
o . deputado Aderbal R. da Silva ao deixar o avião da . Cruzeiro
do Sul, na pista da B. Aérea, ontem, para ser rec,ebi�o· por sua

exma. Família, Secretários de Estado e inúmeros amigos e con

terrâneos. O ilustre representante de Santa Catarina volta à sua
,

terra e à sua gente, em cujo coração. encontrou um. pedestal de
simpatia, amizade e prestígio político e social.
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Seguiu o represen
tante do C. N. da
Indústria
Londres, via Estados Unidos,
pelo "clipper"· da Pan-Ameri
can World Airways, o Sr. Kurt
Weil, representante da Confe
deração Nacional da Indústria,
designado para assistente téc
nico da delegação do Brasil ás
reuniões do "Oombineâ Food
Boarti", na capital britânica.
O chefe da delegação brasileira
é o Sr. Marx Rothaielâ, dele
gado do Instituto do Cacau,
em Nova York.

Severas penas
aos· infratores
Rio, 28 (E.) -- Elaborado

pelo Secretário do Interior e

Segurança, será submetido �
estudos um decreto, que sera

. assinado, por estes dias, pelo
prefeito Hildebrando cte Góes,
estabelecendo condições ·de fic:
calização para o comércio de

gêneros alimentícios no Dis
irrito Federal, cominando pe ..

nas para os infratores. Esse de
creto estabelece medidas de

fiscalização, com rodizio per�
manente do poder fiscalizad01',
cuja escala será diária que, os
gêneros não tabelados não po
derão ser vendidos pelos vare

gistas com lucro superior de
30 por cento e pelos atacadis
tas com lucro superior a 15 por
cento, além de outras provi
dências, cujas penas chegarão
ao ponto da cassação do alva
rá de funcionamento.

Concordou,
finalmente

Londres, (S. 1. P.) -- O sub
secretário .dos Negócios Es

trangeiros, Sr. Heitor Me. Neil,
avisou a Câmara dos Comuns,
que foram .feitos preparativos,
para enviar à Polônia uma de

legação de parlamentares in

gleses. O assim chamado "go
vêrno de Varsóvia" conçordou
finalmente, com tal investiga
ção. Depois da sua . volta, a

missão apresentará à Câmara
um relatório minucioso.

•

Reparação de uma I A ;fêitu�a de
Petrópolis

Rio, 28 (E,') -- 0.8 pró
ceres do P. S. D. de Petró
polis acabam de telegra
far ao Interventor Lúcio
ll'Ieira, do Estado do Rio,
apoiando a permanência
do sr, Flávio Costa na

Prefeitura ddquela cidade.

ileualidade
Rio, 28 (E.) - O presi

dente da República apro
vou uma exposição de mo

t�vos do minwo da Fa
zenda a favor"'1l'a reínves
tidura dos SI'S. Rui Buar
que de Nazaré e 'Frunelseo
Caranta de Souza, nos caro

gos de membros do Con
selho Admini.stratho da
Caixa Econômica do Es
tado do Rio e Antônio da·
Veig'a Faria, no cargo de
membro do C. A. da Caixa
desta capital, os quais ha
viam sido exonerados pelo
govêrno anterior, sem ba
se legal. A repasação foi,
assim, promovida por via
administrativa, evitando
onus para os interessados
atingidos, que s e r i a m
acarretados se fosse movi
da ação judiciária.

do Paraná

Figuram, acima, dois aspectos da chegada do deputado
dr. Aderbal R. da . Silva, no aeroporto da Cruzeiro do
Sul, ontem. No primeiro flagrante vemos, da esquerda
para a direita, as exmas. senhoras Reouel R. da Silva,
sua genitora, e Ruth Hoepcke da Silva, sua digniesima
espôsa. No segundo, notamos a menina Anitá, sua

graciosa filhinha.

Abandonarão a Birmânia e a India
WASHINGTON -- (S. 1. H.) -- 0 Seoretárlo da Guerra,

Robert Pateerson, anunciou que tôdas las tropas americanas
serão evacuadas da área Indío-bnímanesa antes do dia 30 de
junho próxímo.

MolotovEnquanto isso,
Nova Iorque, 28 (U. P.)

-- O magazine Newski
afirma que Rnosevelt

aprovou a entrada da

Argentina na Organização
das Nações Unidas, acres

centando que o documen
to com a assinatura do
Presidente s e r á, breve
mente, publicado. Diz, ain
da, que, também será re

velado "o segredo do en-

centro entre funcionáríos
soviéticos e argentinos no
Brasil ;,para discutir as

relações russo-argentinas,
enquanto, ao mesmo tem
po, o comissário russo do
Exterior, Molotov, ataca
va, na Conferência de São
Francisco, os países que
haviam consentido a en

trada da Argentina na

ONU".

•

OrganizadO o govêrno
Río, 28 (E.) - O sr. cultura, eugenheíro João

Brasil. Pinhe-iro ll'Iachado, Cândido Ferreíra Filho;
novo Interventor federal Seg'urança, dr. Oscar Bor-
no Paraná, organísou I o ges de Macedo; Comando
seu govêrno da seguinte da Fôrça lUilitar, coronel
forma: secretário da Fa- Oedro . Seheerj chefe da
zenda, dr. Pretextado Ta. Casa ll'Iilitar, tenente co-

horda; "secretário das ronel José Seheleder, e

Obras Públicas, engenheí- oficial de gabínete, dr.
ro Plávfo Lacerdaj Ag'ri- Fredericindo iUares.

l

Vence o P.S_D_
Bahiana

Rio, !!8 (E.) - É o se

guinte o resultado oficial
das eleições suplementa
res na Bahia: legendas -
do P. S. D. 40õ; da U. D.
N. 293; do P. T. B. 202.

