos termos
duzam vigorosamente em ato do armisticio à soberania ita
as promessas de Roosevel e liana sejam imediatamente
'l'ruman, isto 'é, que à Itália abolidas ainda antes da assí
temos prometido. nossa ajuda natura do tratado de paz defi
e que a promessa será mantí- nítívo cuja conclusão poderia
da. se prolongar ainda durante va-

O tratamento que se dará à rios meses. Isto como reconhe
Itália - a primeira das na- cimento dos direitos da Italia
ções européias libertadas como nação co-beligerante.
dará a exata medida do modo 6) Que todas as barreiras
com o qual as promessas se- que impedem o reatamento das
rão mantidas e os ideais de- relações comerciais e financei
moC'ráticos serão atuados. ras da Italia com as demais na-
A Itália foi o primeiro país ções, sejam imediatamente eli

a derrubar a própria ditadura minadas" de forma a permitir
e a dar uma valida contr-ibuí- lhe o suprimento das suas ne
ção moral, financeira, mate- cessidádes básicas quais sejam
rial e militar à vitória sôbre os produtos alimentares e as
os agressões e a tirania do materlas primas indispensaveis
eixo. Tal contribuição mereceu à sua economia.
os mais altos elogios de che- 7) Que a America, continue
fes civis e militares das Na-j a se opor a quaisquer pedidoslções. Unidas e trouxe ínfínitos de reparações de guerra a se
sofrímentos ao povo italiano, rem pagas pela Italia".
que por vinte longos meses
combateu ao lado das fôrcas
aliadas em prol da comum cau
sa da democracia.

O tratado de paz com a Itá
lia deverá fazer ressaltar o
fato que ela não é uma nação 1. - Matrícula: Ginásio - Colégio, dias 1 a 10, em
in imiga, derrotada, mas uma I

que encerra o prazo lego I.
.naçâo co-beligerante cujos I 2 .

....:. A matrícula no I colegial depende, paramortos heróicos proclamam! candidatos não matriculados no Estabelecimento, daseu dir�ito de ver traduzidas aprovação no concurso de seleção em francês, inglês e
em realIdade as promessas que matemática realizado dias 1 2 7 às 17 horas. (Auto-lhes fizeram as Nações Unidas. rização 434)

, , ,

Estão, porém, preparando
.

planos para desmembrá-la e
---------------------------

para destrui-la; para lhe im
pôr reparações; para tratá-la
como inimiga.
No interesse da honestidade

e da justiça, pelo bom nome e
confiança que goza a América,
e no interesse da segurança
e.ntre as nações e da paz mlln�
dial, o govêrno dos Estados

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funcõss glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalisa essas
funcões e imprime ao organis
mo novas _ forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a. ale
gria de viver. Tubos com 20dra
geas. Expansão CientíficaS/A.
- CaixaPcstnl, 396 - S. Paulo.

g.tantona
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Compra
e Vende

pOI·tU·
guê•• es

ponhol,
francê••
inglês,
etc.

Romance, Poesia, Religião. A
viação, Matemática, F'ístcc ,

Química, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civü , mili
ter e naval, Carpintaria. De
senho. Saneamento, Metalur·
gia. EletricidClde. Rádio, Má
quina. Motores, Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

1 inária. Contabilidade.
Dicionário•. etc. etc.'

.ESCRITÓRIO JURíDICO
As.untos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

COMERCIAL

Consulte no.sa Organização ontes de se decidir pela com

�lra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa neste e.tado ;

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

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

o ESTADO!,
Diário Matutino

r Redaçáo e Oficinas á rua Jo;1.0
Pinto n. 5

'1 DlBETOR DE BEDAÇÁO:
A. Damasceno da Silva

/

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 80,00" i

Semestre Cr$ 4,5,0� I
Trimestre Crsi 25,OG-'
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,0(t
Número avulso Cr$ 0,40- i:
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5� :

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

90,6& ;

5�»OO. í

30,00 ;

0,50' .

,

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não-í'
publicados, não serão '

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

B.'lRREIROS FILHO

:{otas PoHHcas

Sotas Locais

Artigos de Redação
Página Literária

SlDXEl XOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Çientíficas
Notas Rurais
Estat íst.íca
"em Tôdos S",;}em"
A. DA.\lASCEXO

Govêrno elo Estado

Jurisprudncia
Vida :\Iilitar

Noticiário do Exterior
Not íuiár ío do País

Artigos de Redação
i.nno lU. C.'lLLADO

Crônica da Semana
Pelos Mun icípros

"

Magazine
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Falos Policiais
Vida Social
Yida Feminina
Re l ig

í ão

]'EDRO l',\ULO lUA\CH ,!Jl)

Esportes.

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTA0
Estarão de plantão, durante c'

mês de Fevereiro, as seguintes Far
mácias :

Domingo 3 - Farmácia Santo.
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nelson

- Rua Felipe Schmídt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

na -- Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetuado"

Dela Farmácia Santo Antônio síte
a rua João Pinto.
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Bombeiros ... ',' ,,' ... ,'.. 131.3
Polícia ',.,""""" '........ 1038
'Delegacia O. P. Social 1578
;\1 aternidade """""""""'" 115 S
Hospital Xerêu Ramos ' ,... S31
Senta Casa ., .. ' .. '.,'.", 1036
Casa ele Saúde 5, Sebastião ...•.. 1153
Assistência ?\funicipal 1664
Hospital i\Iilitar ."

'.' 1157
]40 B. C. ."" ... " ". 1530
Base Aérea .. ,'.'.".,.,.,'...... 786
7' B. L A. C. " ,,"......... 1593
Capitania dos Portos 1380
16" C. R. " .. """.,," ,, 1608
Fôrça Polícial .",' .. , ' 1203
Penitenciária 1518
"O Estodo" "" .. "... 1022
"A Gazeta" ' ", ",'.".... 165éo
U Diário da 'farde» •............. 1579
I" B, A. ,'.,., •. ' ... ,.", .. ". 1643
Ernp. Funer é

v.a Ortiga 102 �
* :::: :1::

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

* * *

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de"
informações úteis", dando tôdas·
as indi<:ações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá·lo (8)
aos int{'ressados na aquisição dG'"
bons Ílmchmários (as).
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TERROR FALANGISTA, VARRE TO.DA A ESPANHA
XOYR fork, 26 (Especial

de Lo uís F. Keemle, corres
pondente da United Press)

Ai" GemunSirações na

França contra. o govêrno de
Franco prometem colocar
em primeiro plano um pro
blema que Iígura entre os

mais desconcertantes que as

g'randes potências já tive
ram que enfrentar.
A Grã-Bretanha, os Esta

dos Unidos e a Rússia So
viética se opõem ao regime
ialang'ista, que consideram
perigosamente fascista e in
digno de representar o povo
-espanhof; como membro da
-Organísação das Nações
Unidas. As quatro potên

. cias manifestaram-se aber
tamente sôbre o assunto,
mas, até o momento, nada
fizeram de positívo, Uma
coisa é qualificar o govêrno
espanhol de corrupto, que
precisa ser derrubado, e ou

tra, bem diferente, é inter
vir nos assuntos internos da
Espanha, ajudando a for

.mar um govêrno convenien
te.
A intervencão militar não

é possível, porque o govêrno
espanhol não cometeu ato
de agressão e talvez não se-

. consiga provar que a Espa
nha ameaça. a paz mundial.
O boícot econômico, já su

f.I·erido, poderá ser ígualmen,
te difícil de justificar, Além
disso, há o perfgo de que
qualquer dessas medidas ve
nha fortalecer o aporo á
Franeo na própria Espanha,

O Jlistórico da atitude das
g'randes potências com rela
cão a Franco tem sido de
transig'ência a hesitação. Na
conferência de Potsdam, os
Estados Unidos, a Grã-Bre
tanha e a União Soyiética
chegaram a dizer que Fran
co constitui uma ameaça á
sociedade internacional. En
trementes, Franco, que se
acha á testa do govêrno, só
poderá ser derrotado pela
vontade expressa do povo
espanhol. Todavia, em vir
tude do terror falangista
que varre a Espanha, o que
as potências aliadas temem
é que as balas e não 008 votos
dêem a expressão da' vonta
de do povo.
A FRANÇA APELARIA PA
RA LONDRES E WAS

HINGTON
París, 26 (United) - Es

pera-se que o govêrno fran
cês, em sua. reunião de ama

nhã, nova.mente concorde
em dirigir notas aos govêr
]lOS brit.ânico e norte-ame
ricano, insistindo pela rep
tora das relações diplomáti
cas e comerciais com o go
vêrno de Franco, segundo
informaram hoje círculos
geralmente bem informa
dlos.
Outras fontes revelaram

que os govêrnos francês,
hritânico e norte-americano,
que ainda mantêm relações
com Fra.nco, in.tercederam
junto ao caudilho espanhol,
a favor de Cristiano Garcia,
tenente-coronel do exército
irancês patente que con