Os deputados mais vo
tados foram os srs. Regis

- Pacheco, .Toão Mendes,
Aliomar Baleeiro, Ruy

.

Santos e L,z Lagn,

4 questão de Ii�ites
Min8S-Espíritalanto

Vitória, 28 (Via Aérea)
- O desembargador Au
gusto Afonso Botelho, pre
sidente do Tribunal 'de
Apelação do Estado, en

viou o �g'uinte telegrama
ao presidente da Repúhlí- .

ca:

"Com a comunicação da
autoridade judiciária do
ll'Iunicípio de. Barra do
São Francisco, as fôrças
mineiras continuam a In
vadir aquela zona espiri-·
tossantense com instala
ções de quarteís policiais,
sendo um dos quais em

Santa Angélica, onde nas

eleições de dois de dezem
bro funcionou a terceira
seção eleitoral deste Esta
do. Estamos certos de que
v. excia. não sàncionará
tais violências contra nos

so pequeno Estado e as fa
rá cessar fneontlnentí, a

fim de tranquilizar os ha
bitantes da zona e respei
tar os direitos do Espírito
Santo, bastando para tan
to fazer-se cumprir o Iau-
40 pericial exarado' pela
{)omissão de Serviço Geo
gráfico do Exército Naelo
nal",

Para restabelecer as fronteiras

. Combate ao jôno
. Rio, 28 (E.) - O sr, ·Os
cal' Pires, novo secretário
d'a interventoria federal
do Ceará, deseneadeou
nma forte campdnba con
tra tôdas as modalidades
de jogos de asar, em todo
o território cearense. TOME BNOT

París, 28 (U. P.) -- Segun- Ruhr e da Renânda, recebida
do fontes responsáveis, o go- há varias semanas. A nota de
vêrno francês proporá em bre- Byrnes foi examinada no cur

ve aos Estados Unidos, Grã- so da reunião de ontem no Ga
Bretanha eU. R. S. S. uma bínete e o. mi,ni,stro do. Exte
oonferêncía das quatro potên- rior, Georges Bídault, recebeu
cias para ,estabelec. as fron- instruções para redígír a res

ttims ocidentais da Alemanha. posta francesa.
Acredita-se que a menciona- Um porta-voz do QU'ai D'Or-

da proposta será feita em nota say declinou de confirmar ou
norte-ameeícana sôbre a atitu- désmentír as informações re

de dos tranceses a respeito do l�tivas ao convite francês.

•

1
\
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Os cílios, ao contrário dos
eabelos e das sobrancelhas, ja
mais embranquecem com a

idade.
De todos os papas que usa

ram o nome de Pio, o que teve
o pontificado mais curto foi
Pio III, eleito em 1508, que se

conservou á testa da Igreja Ca
tólica durante apenas 25 dias.

*

O amor se compõe de orgulho
e de ternura. Como na paixão
do homem a dose daquele so

brepassa a deste, resulta uma

tendencia natural para adoptar
meios violentos. E como, ao

contrario, o coração da mulher
se alimenta mais de ternura

que de orgulho, ela está sem

pre disposta aos meios mais
calmos.

Os sofrimentos da infancia
repercutem sobre a vida intei
ra e deixam no coração do ho
mem uma fonte inexgotavel,
donde mana, a toda hora, a

melancólia.
Brulat

*

.. O garçon - Mas para que o

Bnr. quer que se toque uma

música sentimental?
O Ireguês - Para ver se

enternece este bife.
*

Para dar de comer as serpen
tes do Jardim Zoologico de No
va York gastam-se anualmen
te quasi 5.000 dolares para
comprar ratos e camodongos.

O numero de estações de ra

dio existentes no Brasil em

1930 era de 17 e em 1940 era de
79.

*

- Papae, diga-me que é um

bom comerciante?
- É aquele que vende um

torno a quem vae comprar um
botão.

*

Embora de tropeço em trope
ço, segue o teu caminho. Não
pares, deixando os outros que
passem.

B. S.

A quantidade de sangue que
circula num pulmão, diária
mente é de 10.000 litros.

*

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

�-----------------------------

DOENÇAS NERV6SAS
Com os progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os ind.ivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22, das ,
às 11 horas. diàriament".

fpolu.-- Jolnvile
Soído. - 2 horo. do

modrugodo

I Joinvile-.Fpolls.

I
Soído. 9 horo. do manhii

Informaçõea nesta

redação
�------------------ .....

I

poderemos

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dico do Centro E.pírito Luz,
Coridado e Amor. comunico
Q mudQnço do .eu conaultô
rio peiro o Ruo do Senodo.
317 -- 2 ondor. Rio de Ja
neiro. onde po"O Q oferecer
o••eu. préltimol. Escrevo de
tolhodamente -- nome, ido
de, endereço e envelope se

lodo poro o relpc:sto.

O QUE S)� PENSA DA MU - na cor desejada,
LHER mandar tingi-las.

I-No entanto, surge outra ques-·
Qual a mulher bonita que tão: os cabelos tingidos, quan

não sorri a um elogio espon- do não naturais, ficam opacos

I taneo e a um grito ingenuo de I e feios. E, colocadas as tranças,
admiracão? Si não sorri nos embora na cor igual á dos nos-

labios sorri no coração. sos cabelos, verificamos que
José de Alencar ha ainda uma diferença - se
* estes apresentam o brilho pro

Não há. fundamentalmente, prio do cabelo vivo. aquelas
mulheres deshonestas; há ho- têm a opacidade do cabelo sem
mens deshonestos. vida.