�uistou lutando contra os

alemães, pela causa das
Nações Unidas e que foi exe
cuta.do quarta-feira, em Ma
drí, junto com mais nove

companheiros anti-fascistas.
GUARDADA A EMBAIXA-

DA ESPANHOLA EM
PARÍS

Paris, 26 (United) - Em
consequência das manifesta
ções contra Franco, em
f:rente da embaixada espa
nhola, realizadas sábado úl-

timo, foi reforçada a guarda r)[ ('O}rC�1('ADO DO GO-
policial em torno da embaí- YÊRXO R.EPrBLICANO
xada. ESPANHOL
lI)! JlIEJUORANDO SôBRE Par-is, 26 (United) - O

A ESPANHA govêrno repuhlieano espa-
Wllslliug,tou, 26 (United) nhol distribuiu o seguinte

-De acôrdo com fontes di- comunicado:
plornátlcas, o Departamento "Não surpreendeu, de for-
de Estado entregou, hoje, ma alguma, ao govêrno re-

às aut.oridades britânicas e publicano espanhol o assas-

francesas, o "memorando" sínato de Garcia Grande e

sõbre a Espanha, Embora se seus companheiros. Durante
mantenha até agora a mais eêrea de dez anos, os espa-
absoluta reserva sôbre o nhois destacaram o caráter
conteúdo do referido memo- criminoso da chamada nova

rando, pessoas bem Infor- ordem.que continua verteu-
madas acreditam que o do- do sangue em território es-

eumento indica ser o Depar- pauhol, Hoje em dia, apenas
tamento de Estado partídã- terminada a guerra mun-

rio de uma nova declaração dia], Franco assassina aque-
conjunta de pontos de vista les que atuaram como sol-
a respeito da atual situação dados du democracia; 'que
na Espanha. combateram pela liberdade,
O CARDEAL SPELLMAN não sómente em seu país,
VAI A Ul\1 .JANTAR EM smao pela liberdade do

MADRID mundo inteiro e junto com

Roma, 26 (Undted) - In- seus çompanheiros de armas

formações de fonte auto ri- da França, Estados Unidos
zada indicam que a embaí- e Grã-Bretanha. O govêrno
xada espanhola convidou o da república chama a aten-
cardeal Spellman e sua co- ção do mundo civilizado e

mltíva para um juntar, a ser dos govêrnos das nações Transcorre hoje, o aniversá-

oferecido aos uorte-amert- unidas sôbre o fato mons- rio natalício do sr. dr. Aires

lt 1 h I truoso que os' pa 'ses contí- I Gonçalves, mui digno Promo-canos, na capr a espan o a, "IA .....

no proximo sábado. O car- nuem mantendo relações I tor Público da Comacra de S.

deal Spellman seguirá para com um govêrno de delín- José.
*

Madrid, a fim de compare- quentes, cujos métodos ri-

Icer ao jantar. vallzam com os empregados Aniversaria-se hoje, a estí-
------------- -.-------,----�--......._,. mada nroressora Inês Faraco,

filha d� sr. Biase Faraco.

munidos de armas e explo
sivos, trazidos da França.
Foram acusados de assalto.
a uma casa de campo situa
da em San Hipólito, assalto
a um carro, matando um de
seus passageiros, assalto �o
Banco Hispano Colonial,
apoderando-se e assassinan
do

-

o seu chefe Fetjones
Rens, Também cumpriu sen

tenca de morte Juan Donaí
re Moreno, que havia mere

cido comutaeão de pena an

terior, conseguindo fugir de
um estabelecimento penal,
para a França, de onde re

gressou á Espanha, come

tendo um assalto ao Hotel

Megoria e ferindo seu pro
prietário •

em l'\'Iathausen e Buchen
wald e que devem ser colo
cados entre os delínquentes
de Guerra. Confiamos que o

sangue de. Garcia Grande e

seus companheiros unido ao

de milhares de vítimas már
tires da liberdade, consiga
finalmente abrir os olhos do
mundo a respeito de um dos
paradoxos maiores da his
tória contemporânea".
CUMPRIDAS TRÊS PENAS
DE MORTE NA ESPANHA
Barcelona, 26 (United)

- Foi cumprida a sentença
de morte contra Juan Are-

fvalo Gallardo e Francisco
.Serrat Pujolar, os quais pe

netraram na. ·Espanha. no Idia 19 de dezembro de 1944,
------�---------------------

Retiram-se os iRgleses
TEERÃ, 27 (U. P.) - O major-general R. A. Savor1,

comandante do Oriente Médio, declareu, em entrevista
aos jornalistas, que as últimas tropas inglesas na Pérsia,
"que de momento se elevam a eêrca de 600", deixarão o

país até 2 de março próximo .

o PRECEITO DO DIA
VESTIMENTAS INADEQUADAS
A. roupas escuras são impró

prias para o verão, porque abaoe-.
vem muita luz solar e, ao mesmo

tempo, muito calor. As roupas qu..

comprimem qualquer parte do
corpo dificultam a perda de calor
e a circulação do sangue. Cinta.
e ligas, por exemplo, concorrem

para a formoção de varizes, Ntl8
climas quentes, são indicadas rou

pa&: clara., levell e. folgadas.
Escolha velltuário que não preju

dique o bom funcionamento do
organismo, SNES.

Govêrno do Estado
Decretos de 23 de ieuereiro de 1946

O L\TER\-E:\'TOR FEDERAL RESOLVE
Xomcar :

De acôrdo com o art. IS, item Ir, do decre

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

Raul i no Gentil )'fatos para exercer o cargo

de Escrivão, padrão F, criado pelo decreto-lei

n. 1.375, de 6 de julho de 1945. para ter exer

cício na Delegacia Regional de Caçador.
Remover:

De acôrdo com o art. 71, item I, do decre

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

Arlindo Godoy, ocupante do cargo de De

legado Regional. padrão Q. do Quadro único

do Estado, da Delegacia Regional de Cres

ciuma para a Delegacia Regional desta Capital.
Decreto de 26 de írverciro de 1946

O I�TERVESTOR FEDERAL RESOLVE

Aposentar:
De acôrdo com o art. 189. do decreto-lei !1.

572, de 28 de outubro de 1941:

Adolfo Cechinel no cargo da classe I da car

reira de Oficial Administrativo, do Quadro
único do Estado.

Decretos de 27 de fevereiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

*

Vida Social Transcorre hoje, o aniversá
rio nataíclio da exma. sra, Dor
valina Cabral de Oliveira, es

pôsa do sr. Ernesto Alberto de
Oliveira.

Faz anos hOj:, ojovem Jair r'José Borba.. filho do sr. Cândi- �
do Borba. iil

MENINO R�Y HERMEs .1 .

Completa hoje, o seu 4° arn- �.
versário natalício, o galante L
menino Ruy Hermes, querido
filhinho da em. sra. d. Elzi
Ligocki da Silveira, que por
êsse motivo oferecerá uma

lauta mesa de doces aos seus,

amiguinhos.

,r , ,rI�Ji'U� •••oFOLHINHA DO DIA
FEVEREIRO

59 S. Romão· 306

Lua nova a 2

28
Quin ta . Feira

1883 Instala-e o municí·
pio de AraronguQ.

*
* *

OS ASTROS ACON3ELHAM: *

Designar: SRA. MARIA MEIRA
De acó rdo com o art. 15. item I, do decreto- O dia de hoje não é conve·

Transcorreu, ontem, o ani-
lei n. 572. de 28 de outubro de 1941: niente para iniciar viagem.

Pedro de Andrade Garcia, Inspetor de Fa- nem para tratar de aa.unto. versárío natalícío da exma.
zenda. padrão L, para, em comissão, exercer jurídicoe e financeuo.. sra. Maria Meira, mui digna
o cargo de Inspetor Geral de Fazenda, com di- espôsa do sr. José Meira, Ge-

K N () Treito aos proventos marcados em lei. ,.. •

lo al d M· I
.

O Interventor federal, tendo em vista O que rente d:'L �encla c o 01-'.4. _

.consta do processo n. 370, de 26 de fevereiro Aniversaria-se, hoje, o dr. 000 Joinvíle. �

de 1946, da Secretaria de Estados dos Negó- Valério Konder, acreditado Embora tardiamente, "O Mecânico: Arthur Portofé.
cios da Justiça, Educação e Saúde, resolve médico, residindo atualmente Estado", apresenta seus res- Radio: Isandro Portela.

Conceder aposentadoria: C ít 1 Federal Comíssárío: Elrn.ar Ruschel,De acôrdo com o art. 299, do decreto-lei n.
na aJpl a . peitosos cumprimentos.

431, de 19 de março de 1940 e. art. 91,)11; .. De Pôrto Alegre para F'le-
letra a Otn fine", da Constituição da

Re-I Faz anos, hoje, o sr. Alcides F:z anos hoje o sr. Helio ríanópolís: Francisco Sperem-
pubhca'

d Coelho, residente na cidade de Pedro de Sousa, operário da berg.A Hennque da S11va Fontes no cargo e ,

Desembargador, padrão Z. do Quadro único Itajaí. ! Oficinia Silva.
.

De Pôrto Alegre para Curi-
do Estado, com o provento anual de quarenta * í ,. * * tiba: Emy Laydner, Sônia Ma-
e sete mil e quatrocentos cruzeiros ..•..... Transcorre hoje, o aniversá- Movimento de pa.ssageiros ria Laydner, Frederico Layd-(Cr$ 47.400.00). marcados em lei, por contar

rio natalício da exrna sra Al- d P l'r 'do Brasil S/A no ner, Vasco Francisconi, Lauromais de trinta (30) anos de serviços públicos. •• a ana .

Portarias de 25 de fevereiro de 1946 I
zira Coelho, dd. espôsa do sr. aeroporto de Florianópolis - Francisconi, Alcev Fran.cisco-

o Il\TERVEXTOR FEDERAL RESOLVE Manoel F. Coelho. Dia 25: ui, Etelvina Francisconi, Jair

Jos�e������r para exercer a função de sub.
*

Procedentes do Rio de Ja- Cunha, Jorge Pasmito, Henri�
delegado de polícia do distrito de Luiz Alves, Deflui na data de hoje, o neiro: Antônio Paschoal Apos- que Del Campo, R'OSa deI Cam-
do município de Itajaí. aniversário natalicio da exma. tolos; Procedentes de São Pau- po, Maria Del Campo, Lvirza
Antônio Zimmermann para exercer a fun· sra. Hilda Silva Spoganicz, 10: Paulino Clasen, José Ser- B. Sciuto, Luiz Del Campo, Anção de sub-delegado de policia. do distrito de

viuva do nosso saudoso conter- rano e Dumond Norbert Saint to'nl'o Montel'ro da Cruz.Guaramirim. do município de Jóinvile.
João Antônio da Silveira Sobrinho para râneo Bruno Spoganicz. Martin; Procedentes de Curi- De Florianópolis para Curi-

exercer a função de sub-delegado de policia, *
tiba: Rutênio Azambujo e Eu- tiba: Ricardo Laudner, Arthuxdo distrito de Lagoa, do município de Floria· Registramos na data de ho- doquia André Atherino,' Com Albino de Almeida, Zeli Rangelnópolis.

Luiz Guazzelli para exercer a função de je, com prazer, o aniversário destino á Pôrto Alegre: Aris- Almeida.
Sub-delegado de Polícia do distrito de Turvo, natalÍiCio do sr. Osnildo Sousa. tóteles Lima, Edith Lima e Ce- De Curitiba para Florianó-
no município de Araranguá. R"be· d C t "·1 r W IdO F

.

Alb erDispensar: *

sa.
r ]j Iro a os a AVl a.

-I
po IS: a Ir arras uqu-

José Félix da Silva da função de sub-de· A data de hoje, registra o Dia 26: Procedentes de Pôrto que, Walda'M .B. Albuquerque,
legado de policia do distrito de Guaramirim, aniversário natalício da em. Alegre: Sibila Alma Paula Re- Georgina Maria Heinz Salo�do município de Joinvile.' sra. Antonieta T. Moritz, dd. naux, Ilke Maria R:enaux, Ru- mon, Salvalor Pires Barcelos,Joaquim Cavalheiro Mendes, sargento da 'd J' M ·t
Fôrça Policial do Estado, da função de De- esposa o sr. ase on z, co- th Ivone Renaux e Maria Re- Alba Macedo Barcelos, Bea-
legado de Polícia do município de Tijucas, com merciante nesta capital. nau Buckman; Com destino ao triz Macedo Barcelos,
jurisdição no de Pôrto Belo. '"

Rio de Janeiro: Valéria Garu- De Curitiba para Pôrto Ale-
Luiz Cirimbele da função de Sub·delegado Faz anos hoje, o sr. Jo.aql:lim.

.

so MacDonald, George Frede- gre: Arthur Preto, Lourdesde Polícia do distrito de Turvo, no município C t Ara te fu
.

da os a n s, nClOnano derick PicheI Nadir Pinho da Preto Alexandre Preto. Adolfode Arar�nguá. ,. , ,

Andrino Adrião de Oliveira da funçã<) de do T. de Apelação. Cunha e Sérgio Pinho da Silveria Leonel Bassi Augusto* ' ,
sub·delegado de polícia do distrito da Lagoa, Cunha. Bertelli.
do município de Florianópolis.

j'
Aniversaria-se hoje a exma. PASSAGEIROS DA VARIG De Florianópolis para PôrtoConceder dispe1!.sa: .

C V" L.'A Odorico Bernardes da Silva, da função
Sra. armen lelra lns_ Aviã.o Douglas - PP-Vax Alegre: Arnaldo Chermatz,

rle 2" Suplente do Delegado d� Policia do mu-
*

C?mandante: Cado� �uhl. I' ?anagiotis C. Mand.alis, Jaimenicípio de ,1.raquarí. DR. AIRES GONÇALVES PilotO: Rubens Bordml. K. Cunha, Maria S. Belvedere.
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Aprendizado
industrial
Londres, janeiro -- O Comi

té Conjunto da Irlanda do

Norte, organizado em Julho de

1944, vem de publicar um re

latório sôbre o-treinamento de

�� aprendizes da indústria e do

• comércio que contém várias

informações de grande inte- .

rêsse.
Êsse relatório começa por

combater a crescente tenden
cia que se nota a favor da 5U-

<\ per-especialização, afirmando

que os métodos modérnos de

produção e 'O sistema �e paga
mento propmcional a produ
ção serviram para substItuir o

jonaleiro capaz de desempe
nhar tôdas as atividades do

seu mister por um outro ho

mem cuja eficiência foi se tor

nando pouco a pouco mais li

mitada, e que, ademais, sofre

os efeitos da falta de adapta
bilidade.
Afim de combater tais ten

dências, o citado relatório

apresenta três tipos principais
I de instrução que a s€u dever
constar de todos os esquemas
para o trenamento de aprendi
zes; sxercítamento para o uso

das ferramentas peculiares a

certas especialidades, instru
cão técnica e geral destinada
a fornecer um amplo conheci
mento dos princípios funda
mentais que regem ° uso des
ses utensílios e ferramentas,
e -- para os aprendizes sele
cionados -- um treinamento
adequado a preparar os apren
dizes para o desempenho dos
futuros cargos de responsabi
lidades.
Para atingir esses objetivos

o relatório daquele Comité re

comenda um programa de es

tudos de três anos, durante os

quais os aprendizes terão que
comparecer as aulas diárías,
nas quais aprenderão as ma

térias apropriadas ás respecti
vas especialidades. Êsse pro
grama de ensino seria centro-

Ilado por uma Comissão Con
sultiva composta de represen
tantes dos empregadores, das
Uniões de Trabalho, do Minis
térío da Educação, e dos pro
fessores encarregados das pró
prias aulas.
As despesas com a aplicação

dêsse programa seriam enfren
tadas parte pelos fundos pú
blicos e parte pelas Uniões de
Trabalho interessadas.

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou. ao - Frigidez, irregularidades ouva-

Brasil o reputado e esperado irata·ll'iàllas, idade critica, obesidade ou

mente Okasa, - Okasa é hoje uma: magr-eza excessívas, flacidêz da pele
medicação de escolha untversalrnen-

.

e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor ela dos se ios tôdas eSBUS defíciên
terapêutico e pela sua eficácia Indis- cias, de origem glandular, na mu

cutível. - Okasa á base de Hormõ-
. Iher, Okasa encontra-se à venda nas

nios vivos, extratos de glândutas se- : boas. Drogarias e Farmácias. Infor
xuaís e Vitaminas selecionadas. mações e pedidos ao Distrtbutdor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Ar-na, Av. Rio
sos .li.gados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa
ções das glânula..s genitais do apare- do diretamente de .Londres, pro
lho sexual como: Fraqueza sexaa] porcíona Virilidade, Fôrça e Vigor
na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para 110·
tivo, no moço, selíntdade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drágeas "ouro" para
mental etc .• uo homem... -. . mulher.

I CONTA CORRENTE POPULAR IJur08 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000.00
Movimentação com cheques I

BanC:�T���iS!�:�o!��!��ol S·4.1
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

IRua Trajano, 23 • F'OriãnÕpolis

Clube Doze de Agosto
CANAvAL DE 1946

Levo ao conhecimento dos srs, sócios e suas exmas, famí
lias que a Diretoria do Clube 12 de Agosto resolveu realizar
bailes á fantasia, com início às 12 horas, nos seguintes dias:
3 de março (domingo) e 5 (terça-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 baile Cr$ 30,00
As assinaturas para os dois bailes poderão ser procuradas

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

fevereiro de 1946.
Elpídio Fragoso, Secretário Geral.