Julio Dantas Que fazer então?
'" Ora, basta desmanchar as
a mulher para tranças postiças, pentea-las,
cresse nEle por vaporiza-las com uma boa bri

lhantina liquida, escova-las no

vamente. Isso terá de ser feito
díuriamente, se ,quiz�rmos

COXSELHOS DE BELEZA manter o efeito do penteado.

Diário Matutino
Redação e Oficinas á rua JO:lf)

Pinto n. 5

\ DIRETOR DE REDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... Cr$
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,5

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

80,06'
45,00.
25,00' .

9,00
0,46'

90,00'
;;·',00
30,00
0,5@'

I tiiRimBl"rooSi
I Rua Deodoro, 33.

Ftor ianôpolia
Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas 81 Isemanas

Deus creou

que o homem
amor d'ela.

Afon.so de Esquíros

Anúncios mediante contrate+

Os originais, mesmo não

publicados. não serão
devolvidos.

A direção não se respon-:
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

luOlil'lllmlffl1 IlffiI
.lüJS�D
MOla, :K UI
II •• O�
_.

PODDOSO ..l1JD
J.ü.B MO 'l'lU.T...

JIKIft'O ».0\.

* QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que ihe

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

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou Queixa poderá vir a causar. encarm

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

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. urna informa

ção do resultado, embora em alguns C3w

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO, VANAOA.
TO, FOSFOROS,CALelO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O."aup.rado.,
E.gotado., Anêmico., Mi••
que criam M.grol, Crianç••
r.quítica.. r.c.b.rio a tonl.
fic.çio seral do organi.mo

Sa nú·üi n 01
ue D.N.S.P. rr 199, da 1921

,

NOSSAS SECÇÕES
Direç'ão de:

BARREIROS FILHO

Notas Polít·icas-

Notas Locais

Artigos de Redação
PágÜ1� Literária
SIDNEI NOCE1'1

E'conomia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas·

Notas Rurais

Esta tística

Xem Tôdos ·Sa'bem

A. R1MASCENO'
Govêl'no do Estado

JUJ'ispl'udncia
Vida Militar

Xoticiário do Exterior

Noticiário do País

Artigos de Redação
J,lDIO M. C.'\.LJ,ADO

Crônica da Semana

Penteados - Já noticiamos RECEI'l'A PARA O SEU PA-
nesta seção o reaparecimento LADAR
das trancas, nos penteados Quando precisamos impro-modernos. Pois um cronista de visar uma "mistur:a" ... _

Paris a elas se refere como A's vezes, á hora do lanche á
uma moda... "demodée", is- tarde ou á noite, desejamosto' é fora de moda. apresentar algo diferente, mas
Quer dizer que em Paris pe- não ha tempo para o preparolo'menos as tranças não tive- de biscoitos, bolachas ou bolos.

ram duração. Foi uma moda, Que fazer, então? Recorremos
como muitas outras, que teve á nossa imaginação e conse
a duracão de um meteoro. Nos guimos apresentar "misturas"
prtmeíros dias, constituiu ver- deliciosas, como as seguintes:
dadeiro acontecimento; mas Corta-se um pão preto em

logo as mulheres se cansaram,' pequenas fatias, das quais tira
e a novidade foi esquecida. a casca. Sobre cada uma, pas-
Mas isso aconteceu em Paris. samos um pouco de manteiga

Porque em Nova York e Holy- 'fresca e colocamos uma cama
wood as tranças continuam na da de queijo ralado (tipo
ordem do dia, Sem falar do Rio "gruyére" ou" chester" , de
e São Paulo; que as acolheram prererencía) , e depois pulverí
com tanto entusiasmo, tanto zamos por cima em uma pitada
que qualquer trançazinha cus- de noz moscada. Levamos as
ta hoje uns quinhentos cruzei- fatias ao forno regular, até
ros. . . que fiquem bem douradas. O
E há várias maneiras de usa- pão deve ficar quebradiço co

las. Podem ser arrumadas co- mo um biscoito. Essa fatias
mo "coroa", que é o estilo mais servem tambem para acompa
favaravel ás mulheres já não nhar um calice de "Porto" ou
muito jovens ou de traços mui- "Madeira" nas noites frias.
to acentuados. Em forma de ,;,

dois birates, laterais, sobre AS noxAS DE CASA DEVE�[
as orelhas, ficam bem nas mo- SABER QUE:
cinhas e nas moças de rosto re- 1\1odo de conservar as flores
dondo ou perfeitamente oval. Querendo prolongar por al-
Mas como nem todas as mu- guns dias a vida das flores,

lheres que aderiram á novida- quando as corolas se reclinam
de têm os cabelos já no com- e as côres começam a perder a

I
primento necessário para uma sua vivacidade, imerja-se em
ou duas tranças bonitas, re- agua fervente, por dois ou três
corre-se ás tranças postiças. E minutos, o talo da flor e, em
nisso reside uma das preocu- seguida, corte-se a parte que
pações do momento: encontrar foi imersa. A flor readquire as

postiços de tonalidade absolu- sim nova vida e resiste por
tamente igual ao dos cabelos I mais alguns dias, pois o calor
naturais. E verdade que as tin-I da agua faz circular os sucos
tura resolvem o problema, e com maior vigor e assim im
se não encontrarmos tranças pede a murcha.

Pelos :.Ylunidpios
)lagazine
Concursos

Artigos de Redação
D. F. l\QUINO

::':otas da Prefeitura

vica Escol9.r

Fatos Policiais

vma Social
Vida Feminina

Religi50
PEDRO l:'AULO l\lAi,;H 1!J(Jt •

Esportes.