ESCRITÓRIO JURtDmo COME'RCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fo.e 54 - Caixa Postal 54

Endereço telej!râfico: "Elfbraaco" - Lajes - St .. Catarina

o Hahão

*

Laboratório
Clinico

RUA JOAO PUHO, 25
Fone: 1-448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianõpolis
Dr. 8. {; S Medh'ld Farm•.N"rbal ASiI'es 11m Souza

Parm. 1., da Cosia Avila

Exame de sangue. Exame paro verincação
de cancell', Exame de u,!'ina, Exa.me po r·o.

verificaçã.o do gravidez, Exal\.1.e <ia esca.rro,

Exame para verificação de doenca.s d.í)
�ele, boca. e cabel,cs, Exame de fé:t.:ea,

Exame de secreções.

I
}lut.ovaccincas e transfusão de sangues,
Exame quí.mico de fa!'inhas, bebida

café. água., etc.

�_-_I ---.l:

Agradecimento e Missa
EURíPEDES GODOfREDO SCHMIDT

IS, família do prontea.-:lo e saudoso Eurípedes Godo
freda Scnmidt agradece, profundamente sensibili
zada, a todos qu antos enviaram teleqramaa car

tõer, flo!'ee e o acompant:aram até .ue última
mo eodo , e. muito eapeciCllmente. ao abalisado e

humanitcírio médico. dr So u lo Rames e enfermeiro Arnaldo Guima
rães, pelo desvelo com que se houveram durante a enfermidade do
querido morto

Aproveita o ensejo para convidar aos parente •. amigos e peSSOaS
de suas re!o.çõell para aS!l1st1rem à missa de 70 dia. que será celebrada
sábado pr6ximo (2 de março). às 7 h o rc s , na Catodral Matropolitana
(altar de S. C. de hllú,!.

Pela c.mpar�ncia a êaae ato de fé cristã, confellllQ'se reconhe
cidamento grata.

Instituto Brasil-Estados Unidos
de Florianópolis

AULAS DE INGLÊS
EDITAL

Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha
aberta, 'até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês 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
mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).

Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primeí

ra, no ato da matrícula.
Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, ã rua

Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhê r maiores esclareci

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

cula, sob pena de perdê-Ia.
Florianópolis, }O de fevereiro de 1946.

Prof..J. Alcântara Santos
Diretor de Cursos

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MllrClIeLA.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
f-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-..----.�-----

.'

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPltI!

o mElHOR DOS mELHORES

regt�1
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,CLUBE DOZE DE AGOSTO - CARNAVAL - Dias 3
Bailes carnavalescos. Dia 4, Vesperal Inianlíl, As mesas para

naval estão à venda na Secretaria do Clube ..

os

5 de Março,
de car-

e

bailes

,

FILHA I MAE I AVO I
,i1eligião

Todas elever» usa:r a
I

-

iAcademia de Comércio de
Santa Catarina

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVITARÁ DORES

Alivia lI4S Cólicas Üterinas

casa uma garrafinha de

______________________._ .r_� ._

ftPERITIVO «KN OI»
FARMACIA ESPERANÇA

Desejo que compreeudaís Ibem o que é caridade moral, I
aquela. que cada um pode pra- I
ticar, a que nada custa. de ma-jterial, e entretanto é a mais
dificil de por em execução.
A caridade moral consiste

o SANTO De lllA

,w28 DE FEVEREIRO ISta. Águeda, Virgem e Mártir
Nasceu na Sicília. Duma ino-

cência e beleza exímias, exci
tou forte paixão em

QUinCia-"no, magistrado romano. Ven
do o enamorado que nada con

seguia de Águeda, pediu a uma

devassa de nome Afrodisia que
pervertesse a jovem. A virgem,

, Emprega-se com vl1otagt'mpa-
porem, rezou e f-oi atendida.

ra combater 88 ír regutertdades"Senhor, que me criastes, que das fl!nções pertôeícas das se-
me tirastes todo o apêgo às uhoras, É calmante e reguladorcousas dêste mundo, que me

deS8810l funções.preservastes meu corpo e mi- FLUXO-SEDATINA, pt'lI\ sua
nha alma da corrupção, vinde comprovada ef.icácia, é muito re-

(CURSOS: Comercial Básico em meu auxílio". Quinciano ceítada, Deve ser usade com
Técnico de Contabilidade (10 ano) não desiste e procura atacar a conlíança. IContador (20 e 30 anos) donzela em sua fé. Começou FLUXO-SEDATINA t!oconfrs"se
Ciências Econômicas. com ameaças, passando às tor-

em toda parte.
'

:-'INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial turas. Por três dias seguidos,
Básico - de 10 a 15 de fevereiro os suplícios se multiplicaram. 1 _

Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro Encarcerada novamente, nem

Exames Vestibulares ao Curso de Ciências por "isso arrefecem os tormen- Tenha � empre em

Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev. tos, açoitam-na, abrem-lhe Ie-

MATRÍCULA - de 15 de fever-eiro a 14 de março ridas em todo o corpo, cauterí-

'INÍCI,O DAS AULAS - 15 de março zando-as com ferro em braza,

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE Um milagre do céu cura tôdas
"'ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI- as chagas. Apresentada ao trt-

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE bunal, Águeda persiste em suas

�MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE convicções e em seu desejo de

LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA- morrer por Cristo. Seguem-se
BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de novos tormentos. Entremente,
'9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem- um terremoto abala a cidade.
bro de 1945). : O povo tenta revoltar-se.
INFORMACÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Ás Ii Quinciano evita que Águeda se-

�J9 HORAS: ja vista pela multídão fremen-
,

'I
te e ordena que volte à prisão,
onde a jovem mártir expira
plàcidamente. Anos" depois,
houve um incêndio na cidade.
Correm ao sepulcro de Águe
da, arrebatam o véo que lhe
envolve o corpo e o apresentam
às chamas que, ato contínuo,
definham e morrem. Sta. Águe
da conquistou a invejável co

rôa de virgem e mártir, no ano

de 250.

-

Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n> 5,

junto à Redação do «O Estado».

Catolicismo

-- -"=.'••� - � - ,,_____ .,

.&.rtt1!rOl Ce 1Ion'.....
........... _- ...�.....�----
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CREDiáRIO

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1946

em suportarem-se uns aos ou

tros, e isso é o que menos fa
zeis ... Há grande mérito-crêde
me, em saber calar para dei
xar que fale o maior tolo que
seja: essa é uma face da cari
dade: em sabr ficar surdo
quando escape de uma boca,
habituada a escarnecer, algu
ma palavra de zombaria; em'

não ver o' sorriso desdenhoso
com que sois acolhidos por
certas pessoas que ás vezes er-

"Amai-vos uns aos outros e roneamente se julgam acima' ------------�
fazei aos outros o que quere- da vossa craveira, ao passo � PROfESSORA Irieis que vos fizessem" . Tôda a que na vida espiritual, a única

I
..

religião, tôda a moral se acham rea.l elas estão bastante diS-l Datl,:,gr?fla e
.

'. Corre.pondenclo ComerclC:l1
encerrados nestes dois preceí- tanciadas.

.
Ruo. A:varo de Cal'VG<lho, 65 �

tOS. Se eles fossem seguidos na Eis alguns procedimentos.j j m
Terra, serieis perfeitos. Nem não de humildade, mas de ea- -4 of doródios nem dissentime.ntos, di- ridade, pois não notar os êr- OS S ' re es
rei mais ainda, nem pobreza, ros dos outros já é praticar a DrCl. L. GALHARDO-Ex-mé-

pois do superfIuo da mesa de caridade moral. dica do Centro Eapírita Luz.

cada rico, muitos pobres se Entretanto, esta forma. de Caridade e Amor. comunica
� mudança do eu con.ultó·

nutririam, e não verieis nos caridade .não deve empeer a "ia pa.ra a Rua. do Senado.
sombrios quarteirões que ha- outra, mas cuidai sobretudo de 317 -- 2' andar. Ria de Ja-
bitei durante a minha última não desprezar o vosso seme- neiro. onde p08.a a oferecer

incarnação, pobres mulheres lhante. o. seu. pré.tÍlnoli. Escreva de
talhadamente -- nome. ida-

traz-endo atrás de si míseros I (Do "Evangelho Segundo o de. endereço e envelope se-

filhos a quem tudo minguava ... Espiritismo" - Cap. XIII)" lado para a re.pc-tta.

JOÃO MARiANO FURTADO
e ESPÔSA

ALFREDO SEU e

ESPÔSA
part'cipam que .ua filh[1
NEUSA ajustou nUpclQS com

o sz-, Ivo Sell.

Fpolis,. 21/2/46.

Sedas, Ccaímircs e Lês

CASA $A."� a(OSA
ORLi\NDO SOA RPFJLL]

Boa CO·Dselbeiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 frede interna)
Caixa Postal 51 __ a End. Teleg .. : «Scerpellí» __ - Florianópolis

participam que .eu filho
IVO. ajustou núpcias com Q

aenhor.ta Neusa Furtado.