Informações úteis
'fl�LEFO:\ES "rAIS NECESSITADOS

�Z;i���ir�s.::::::::::::::::::::::: i���
Delegacia O. 1'. Social............ 15�8
Maternidade 11:1)
Hospital Xerêu Ramos 831
Santa Casa .....................• 1036
Ca,a de Saúde S. Sebastião HS3
Assistência Municipal 1664'
Hospital 1Tilitar 1!57
14° B. C. 1030
Base Aérea 786
7" ·B. I. A. C. 1593
Capitania dos Portos 1380
1 (,a C. R. .....................• 1608
Fôrça Policial 1203
Ponitenciár ia 1518
"O Estado" _ _.... 1022
U A Cnzeta " 1656
"Diário da Tarde" .............• 1579
Lo B . ./'.. .......•.............. 1643
Emp. Funerb":éi Ortiga .•....•..• 102.5-

* '"' *

Precisa de um empregado
competente?

� Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

* '" '"

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa GerêJSm
cia e preencha a nossa "ficha de-:
informações úteis", dando tôdalS
as indicações possíveis, que tere-
mos prazer em recomendá-lo (8)
aos Interessados na aquisição dill'
bons funcionários (as).
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4 próx��a m.udaova ISec. de Segurança
do ml�':fi��O da �!�I!ç,�
Rjo, 28 (E.) - Foi um o doutor Lúcio Corrêa, secretário de Esta ..

� .

doá I do dos Kegócios da Segurança Pública, no

erro Irnper ol:tve a cons· uso das suas atribuições, determina às autorr-

trueão do edltícío destina. dades que cumpram e facam cumprir, durante
� os festejos carnavalescos, as seguintes instru-

do á sede do Ministério da ções:
a - Os bailes terão início às 20 horas, no

Justíca na rua Senador mínimo, encenando-se, no máximo, às 5 ho-

Dantas, obra realízada p{�. ras da manhã.
b - É proibido o uso de máscara ou outro

lo então ministro Vicente qualquer disfarce nas vias públicas. Nos clu-

R
. lO! f lt bes, sociedades e casas de d i versões, é tole r J.
·ao. oem espaço, a an- velo uso de meia máscara. ficando. porém, as

do comodidades e sem o respectivas diretorias, obrigadas a verificar,
na entraria, a identidade de seu portador.

menor conforto, Q gabíne- c - Os blocos, cordões e outros azrupa-
•• • mentos carnavalescos, só poderão sair à rua

te mlnlsteríal mal com. mediante licença da Delegacia da Ordem Po-

Porta os seus íuncíonã- lítica e Social. na capital, e dos Delegados :i{e-
g iona is e de Polícia, no interior.
d - Fica proibida a saida de. grupos cons

tituidos de individuos maltrapilhos. a gUlZ.J
de blocos e cordões carnavalcscos, empunhan
do objetos inconvenientes, agressivos ou que
ofendam à moralidade pública.

e - A I iru-de coibir abusos de ordem moral
e social, fica proibido o uso indevido de lan
ça-per fume, pr-incipalmente em recinto fecha
do. Pa1"3 isso as autoridades encarregadas rio
pclic iarnento deverão estabelecer uma r izorosn
fiscalização em tôrno dessa medida. junto às
diretorias dos clubes. cientificaram que foram,
pre\·iamente. pelo senhor presidente da Comi s-

I são de Fiscalização de Entorpecentes.
f - Não serão permitidos estandartes com

disticos de caráter político ou social que envol
vam críticas ofensivas às autoridades consti
tu idas ou chefes de quaisquer partidos políti
cos legalmente -egi stados.

g - Nenhum grupo carnavalesco poderá
transitar nas calçadas, bem como desfilar den ..

•
posse do couso! tor ��rc1;�ishars, cafés, """." c

"" "� ,

I h - Nas ruas centrais, n30 poderão transi-

geral da Repu"bi-I·ea ��: '����a��l���:��:s��t ��\t:;�ri��aisquel' ·grn-
i - Não serão permitidas fantasias e ca n-

R• "8 (E) O d cões consideradas atentatórias à mor:,-I e aos

10,... •
- e- bo ns costumes, bem como fica proibido O uso

sembaraador ltÍiguel Fa. de distintivos, emblemas ou quaisquer insígnias
!::' adotadas nas classes armadas ou corporacoes

gundes, novo procurador policiais. que se torne,,! semelhantes aos usa-

, I da Renú hl] t
dos por essas corporaçoes.

gera a epu leR, .orna· j - Deverá ser autuado em flagrante, de

rá p08se do seR elevado a�ôrdo com a lei, o proprietário. de bar,. ,:egÓ
ClO ou botequlm que servtr bebIdas alcoohcas:

cargo hoje, às 16 horas, 1°) a ·menor de 18 anos; 2°) a quem se

t C 1 L
achar em estado de embriaguez; 3°) a pessoa.

peran e O' sr. ar os uz, que o agente sabe sofrer das faculdades men-

A distinta dama, por tão ministro da Jl.I.stif'a. tais;
..

4·') a pessoa judicialmente proibida_ d�

• •
'

10

): frequentar lugares onde se consome bebtdas

ausplclOsa data, recebera paI I de tal natureza
.. (Art. 63, ?O L. C_ P).

certo, inún:eras felici�a�ões, de Apanhada em fia... fi� ;'-m�f�e:���naàso�:;s������s qb:ix�d:s ;���
todos os clrculos SOClalS desta portana IL 473, de 16 do corrente, do exm".

t I
·

t
-, sr. dr. JUlZ PrIvatIvo· de Menores da comarca.

capital, onde goza de real es- gran e pe o S8"rIS ao da Capital e as portarias dos Juízes de Direi-
-

I
"to. no mtenor do Estado.

tlma. R
.

28 (E) N h
-

d
I

I - Serão severamente punidos os que

CASA11ENTO lO,
.

.

- a man a e tr�nsg.:edirem .. de qualquer fo,:ma, as deter-

j
ontem aznda muito cêdo e mlOaçoes cOl1tldas nesta portana.

Na residência do sr. Ubaldo '
. .'. .' ' m � Nesta, capital, à execução da presente

B
- -

h 11' dA' d Di embora znr-ezramente vazza a portana estara a cargo do Delegado RegIonal
TlSlg e 1, aca emlCo e -

_. _ . . de Polícia_

reito e alto funcionário da Pe- zgre1a de Sao Januarzo, Este· Pttbliq.ue-se. Dê-� .conhecimento .aos Delega-
. ". fania Gomes residente à rua d.o� RegIOnaIS, Aux!llares, EspecIaIs e de Po-

mtenclana do Estado, e

dei
' hCla.

A

d Z'
. 'L' Visconde de Niterói 512 dava Secretaria da Segurança Pública, em Floria/"

na sua exma. esposa, . 1Z1 1S-
.

" nópolis. 27 de fevereiro de 1946_

do boa Bri,sio-hlelli realizou-se entrada naquele templo, com Lúcio Corrêa.. secretário da Segurança Pú-
1:>' , .,

l '·t d bllca_

ontem o e,nJace matr,imonial' 1nS1.Ve proposl o e orar ou as- --------------

da s�. Guiomar Beatriz Lis- sistir a algum ofício religioso. Móveis de A<o, Arquivos e

boa, fino ornamento da nossa O sacristão, que a princípio Cofres «SYHTHESIS»
sociedade com o sr. J o s é acompanhava ,os passos da Distribuidores:
Vieira de Oliveira funcionário mulher, desistiu afinal por se ALMEIDA, BASTOS & CIA.
público estadual. 6 ato se rea- conven.cer �e que �la não tinha Felipe Schm.idt, 2 - 10 Qnd,
lizou às 17 hs. na residência outro zntuzto senao o de fazer
do casal Bresighelli à rua Ga- alguma prece costumeira.' mll·Caz a peOI·CI·II·naFesteja, hoje, mais um ani-
ribaldi n. 80, onde se reuni- Mas poucos instantes depois, n

versáriD nata,lício, o inteligen-
ram inúmeros convidados. as suspeitas do sacristão au- DO tratamento das

I
te menino Gilberto, dileto fi-

Aos nubentes, apresenta- mentavam quando viu que a
lho do sr. Oscar Pereira, pres-

mos, ainda que tardiamente, os penitente como que perturba- dOeO"8S veoe" re.astigiado comissário de policia
nossos melhores votos de per- da olhava aflita para um lado \J

nesta Capital.
* petuidade e felicidade na sua e outro, As suspeitas do zelador Paris, 28 (U. P.) - Resulta-

união. foram de todo justas, porque dos particularmente eficazes
Faz anos, hoje, a exma sra. • • • em dado instante, a mulher da penicilina no tratamento

I
Célia Lentz de Souza, dd. es-I VISITA· apanhou uma caixa de esmo- das doenças ven?reas, foram
pôsa do s�. João Olel?�rio d.e I Tivemos o grato prazer de, las procurando em seguida re- expostos na Academia de Me

Souza, res�dente ,na vizmha Cl-
ontem, reüebenmos a visita do tirar, o que contivesse no seu dicina pelo professor WiUe, da

Idade
de Sao J��e. I sr. dr_ Mário Mafra, Interven- interior. Universidade de Michigan, em

. .
tor da Companhia Hanseática, Foi, entretanto,. infrutrífera reunião realizada ontem à

Transcorre, hoje, o amver-l que estava acompanhado dos a busca da "piedosa religiosa": tarde.
sano natalicio do sr. Oscar senhores Oscar Schweitzer, co- visto como não encontrou mais Variações constadas na ação

------_.----__ Schmidt.
*

merciante e industrial da ci- do que Crp 0,50, ao fim do "tra- da penicilina dependendo da

dade de La;ges, e Oto Demar- balho" a aue se aventurou. composição do liquido se-creta-

chi, conceituado livreiro em Presa ainda com (! mão na do pelas lesões tratadas foram
Rio do Sul. "botija", pelo próprio sacris- também reveladas por um gru�

p:- da!a. de hoj�,. registra o Após agradável palestra, o tão, a ladra fiai em se(luida po de sábios franceses,

�mvers�rlo natallclo da. exma'l dr. Mário M'afra se despediu, apresentada às au-:aridades do DINAMO.:ora. Cecl Campos de Fanas, dd. declarando-nos que pretendia 160 Distrito, onde por ce1·to
espôsa do sr. José Augusto de viajar para Rio do Sul no dia contou a seu gosto todo o epi- VENDE-SE um de 12 HP 7500
Farias, proprietário da concei- de hoje, pelo que aqui consig- sódio da sua "piedosa" 7.'i.'iita velas. com 6.000 metro. de fio de

����,�' "Farmacia StO. Agosti- namos os nossos votos de boa áq1lele temnlo. Foi Q segmr au- cO�;:tllr nesta ralação.via.gem. ,tuadn em flagrante; . l 15vlI, a1t-'

ltimes resultados das eleições na Argentina: Peron, 31.807
Tamborini 30.503 votos.