Rancho Queimado, 21/2/46.

IVO e HEUs';--1
C••U,=m I II

· "

Vigilantes Noturnos'.,�no]
Florianópolis

• • •

Guarda de
de

A Administração da Guarda de Vigilantes Noturnos de

Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não con

tribuintes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas

comerciais, declara que a Guarda não é ínstítuíção oficial �

que só tem compromissos com OS que concorrem monetáríamen
te para a sua manutenção. E esse próprio compromisso não po
de ir além de certo limite. Não é possível, a nenhuma institui

ção, garantir a alguém uma tranquilidade absoluta sôbre a sua

pessoa e bens a troco de Cr$ 5,00 mensais.
NM cid.ruÍes mais bem policiadas do mundo roubam-se, não

já pães e galinhas, como em Florianópolis, mas mili�ários,
crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
A Administração

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ofício recebido

6 g �5T.DO-Quinta-felti,". �8 'li. Fevereiro de '�46

Da Irmandade de N. S. do

Parto de Florianópolis, rece

bemo� o seguinte ofício, que
agradecemos :

"Consistório, 20 de fevereiro
de 1946. Ilrno. sr. Diretor do
"0 Estado". Nesta. De ordem
do Irmão Provedor, tenho a

honra de levar ao conhecimen
to de V. S. que em sessão so

lene, realizada no dia 17 do

I prélio
interestadual entre os, te Baltazar, que pertenceu ao corrente, foi empossada a no

"teams" do São Paulo F. C.""'e Jabaquara e agora bandeou-se va Mesa Administrativa desta
do São Cristovão, do Rio, pré- para o Coríntians Paulista, de- Irmandade, que terá de gerir
lio este em pagamento do pas- frontaram-se, domingo, à tar- os destinos da mesma no bíê-
S€ de Florindo, que se passou de, no estádio Municipal do nio de 1946 a 1948, ficando as

para os cadetes da Guanabara. II Pacaembú, as equipes dos dois sim constituida: Provedor:
Os sanpaulínos levaram a me- grêmios, saindo com a melhor João Crisóstomo Paiva; Viee:
lhor pelo escore de 4 x 2. Ren- os corintianos, pelo escore de Emílio Leonetti; 1° Secretário:
da: 37.217 cruzeiros. 6 a 2. João Mariano da Silva; 2° Se-

* *. cretário: Joviniano de Assis;
BRÁULIO SEGUIRÁ PARA. O FLUMlINENSE VENCEU NA Tesoureiro: Francisco Manoel

CURITIBA BAÍA dos Prazeres; Procurador Ge-
la mar:e í.r.a. O. con. trat.

o de

Ivol Atendendo a um

co.nvite que Salvador, 27 (E.) _ O Flu- ral: José Charnesky, e Mordo-
era ate fl�� de 1946. lhe dirigiu o presidente do minense, do Rio, realizou, do- mo do Culto: Recieri Beltra
O CA�PEAO B��DEJ.RANTE Ferroviário, de Curitiba, é pro- mingo à tarde, sua segunda mi. - Conselheiros: Fábio An
ESTA INTERESSADO NO vável a ida do atacante avaia- apresentação nos campos baia- tônío da Costa, Rodolfo Barba
C�NCURSO DE ADEMIR_ no Bráulio á terra dos pinheí- nos, enfrentando o Esporte to, Severin.o Salustiano Ra
São Paulo, 27 (E.) - O Sao rOR afim de ser submetido a um Clube Baía, campeão local, e I mo�, Ser�fl:n d� Sousa I:0pes,Paulo F. C. comunicou-se com "test". vencendo-o pela contazem de: Jose Antônío Gil, Ernaní Au

Antônio Menezes, pai e pro- Bráulio encontra-se na me- 3 x O. Pinhegas e Or'Iando fo-' relíano da Silva e Abílio Antô-
curador do atacante Ademir, lhor forma e sua exibição nos ram os goleadores. nio Wolff.

'

reafirmando seu interêsse pelo gramados paranaenses natu- * Aproveito o ensejo, apresen-
jogador em questão e garan- ralmente deverá agradar aos MADUREIRA, 3 x SANTA tando a V. S. os protestos de

.;:, tindo a importância anterior- paredros do Ferroviário. CRUZ, O minha mais alta estima e ele-
PREPARAll'I·SE OS CLUBES mente oferecida para obter o * Recife, 27 (E.) ___:__ No Está- vada consideração a quem

GAUCHOS seu concurso. O' .JA:6AQUARA FOI FACIL- dia da Ilha do Retiro jogaram, I Deus guarde. (a) João Maria-
Porto Alegre, 27 (E.) - In- * MEN'fE VENCmo PELO domingo, à tarde., os quadros! no da Silva, 1° Secretário".

ternacional, Cruzeiro, Grêmio, I CALICO VOLTARÁ A .TOGAR � CQRDfTIANS I do Santa Cruz, local, e do Ma-] -- --

Renner, Fôrça e Luz, São Jo-I São Paulo, 27 (E.) - Pelo,' dureira, do Rio, vencendo 01 K Nsé e Nacional não se deseu- pagamento do passe do atacan- conjunto carioca por 3 a O. I
ram, 'nesta altura dos primei
dios da temporada oficial de
1946, submetendo os seus atle
tas a treinamentos intensivos. Suspensas por 90 dias as exportações de tecidos

Rio, 26 (Via Aérea) - iiculâaâes ao govêrno, exportação de tecuios de
O presidente da Comissão agravando-lhe os proble- algodão, acrescentando;
Executiva Textil, sr. Gui- mas que já bem de sobra - "Fizemos a p e nas
lherme Silveira Filho, de- diante de si o presidente considerações que nos pa-
clarou. á imprensa que o da República que a CE- reciam acertadas, para
ato suspendendo por 90 TEX conclamou para o corresponder á contâança
dias a exportação de teci- sacrifício a indústria tex- daquela comissão. Os mer-
dos de algodão visa possi- til. Admitamos esses três cados externos, criados
biliiar estudos para fixar meses como um incidente com o esfôrço da inâús-
os preços em níveis justos que ocorresse no sistema tria e do comércio, repte-
e razoáveis dos atuais ar- de transportes, relevados sentam uma grande can-

tigas. Defendeu Q ato em como uma tolerância á ro- quisia do trabahlador bra-
questão em face de co- tina do comércio exterior, sileiro",
mentários surgidos criti- Ern. compensação âesaio- A seguir disse:
canâo-o, tendo afirmado çaremos a situação inter- "Renunciar a esses

que o objetivo verdadeiro na quanto ás utilidades. mercados significa âes-
da iruiústaia textil brasi- Serão de efeitos práticos truir o esforço de cêrca de
teira sem dúvida alguma concretamente econõmi- 15 anos. Mas existem téc-
é Q abastecimento do mer- coso A confiança, em ma- nicas que acham que dela.
cada interno. A segui?", téria econômica, não é ex- resulte u'a maior oferta
forneceu os seguintes es- clusioamente um senti- pelos tecidos, no merca-
clarecimentos sôbre a ca- menta; é um valor, uma do interno, neutralizando,
pacidade de produção da riqueza, uma utilidade. assim, os efeitos da infla-
iruiústria textil, avaliada DECLARAÇÃO DE UM ção. De nossa parte, como
em 1 bilhão e 200 milhões INDUSTRIAL indústriais, podemos de-
de metros atuais, suiicien- Rio, 26 (Via Aérea) - clarar que a inflação não
te para atender ás atuais O sr, Severino Pereira Sii- foi feita pela iiulústria
necessidades internas e va, industrial que repte- textü, porque a nossa pro-
permite o saldo de um senta a indústria textil dução foi quasi duplicada.
terço de 150 milhões de paulista junto á CETEX, A inflação só existe quan-
metros de tecidos a ser declarou á imprensa que do os meios de compra
colocado no exterior. As aprovou sem restrições a são superiores ao nível de
encomendas t�itas pela in- medida da suspensão da produção".
âústria textil no exterior
(Estados Unidos e Ingla
terra), principalmente de
maquinário moderno e efi
ciente, ascendem, aproxi
madamente, a 1 bilhão e

500 milhões de cruzeiros.
Poder-se-á aumentar em

mais 50% a produção
atual. De 1935 a 1943, o

excedente da produção foi
suficiente para atender ás
exportações sem diminui
ção das quotas nacionais,
O fim da guerra, por fôrça
do restabelecimento das
linhas maibimas, rejletir
se-á no aumento da expor
tação, daí a necessidade
de se adotar providências.
capazes de colocar ao al
cance do consumidor pa
trício o pano que já se lhe
ia tornando inacessioel em
quantidade e reflexiva
mente em custo. Foi com
o espírito de não criar di-

Chegará hoje a Porto Alegre
o VENDAVAL

Comandado pelo esportista Pimental Duarte deverá che

gar hoje a Pôrto Alegre o elegante "VENDAVAL", barco capitã
nea da frota veleira do Brasil. Como é sabido o "VENDAVAL"
foi á Argentina e ao Uruguai em viagem de cruzeiro.