.�=-�)
-

Social _I P�;�;����OIO��O�� ��J:!I�R��r�; d a����b������!���
lis, em declaração divul- inierêsses da nação sejam assiruitura do regente.
gada hoje, disse que as representados diante da A esquerda, entretanto,
condições atuais não per- opinião mundial por um se esforça ainda para ob-
mitem a livre e justa ex- g o v ê r n o represeniaii- ter o adiamento das elei-

pressão da vontade do po- vo eleito pelo Sufrágio ções e um movimento de
vo grego, A declaração do Universal. greve se delinea tendendo
"Premier" veio depois do Os requisitos que regu· a apoiar êsse esforço.
recente comunicado de to
dos as partidos esquer
distas, intormaruio que se

abstarão de votar, se as

eleições, como estão mar

cadas, se realizarem a 21
de março, e deu funda
mento aos rumores de que
os chamados partidas do
Centro talvez se abste
nham também. Nesse ca

so, as eleições seriam pra
ticamente impossiveis.

O dr. Henry Grady, che
fe da missão americana

que fiscalizará as eleições,
declarou à imprensa; "Se,
a despeito das reiteradas

afirmações do primeiro
ministro, as eleições fo
rem adiadas, informare
mos o nosso govêrno, que
decidirá sôbre se deverá
ser prorrogada a nossa

permanência aqui".
A INGLATERRA NÃO ..

QUER O ADIAMENTO

Atenas, 28 (U. P,) - A
resposta do S1'. Bevin, Mi
nist1'o britânico do Fo

reign Office, ª respeito
do sistema eleitoral on
tem recebida pelo Regen
te, será comunicada aos

líderes políticos, hoje.
Acentua C! necessidade

das eleicões sem qualquer
outro adiamento, na base
do sistema proporcional a

fim de que ninguem pos-

votos;

rios.
O sr, Carlos Luz, titular

da pasta, resolveu aban
donar aqueles cubículos,
alugando o 6° andar do
grandíoso edifíficio dos
Comerciários, na Rna ll'Ié
xíco, onde estão sendo feio
tas instalações condignas.
A mudança será realizada
em meados do próximo
mês de março.

Govêrno do Estado
VidaDecreto de 21 ·de [euereiro de 1946

O IYTERVR�TOR FEDERAL RESOLVE
Drsionor :

Tácito Diomar Kraemer. para a função de
Delegado de Higiene do município de Con-

e viajar.

cordia.

(Reproduzido por ter saído com in�Orl'eçãO)./Decretos rIe 26 de [euereíro de 1946
I

O IKTERVE1\TOR FEDERAI, RESOLV _;;; 1
CONceder exoncração :

De acordo com o art. '91. § 1°, "línea a, do I
decreto-lei n, 572, de 28 de outubro de
1941:

FOLHINHA DO DIA
MARÇO

60 S. Adrião
Amanhã lua nova

305

1A Altair Barbosa. do cargo da classe G da
carreira de Professor Normalista. do Quadro
único do Estado (Grupo Escolar "Lauro Mul

.

ler", de Florianópolis). Sex�a-Feira
Remorcr:

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do decre
to-lei n. 1.196, de 23 de novembro de !9H:

1829 - Nasce, na Capital, o

lo tenente Alvaro Augu.to de

Carvalho, coma.ndanh da cor

veta IpirangQ, na batalha do
Riachuelo (11-6-1865'.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:

Lúcia Lucchesi dos Santos, ocupante do car

go da classe F da carreira de Professor Nor
malista, do Quadro único do Estado, do Gru
po Escolar "Pedro II", para o Grupo E5:o1a:
"Santos Dumont", bairro de Garcia, cidade
de Blurnenau.

Decretos dr 2i de ieucrciro de 1946
O J'\TER\'El'\1'OR FEDERAL RESOLVE

Podes fazer ex,>eriências plí
quicas, encetar negócios novoa

...Nomcor :
De acórdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março de 1940:

Luiz Mar-tins Col!aço para exercer o cargo
-ie Juiz de Paz do distrito da sede do mun ic i-

ANIVERSÁRIOS:

Cm te. Luiz Carneiro da Rochapio e comarca de Tubarâo.
De acôrclo com o art. 169, do decreto-lei t1.

431, de 19 de março de 1940. combi nado

Deflui, hoje, o aniversário
natalício do sr , Cmte. LUiZ
Carne Ire da Rocha, que, por

algum tempo, serviu nesta Ca

pital como Capitão dos Portos,
onde teve opor tunrdad e de grano

jear um vasto círculo de I ela-

com o art. .:uo. § 1°, elo decreto-lei n...

614, de 2 de março ele 1942:

José Zimmcrmann, Escrevente Juramentado
do Ofício do Reg-isto de Imóveis. do municipio
e comarca ele Rio elo Sul: para substituir o

respectivo serventuário vitalício, Vitor Buh-,
durante o seu impedimento.
De acórdo com o art. í"', item Ir. do de
ereto-lei federal n. 1.202, de S de abril
de 19J9:

ções
Ao distinto aniversariante, ora

residindo na Capital Federal,Raimundo Formighiêri p:aft\ exercer o careo

de Prefeito Municipal de Videira.
_.

Ataliba Brasil. para exener. cm comissão,
o cargo de Prefeito Muttiei1p81 de Laguna.

Conceder e:;-oft/!'t"tJÇ40:
A Ângelo Augusto da Silva, do cargo de

Juiz rl.e Pu: do distrito de Vargedo. municio
pio de Nova Trento. comarca de T'ij ucas.