Possivelmente depois do Carnaval o "VENDAVAL" fará
uma visita a Florianópolis.

EM AÇÃO O BOTAFOGO
Rio, 27 (E.) - Com duas

€,quipes mistas o Botafogo F.
R. jogaram domingo á tarde,
no interior fluminense. Em
São Gonçalo o alvi-negro ca

rioca jogou co-ntra o Tamoio,
vencendo por 4 a 0, e na cida
de de Campo, contra o Goiata
caz o Botafogo empatou por
3 a 3.

sim:

DERROTADO O CAMPEÃO
PARAGUAIO

Rio, 27 (E.) - No Estádio
de São Januárío foi efetuado
domin.go á tarde, contra o Vas
co da Gama, campeão carioca
de 1945, o prélio de estréia do
Libertad, do Paraguai, em

campos guanaoarinos. Embora
jogando desfalcado de Rafane
li, Augusto, Argemiro, Jair,
Ademir e Chico, o clube cruz

maltino derrotou o Libertad,
pelo alto escore de 6 X L, golos
de Isaias (3), Santo Cristo (2),
Lelé e Alvarez.
As duas turmas atuaram as-

VASCO DA GAMA: Barbosa
- Rubens e Sampaio - Alfre
do II, Elí e Dino - Djalma,
Lelé, João Pinto, depois Isaías,
Elgen, depois Friaça e Santo
Cristo. iLIBERTAD: Vargas - Cas
<co, depois Gonzalez e Vegas -

Fernandez, Leguizamon, de
pois Oeampo e Oavílan - Es
quível, depois Salinas, Benites
Cáeerez, ArevaIo, depois Sou
sa, Rolon e Boa, depois Alva
tez.

Juiz - Angelíno Leite de
Menezes, de atuação fràra.
Renda: - 50,400 crüseíros,

Calico

Já completamente restabele
cido da contusão sofrida há
quasí um amo, num encontro
com Amaurf, por ocasião do
prélío Figueirense x Caravana
do Ar, é bem possível que o

atacante Calico volte a ocupar
a sua posição de meia-direita
do quadro do sr. Charles E.
Moritz.

Se tal acontecer os ifans do

Figueirense aguardarão an

cíosos a reentrée do mais que
rído defensor alvi-negro de to

dos os tempos.
*

*

AGUARDAM A VINDA DE
UM CATARINENSE·

Porto Alegre, 27 (E.) - O
CRUZEIRO aguarda. a chega
da de um médio catarinense.
Hírschl se agradou muito dês
te elemento, por ocasião da ex

cursão dos alvi-azues, em 45,
pelo íntertor do Estado vizi
nho.

PALMEIRAS, 2 X GUA-
. RANI, 1

Campinas, (São Pauro), 21
(E.) - Defrontaram-S€ domin
go passado, perante grande
público, os .quadros do Guara
ní, local, e do Palmeiras, de
São Paulo, vencendo este, por
dois tentos contra um. Renda:
40 mil cruzeiros.

RESCINDIDO O CONTRATO
DE IVO

Porto Alegre, 27 (E.) - O
Internacional, hexa-campeão
da cidade, acaba de rescindir,
a.mígavelmenta, o contrato que
mantinha com o atacante Ivo
Aguiar de Oliveira. O ex-for
ward tricolor desleixou dos
treinamentos, obrigando a di
reç�o rubra o proceder daque-

*

O SÃO PAULO F. C. VENCEU
O SÃO CRISTOVÃO

São Paulo, 27 (E.) - No
Estádio Municipal do Pacaem
bú, ante um pequeno público,
realizou-se, sábado à tarde, o i

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

*

or

Cines ODEO� ,. IMPERIAL
SIMULTANEAMENTE

ÁS 8 horas
HOJE

ÁS 7,30 horas
- Sessões Chies -

- Um filme altamente impressionante, cujo exemplo de
amor, heroismo e abnegação, jamais será esquecido!
Maureen O'Hára - Henry Fonda - Thomas Michell

- Um triângulo de ouro -

SARGENTO �ORTAL
- Um filme extraordinário, que prende a atenção do es··

pectador até seu final!

[No Programa: - 1) - Not'ícías da -Semana 45 x 31 - DFB.
2° - A Voz do Mundo - Atualidades.

f Preços: - Cr$ 3,60 - 2,40 - 1,50 - 3,00 - 2,00.
Censura: - "!mJp. até 14 anos".

PRóXIMO CARTAZ
Domingo - Simultaneamente

ODEON - IMPERIAL - IMPÉRIO
O melhor Carnaval de todos os tempos!

PIF - PAF
Com a maior equipe humanística apresentada até hoje

no Cinema Nacional!
Jararaca e Ratinho; Alvarenga e Ranchinho; Léo Albano
Trio de Ouro -Marlene - Zé e Zilda; Aluisio Arauto e

j apresentando a tão comentada: CADEIRA DE BARBEIRO.
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o eSTAUo-Quinta·'elr., 28 d. Fevereiro oe ,,.6 7

Peq'uenos � Comunicação
BWCO DOS XX

TERAP�UTICA PULMONAR ,. Da diretoria do Bloco dos
Estocolmo (Via Aérea) -'anuncias xx, recebemos a seguinte co-

Em i..na recente dissertação munícação :
no Instituto Carolino de Es- * * *

"Itajaí, 10 de janeiro de 1946.
tocolmo,. o .médíco suéco

dr·I1\lfotor a éleo crú Ilmo. sr. diretor do jornal
Costa Blrath, defendeu uma 1'1 \,; "O ESTADO".
i�te�essante têse sôbre, a tera- VENDE-SE um marca HCli. Florianópolis
pêutica pulmonar, o que pro-: max" _ mil rotações - força De ordem do presidente, te-
vavelmente se tornará de gran- de 6 a 8 cavalos. possuindo co- nho a grata satisfação de levar
de importância para o trata- te de óleo. ao conhecimento de v. s. que,DR. NEWTON D'AVILA menta dos pulmões operados O motor pode ser examina. em Assembléia Geral Ordiná-

Operações - Vias Ur ínáiias - OU nos quais se tenha prati-, do em Itajar com o sr. Oswal- ria realizada a 5 do corrente,Doenças dos mtestrnos, reto e ,

t tirí
,

. dan us - Hemorroidas, 'Pratamen- cada o pneumo orax ar I ícial, do Outra de leg a do Inatituto foi eleita e empossa a a no-
to da colite arnebíana. O d B'I' th fel' 00 ' . T' Sid di torí d t So íedadeFisioterapia - Infra vermelho, s. I a aperre ç, u dos Marttimos. r-atar com I - va Ire orla ues a CI '

,
Consulta: Vitor Metreles, 28. um novo método de diagnós- nei Noceti à rua João Pinto que tícou assim constituida:Atende diariamen ta as 11,30 hS,. .

"

be, à tarde, d.as 16 hs. em, diante tICO, mediante o qual pode-se 34. 1'e efone 1134. Presidente de honra - A -

Resid: ;���l i�a��os, 66. medir de forma mais eficiente * * * don Fóes.
a prática �o que

anteriormen-I Compra se
Presdente - Eduardo SolonDR. MADEIRA NEVES te, a quantidade de ar nos pul- ,.

Canziani.Médico especialista em DOENÇAS -

.

d A PDOS OLHOS moes, o que é muito importan- Mobília de sala, grupo esto I Vice-dito - Lucin o " e-
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- te para D estudo detido do

I
fado, e rn bom estadc. reira.ga Prática no Rio de Janeiro �

CONSUL'l'AS - Pela amanná: funcionamento destes, Conse- Dirigir-se à caixa Postal

106',
Secretário (reeleito - Esdiariamente das 10,30 às 12 hs, à

tarde excepto aos sábados. das 14 guiu, além disso, registrar a Nesta. narth Rothbarth.ás 16 horas -- COXSULTúRJO: erícíêncía da ventilação pUl-1
'" '*' '"' Tesoureiro _ Osní CesárioRua João Pin1.O n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Hua manar, mediarste o chamado VAS 4 CR$ 400 00 I Pereira.Presidente Coutinho, 58
_"espaço nocivo", que afeta I ...

,Orador _ Clemenceau D'A-DR. MÁRIO WENDHAUSEN também normalmente a respí- Precisa-se de uma até CR$ maral e Silva.
ração e cujo tamanho é deci- 400,00. Alu auéis adeantados. Diretor Social (reeleito)
sivo para a respiração curta. Informações [o n e s 1022 e 1360 Alberto Bernardes.
Por êstes métodos, o dr. Bi- uo Caixas Po s rs is 240 e 270. Conselho Fiscal (reeleito)

rath chegou a resultados bas- * * ,*

Jorge Fischer; Gilson Amaral;
tante notáveis em suas invés- VENTILADORES Cesar Ramos.
tígações sôbre pulmões. Vendem-Me doia ventiladores elec- Sendo o que se me oferece

DR. BIASE FARACO tricos. grandes. para cima de me- no momento, firmo-me', com
sa ou parede, sendo um oscilante, elevada estima e distinta con
proprio. para escritório. barbeo-

sideração.r ria., cafea, etc. Tratar na rua AI- • .

mirante Lameqo 16. E. Rothbarth, secretário.
* '" '" Agradecendo a gentileza da

I f'ASA Precisa-se alugar comunicação, formulamos vo

V uma para mora- tos para que o Bloco dos XX,
dia em rua mais •

b 'Ih I
ou menos central -- Dão-se refe- continue a I'I ar nos e egan-
rincia.. ou fiança. - Informar a tes salões das sociedades re

A. Pena, rua Deodoro, 18. ou no creativas itajaienses.
Banco do Comércio.

"" *' �

R. POLYDORO S. THIAGO
LtNICA MÉDICA EM GERAL
'enças do cor-ação, pulmôes, fi
do estômago, 111 test inos, r111S e

em�is orgãos in ternos de adultos
e cr'ratt ças

ONSUIJTóRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUIJ'I'AS DEA.RliUIIENTIE:
das 15 ás 18 horas

SJD:il:NCIA: Av, Trompowski,
62 - Fone Manual 766

R. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

irurgia e Ortopedia c llnica e cí

rgía do torax. Partos e doenças
de senhoras

ONSUIJTóR!O: ,R. .I�ão Pinto 7
iárlamente das 15 as 17 baras.
ESIDíi:NCIA: Almirante Alvim,

36. Pone 111. 251

R. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

li>os Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e .de

.

Caridade
�tNICA III:lWIC1\ DE CRIANÇAS

ADULTOS
NSULTóRIO: Rua Nunes Ma

hado, 7 (Edifício S. Francisco}.
Consultas das 2 às 6 horas
SlDft;\"CIA: Rua Marechal Guj·

lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
ional de Medicina da Universida
e do Brasil). Médico por concur
o do Serviço Nacional .de Doen
as Mentais, Ex in terno jda Santa
asa de Misericórdia, e Hospítal
slquátrtco do Rio na Capital 1< e-

deral
LtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultóírto: Edifício Amélia

NETO
Rua Felipe Schm ídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

,I!lG�O��!�, CO���_�ICJ.
Ul{;; IA - MOIJÉS1'JAS DE SE·

, .. 'NHORAS - PARTOS
armado pela Faculdade ele Medr
cinna da Universidade de São

Pau:», onde foi assistente por vá-
ias anos do Serviço Cirúrgico do

Prof, Alípio Correia Neto
irurgia do estômago e vias bl
es, íntestínos delgado e "rosso,
iróide, rins, próstata, bexiga,
tko, ovár-ios e trompas, Var íco
ele, hidrocele, varizes e herna

COC\1SULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Fel,p",
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso), Te]. 1.5!)8.
RESID1ll,'\'CIA: Rua Esteves .Jú

níor. 179; Te]. M 764

Médico do Centro de Saúde e Di
retor elo Hospital "Ner'ê u Ramos"
CLINTCA MÉDICA ele adultos e

cr iancas ,

COXSULTóRlO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi-

qu inho")
COX!"l'LTAS: das 4 às () horas

li [';Sl f)J�"\C[ A: R. Felipe Schm ídt,
:'\8 - Fone: manual 812

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOJ':NÇAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇÕES URO-GENITAIS

DE A:.vlBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de JaneÍl'o
ESPECIALISTA

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

nascença)
Esôf'agoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc,
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES MA(;HAD& N. 20 -

Fone '1447

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta,
Diploma cle habi litaoão do Canse,
lho Nacional 'de Oftalmologia.

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

ROSIDÊNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELElFONElS 1418 e 1204

I I
1 , __

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne , 135

N&tas científicas

Êste é

o melhor
cachimbo nacional

Atendemos pedi
dos pelo Reem
bolso Postal.

Distribuidora do,

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

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEiTOR: Se a qu� rhe

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

parti que a lg uma falta 11;10 se repita; e

N }í,O o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, enca rui-

nhe-a á SECÇAO RECI,AMAÇO n;s,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma infor-ma
ção do resultado, embora em alguns ca-

50S não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

m III ,. .. - .....

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA'
Fadada e. 1871 - Séde: I A.A
INCENDIOS Il TBA.NSP�BTE8

Cifras do jBalanço de 1944:

98.687.816,30 1
« 76.736,401.306,20 'I

I
'" ... .._ " • " ....... _..- ....... _,_........'" • " ., " •

_ ... I"tM" ...........

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidad�s
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Silüstros pagos nos últimos lO anos

Responsabilidades

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

• •....-....,r.", ..... �"'

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barreto Ó� Araujo

V dUma mo
en e-se tocicleta

marca "Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to. Tratar na rua Nereu Ra
mo s, n." 523 (Estreito).

10 vs. 3 r

Sapatoria .JOrity'
Rua Tiradentes 19:
Apresenta seus últimos mo-

'

, delos em calCados finos
para senhoras'

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

* * *

GRATIFICA-SE
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

I' A C.rl-rA%.rlilriiIa
Fabricante e ditltriouidores das afamadas con-'/ L)_ , 11 '71 fecções "OISTINTA" e RIVET. Possue um gran-.• � de sortimento de casemiras, riscados, brins

I
.

"I!I! I bons e barato•• algodões, morins e aviamento.'\ ", para a}faio.tes, que recebe diretamentf' doa
melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL- chama a atenção do. Snr.. Comerciant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem sua. compra•. MATRIZ em Florian6poli., - ,FILIAIS eft' Blumenau e Lajec.

I
,
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o "Diário",
como líder,

Vontiuuam as
adesões

êsse pObre "Diário", vive a 'amesquinhar o papel de Nerêu Ram j
na Assembléia, d'o P .S.D. Até de expressões chulas,. de plebeísml

.

equívocos lança mão. Quem nao vê, nisso, um gritante e
�

esperneante despei
de quem· se paga da derrota de 2' de dezembro 1 Até os cegos de nascença ...

-

«OS EXPOENT�� DA I O repatriamento
POESIA MINEIRA» I dos alemães

Viena, 27 (U. P.) -
ministério do Interior pu
blicou uma resoluçã
aprovada pelo Comanj
Aliado de Ocupação, \: .f"'
xando as modalidades d
repatriamento dos ale.
mães para o Reich, de Pt':j; j
soas pertencentes às m'
norias alemãs.

O sr. Presidente do Clube
dos Funcionários Públicos Ci
vis de Santa Catarina, recebeu,
os seguintes telegramas:
De Brusque - .campanha

União Servidores Pernambuco
encarada como de justiça. Os

Funcionários Prefeitura Brus

que solicitam aceitar delega
cão poderes como represen
tante dos mesmos, pedindo
maior divulgação demais Pre

feituras Estado. Saudações.
(a) Lauro Müller, secretário;
José Rubik, Jorge Paulo Krie

gel', Oscar Gustavo Kríeger,
João Luiz Gonzaga, José Neves
da Silva, Arnoldo Knaben, Jo
sé Piazza, Alberto Gomes, Ma
ria Cecília Kunitz, Odete Gon

zaga, Artur Emílio Ditrich e

Artur Cabral.
. De Rodeio - JI'enho honra

nome quadro funcionalismo
Rodeio hipotecar inteiro apoio
campanha iniciada sentido
ser conseguida justa medida

equiparação vencimentos todo
funcionalismo, delegando v. s.

plenos poderes relativo grande
movimento reinvindicativo e

coletivo todos Estados junto
Presidente da República. (a)
Hugo Locatelli, secretário.
De Cacador - Cientes mo

vimento
'

reivindicatório e co

letivo dos Funcionários Públi
cos do país, em pról da equipa
ração dos vencimentos afim
fazer face a grande carestía
da vida e pleitear medidas de
equidade e justiça, vimos de

pôr em vossas mãos a nossa

inteira solidariedade e apôio,
pois que como tamaém daque
les que trabalham pela causa,
queremos tornar patente a

nossa adesão ao movimento,
oferecendo dentro do possível.
Si nos fôr solucionado nossos

préstimos num verdadeiro e'

a�plo. sentimento de coopera
çao afim alcançarmos a vitó
ria. Lema da justiça. Atencio
sas saudações. (a) Armando
Beduschi, secretário, em nome
dos Funcionários Prefeitura
Caçador.

FlorlanõpolI" 28 cie Fevereiro de 1946

Cines R I T Z ,. R O X Y
Hoje ás 7,30 horas

Constance Benette, Brod
Crawford, Leo Carrilo e Andy

Devine
A CIDADE DA PERDIÇÃO
Ela era uma mulher vaido

sa, porém, virtuosa. " mas ...

tanto falaram dela que as más
línguas venceram e... ela se

tornou uma perdida!
Ação violenta... emoção ...

suspense ...
Censura: até 14 anos.