_A Pelácio Parigot de Sousa do cargo de
Prefeito 1vIunicipal de Videira.
A Paulo Carneiro do cargo de Prefeito 1\111

nicipal de Laguna.

nossos cumprimentos,

Sra. Amélia Carneiro da Rocha

Transcorre, hoje. o amveraá

rio natalício da exma. sr a ,

Amé-jlia Carneir-o da Rocha, dd. es

pôsa do sr. Cmte. Luiz Carnei
ro da Rocha, atualmente resi
dindo no RIO de Jane:ro,

Evonerar :
Antômo Lapol1i Filho do cargo de Juiz de DR. JORGE EDGARD

Paz do distrito da sede do mun ic ipjo e co-

marca de Tubarão. F�ITZMANN IBenoni Laurindo Ribas do cargo da dasse Aniversaria-se, hoje, o dr.
N da carreira de Médico. do Quadro Único d0 Jorge Edgal'd Rietzmann, pro
Estado, por ter sido nomeado para exercer vecto advogado militante n0outro cargo público.
O Interventor federal resolve, tendo em vis- i fôro da progressista cidade de

·ta a solicitação da Prefeitura Municipal de

I BrusqUe,Hio do Sul, em ofício de 15 de fevereiro dês. *
. te ano,

Pôr á disposição: SR. RAUL ESPÍNDOLA
Da mesma Prefeitura. Hermelino Largura, Transcorre, hoje, o aniver-

Escrivão do Crime, .Cível, Co,:,ércio e Feitos sário natal1cio do sr. Raul Es-
da Fazenda, pelo penodo de dOIs anos.

-

,

d 1 lt f
- ,-

dO Interventor federal, tendo em vista o que pln o.a, a o unClonano a

consta do processo n_ 370, de -26 de fevereiro

I
Cia. MaLburg, da cidade de

de 1946. da Secretaria de Estado dos Negócios Itajaí.da Justiça, Educação e Saúde, resolve *
Co1tceder aposenta.daria:

De acôrdo Com o art. 299, do decreto-lei n. SRA. RAUL THIENE
431, de 19 de março de 1940 e art. 91, Registramos com prazer,
letra a e art. 103, da Constituição da Re- data de hOJ·e, o tanscorrer
pública:

"' Henrique da Silva Fontes no cargo de aniversário nataHcio da exma.

Desembargador. padrão Z, do Quadro Único sra. Ena Pereira Thiene, dd.
do Estado, com o provento anual de quarenta espõsa do sr. Raul Thiene, ge-
e sete mil e quatrocentos. cruzeiros .

(Cr$ 47.40Q,00), marcados em lei, por contar
rente da importante firma E.

mais de trinta (30) anos de serviços públicos_ Guarnieri, da cidade de Itajai.
*

MENINO GILBERTO

KNOT

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3. Tslef. 16-31
34,

I SRA. JOSÉ AUGUSTO DE
FARIASVestir bem, com persa·

nalidade, procure Stuart.
O Novo Altaiate da cio

dade.
O líder do novo corte

americano.
Rua Jeão Pinto 36.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fEXpOSiÇão
I i�!��!���u�t�ral1te
todo o tempo da guerra per
deram inteiramente o contac
to com os artistas continen

tais, acorreram em grande
I número ao Museu Alberto e
\
Vitória para apreciar a gran
de exposição das obras de Pi
casso e Matísse. A maior par
te dos quadros expostos foram

pintados durante a ocupação ,

nazista e, especialmente, os anunclos
firmados por Picasso provoca
ram as discussões mais apai-
xonadas entre os críticos e en- l\1otor a óleo cru'tendidos em arte,
A guerra em nada influiu VENDE-SE um marca "Cli-

no conhecido estilo do grande max" - mi.l rotações - força
mestre moderno, As figuras e de 6 a 8 cavalos. possuindo co-.

as coisas aparecem deforma- te de óleo.
das como nas suas obras an- O motor pode ser examina

teriores, obedecendo ao mesmo do em 1 tajai com o sr. Oswal

propósito simbólico dentro do Outra delegado Instituto
de um mundo particular. A dos Maritimos. Tr-atar com Sid
técnica de Picasso está muito nei Noceti à rua João Pinto.
provavelmente adstrita ane- (34. l'e efone 1134.
nas aos técnicos, e os observa- '* ,., ,.,

dores normais propendem a

descrever a sua obra como
uma "confusão" em larga es

cala.
Em troca, Matissé é muito

mais fácil de compreender. De
sapareceram dos lseus traba
lhos as fisionomias deforma
das dos seus retratos do pré
guerra e a maioria dos seus

quadros contém rasgos natu
rais e possuem uma grande
riqueza de colorido.
'Apesar das variadas reacões

provocadas por essa coleção VENTILADORES
de quadros, os londrinos elo
giaram amplamente a idéia
da exposição que presupõe o

desaparecimento das barreiras
impostas à cultura pelas exí
gencias dos tempos de guerra

felizmente passados.

Clube Doze de Agosto
CANA.VAL DE 194&

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-feíra) reservando o dia 4
(segunda-feira) para a vesperal infantil das 16 às 20 horas. I �

VENDA DE MESAS:

1
...�

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 o-s 50,00 'IlViesas avulsas para cada baile ,....... Cr$ 30,00
As assinaturas para os dois bailes poderão ser procuradas Ina sede do Clube

S�cretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 18 de I
fevereiro de 1946. IElpídio Fragoso, Secretário Geral.