No programa: Flagrantes ue
Pôrto Alegre. - Ainda que pa

reça incrivel
Preço: - Cr$ 2,40.
3,00 e crianças 2,40.

Carvão catarinense
A chegada do "Piri

neus", navio cedido pelo
Loide Nacional para trans

portar carvão de Santa

Catarina, desafogou sen

sivelmente' a si tua ç ã o

criada pela greve dos mi

neiros, permitindo ás au

toridades a concessão de
dois dias de tréguas ao

portoalegrense. Dois dias

quase normais durante os

por bondes, ouviu rádio,
ligou lampadas elétricas
-

. fez, enfim, uma série
enfim, uma série de coisas
de coisas a que já se ia de
sabituando.
De acôrdo com a notifi

cação da Prefeitura Muni

cipal que divulgamos pela
manhã, o fornecimento
de luz e fôrça á capital es
teve, ontem, a dois passos
da normalidade. Desde ás
13 horas até o fim do dia,
as fornalhas da Usina Elé
trica estiveram acessas, os
bondes trafegando, os ci
nemas funcionaram como .

de costume.
Esta suspensão das res

trições se estenderá ao dia
de hoje, proporcíonando
nos um fim de semana

mais cômodo, permitindo
nos esquecer, por algumas
horas, a grave crise que
assola o Estado e o país.

As 13 horas de hoje será
restabelecida a ilumina

ção particular em tôda a

cidade, ao mesmo tempo
que os bondes entrarão a

trafegar, embora reduzi
dos em 50% em relação
aos dias normais.

O transporte de passa
geiros em ônibus e auto

lotação continuará a ser >

feito, amenizando a dimi

nuição do número de elé
tricos. Os cinemas íuncío-

Hoje 5a feira ás 5 e 7,30 João Batista I- Sessões Chics -

I
Bonnassis

R'Oberto Young - Dorothy

IMacguíre - Herbert Marshalll ADVOGADOS
O SEU MILAGRE DE AMOR Rua Felipe· Schmidt 34,
Que lhes importava a opí- Sala 3, Tele.!. 16-31

nião do mundo si um amor in-
tenso os unia? -------.------.'!
Eles escondiam do. mundo a

história maravilhosa do seu

amor!
Censura: Livre .

No Programa: Soldados dos
Seringaes - DFB.
Noticiário Universai

Preços: ás 5 horas: Cr$ 5,00 -

3,00 e crianças 2,40. - ás 7,30
horas - 5,00 - 3,00.

pªra, P. Alegre
narao a tarde e á noite,
bem como bares e demais
casas de diversões.
A m a n h ã, entretanto,

voltará a imperar o regi
me de exceção, voltando a

ser impostas as mesmas

restrições de antes, a fim
de presservar nossa reser

va de combustível.

SUPRIMENTO DE
CARVÃO

Pôrto Alegre, desde que
explodiu a greve ferroviá
ria, estava consumindo
apenas suas reservas de
carvão, á espera dos refôr
ços obtidos de Imbituba.
Ontem, como dissemos,
chegou o "Pirineus" com

1.900 toneladas de hulha
negra. Pequeno, mas vital'
refôrço.
A tarde, porém, o inter

ventor federal recebeu te
legrama do ministro . da
Viação, anunciando que
também seria utilizado o

"Cubatão" no transporte
do minério para esta ca

pital. Vindo êsse navio e

sendo conservado o "Piri
neus", nesse serviço, pode
afirmar-se que a metrópo
le gaúcha poderá retomar
sem temores, o rítmo nor
mal de suas atividades.
(Do "Diário de Nat'j�eias,
de P. Alegre).

Só 60,000
Chung King, 27 (U. P.)

- Segundo infomações se

mi-oficiais, encontram-se
na Mandchuría cêrca de
60.000 homens, repartidos
em vários pontos, entre os

quais Kowpontse, Chagw
e Hehsan. Alguns efetivos
pouco numerosos foram
para Chang Chung.

NUNCR EXISTIU IGURl ',TOME KHOTI
--------------------��-

. Or5.
Aderbal Ramos

da Silva
e

B R IT O
O alfaiate 'indicado
Tiradentes 7

APENAS Crf 3,00
�om � ínfima quantia Voei

está aux1'lialldo o seu próximo
C&ntribua pera a Caixa de Esmol.�
aOIl Indilrent. de Florianópolis.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

o Instituto Histórico e

Geogrédico de Santa Cata-
rina viverá, nesta data,
uma das suas mais me

moráveis noites de gala,
recepcionando em seu sa

lão nobre, à Rua Felipe
Schmidt, o Dr. ]!,'{arcondes
Verçoza, embaixador da cul-
tura mineira.

Naquele tradicional cená
culo das nossas letras, sob
o alto patrocínio do Go
vêrno do Estado, o Dr. Mar
condes Verçoza pronun

ciará, hoje, às 20 horas,
uma importante conferên
cia literária, de fundo edu

cacional, sob o têma «OS
EXPOENTES DA POESIA
MINEIRA».
Espírito atilado, estudio

so e perquiridor, habituado
às pesquisas históricas e

sociológicas, 5.5. procurou,
desde logo, entrar em re

lações com os nossos meios

intelectuais, inquirindo-os
sôbre fatos e aspectos da
vida Catarinense.
Visitando, ôntem, em

companhia do Dr. Antônio
Romeu Moreira, Oficial de
Gabinete da Secretaria da
Fazenda, o Abrigo de Me
nóres, Escola Normal, Hos
pital Nerêu Rernos, Peni
tenciária do Estado, Grupo
Escolar Getúlio Vargas,
Colônias Santa Terêsa e

Sant'Ana, S.S. mostrou-se
desvanecido com a acolhida
fidalga que lhe tem dis

pensado o exmo. sr, Inter
ventor Federal, Dr. Udo
Deeke, e, também, muito
encantado com a oportu
nidade de eetuder as nos

sas causas e a nossa gente,
e de se pôr em contacto
com os seús compatricios
que vivem e lutam numa

das regiões mais belas do
paiz.
Em se tratando de um

nome de larga projeção
intelectual em todo o Bra
sil, a conferência do ilus
tre visitante está desper
tando o mais vivo inte
rêsse nas rodas culturais e

educacionais de Florianó
polis, assinalando, ao mes

mo tempo, um acon teci
menta gratissimo à inte
ligência, cultura e sensi
bilidade de nossa terra.

Previsão do temp�.
SERVIÇO DE METEORC�

LOGLA
Previsão do Tempo, até

horas do dia 28 na Capital:
Tempo Instavel, C9m chu

e trovoadas.
Temperatura Estável.
Ventos Rondarão para

quadrante sul, frescos.
Temperaturas extremas 'r

hoje, foram: Máxima 30,6
nima 24,3. Previsões para 'u

toral de Santa Catarina e

Grande do Sul: Tempo I

vel, com chuvas. Ventos
I darão para o quadrante
com rajadas frescas. Visibill
de moderada a sofrível.

M4GNA-CARTA
Um dos mais ímportan

documentos históricos da
glaterra acaba de retornar
sólo inglês, de onde esteve
sente, com o intuito defo�r._5,
vaguardado, desde 193')'
ta-se da cópia da Grande
ta de 1215, mais comume
conhecida pelo seu nome

dieval latino de "Magna"Cl
ta". �
No século 13, os barões

Inglaterra uniram-se contr
arbitrariedade e a conduta
râníca do rei João. Por isso
tabeleceram a Magna C
um acôrdo que definia os
mites dos poderes do rei,
qual foi compelido a assiná
antes da assembléia que
realizou em uma ilha do
misa. Desta fórrna, eles to
ram o ano de 1215 a segun
data mais famosa da histó
da Constituição inglesa.

. A cêna que se desenrolou \ '

ilha Runnymede tem. sido f
quentemente reconstruida
festas organizadas em Lon
durante os meses de verá
o público nunca se cansá
apreciar o vilanesco J oi
mordendo os lábios diante
olhares austéros da assem' �1
dos barões, assinar e S'<9>:- 1famosa Carta. .

'1Enquanto esteve nos Es
dos Unidos, aos cuidados
Biblioteca do

congres�o,Magna Carta foi exibida I
em seguida à Declaração
ricana da Independência e

Constituição. Alí ela perma
eeu até agora.
Agora, setecentos anos a� .

a sua assinatura, a Ma�l
Carta retorna de um país

cto 'qual os homens que a e

boraram nunca tínhane ...
nh8;do. A Magna Carta foi
cebída da Biblioteca do coi
gresso americano por 11- 'l
Halifax.

"

I Vestir bem, com perse'
nalidade, procure Stuart.
O Navo Alfaiate da ci

dade.
O líder do novo corte

americano.
Rua João Pinto 36.
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