ROMANCES SENSACIONAIS
Os guarda-costas ingleses

desempenharam um papel de

grande importância durante
a segunda guerra mundial,
pois além de mantêr uma vi

gilância constante contra os

espiões e agentes sabotadores
inimigos salvaram da morte a

mais de 1.500 pessoas.
Os fugitivos dos paises ocu

pados da Europa atravessa
vam o Canal da Mancha em

busca da liberdade e não fo
ram poucas as vezes em que
reaeberam o primeiro apêrto
de mão amiga de um desses

Ad" M
..

gu;��a�ais de um século que I gra ecrmente e Issa
foi criado ? �o�po de guard3:- EURiPEDES GODOFREDO SCHMIDT
costas, prímítívamente destí-
nado a dar caça aos contra
bandistas. Doze anos após a

sua organização o corpo pas
sou a depender do Almiranta
do, que entregou aos guardas
uma nova tarefa de caráter
defensivo nacional. Em 1922,
quando esse serviço passou a

depender do ministério do
Comércio, o trabalho dos guar
das se reduzia a vigiar o lito
ral e salvar a vida dos náufra
gos que avistavam .Quando a

França se rendeu, em 1940, o

Almirantado passou a contro
lar novamente a organização,
aumentando desde logo o nú-I
mero de guardas. Pela primei- i
ra vez estes passaram a fazer I

parte das fôrças armadas e en

vergaram o uniforme de cam

panha.
Em 1944 existia um total de

750 estações e postos de vigi
lância a cargo de 5.000 ho
mens, entre guardas regulares
e auxiliares.

(em fascículos)
A Casa Editora Vecchi , do Rl0, encarregou a Livra

ria Rosa, à rua Deodoro, 33. nesta Capital. da distr i
buição dos seus afamados romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, e n

quanto não estiver normalisada a entrega a dornicí ia, os

f'ascícu cs que precisarem.
'

_ ..-

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

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

Livraria Rosa. à rua Deodoro, 33,

A família do pranteado e saudoso Eurípedes Godo
freda Schmidt agradece, profundamente sensibili
za.da, a todos quantos enviaram telegramas, cor

tãe., flores e o acompan:!>apam até ,ua última
morada, II, muito eapsci,Jimenta. ao abalÍllado e

humanitário médico, dr Saulo Rame. e enfermeiro Arnaldo Guima
rães, pele dee"elo com que se houv8'l'arn. durante a enf8l.'midade do

querido morto.

Aproveita o ensejo para con"idar aOIl parent•• , amigoll e pe9110as
de suaa relaçõ.1 pQl"a aas1Stirern à mina de 10 dia. que será celebrada
sábado pr6ximo (2 de março). às 1 horQJI, na Catedral Metropolitana
(altCU' de S. C. de Je.ú.,.

Pela c.mpar�ncia a iNe ato de fé cristã. confe••a-lIe reconha
cidamento grata.

ESCRITóRIO JUBtDI�O COMEBCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

vendas de pínhaís, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Eiisiáf"io de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - "oae 54 - Caixa Postal 54

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

AI)VOG.c\.DOS I
Dr. OSVALDO BfJLCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
Sala 5

Comprar ne CASA MISCE ILANEA é aabbl economizar ..

DESPERTE • IftlS
DO SEU FlslDO
E SIItIrt .. c.. ......_ ...

Seu fígado cInoe pncIuzir__ _

... litro de bilis. Se a bilia aio CIIIft li

..remeaee, OI alimenmIaio..dicerid
e apodrecem. o. c- i.cbua.esca.-.
Co. Sobre...ém.aprisio.� V_'
sente-se abatido e cornoquem'f':aena rJa.
Tudo é amargo e a ...ida �_ lIW'ÓJ:Ía.
Uma simples C'TlICuação Dão lUOIÁa

c:ausa. Neste euo, as Pílulas Carw ...
extraordinariamenteeficazes.r..ze.-=
rer esse litro de bílis e ...ecê teDDHe_

posto para tudo. São_...es Co�
especialmente indicadas para fazer li biIia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartar.
Não aceite outro produto. !'rew: Cr. S 3,.IIIL

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-T'ecmcc-E'lectron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli-

ficadoles-Transmisaore3

j Material importado direta-

I mente aOQ U. S. A.

j
Pro or re tár io

.
ütcmsr Georgas Bdhm
E:ectl e - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

Florianópolis
'Rua João Pinto n. 2.9 .- Sob.

'S,i! I,'.' '.Jli/,·,t-""jI" apa:tUrUl: ,:url;:Y
iRua T'iNIlCf;entes t9ii

- I

,Ap,resenrá sells últimos mo:
': deles em calcados finos

para senhoras

Pequenos
•

* * *

Compra-se
Mobília de sa la , grupo este

fado, em bem estado.
Dir igir-se à caixa Postal lOS·

Nesta.
. '" .

CAS A -- CRS 400,00
Precise-se de uma até CR$

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

Vendem-se dois "entilado� elec
tricos, grand.. , para cima de me

.a o� parede, .endo um a.cilante.
propriol para escritório. barbea
rias, cafe., etc. Tratar na rua Al
mirante .Lamego 15.

* '" '"

•..,ASA PrecÍàa-.. aluqGJ'
\., uma para mora-

dia sm rU<l lTÍaÍII
ou menos central -- Dão-.e refe
rincia.. ou fiança. - Informar a.

A. Pena. rua Deodoro, 18, ou no

Banco do Coroércio.
.. . '"

Ve de Uma mo-

O -se tocicleta
marca "Züudapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to. Tratar na rua Nereu Ra

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

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.L

Sedes, Cosímírcs

CASA SA."�
I

ORLANDO SOA RPljjLL]
Rua Conselheiro Mafra, 3fi - loja e s o�breloja - Telefone 1514 (red'e interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg .. : «Scorpellí» --- Florianópolis

-

e

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

naval estão à venda na Secretaria do Clube ..

--

nos.

6 ... que a primeira p(ISOa Tenha sempre em casa uma garrafinha dê
a imaginar o minuto de �,llên-
cio como homenagem de pesar
'foi o capitão de um navio in-

I glês, Daniel Mossop; e que ês

_________________________
"

se oficial realizou aquela eerí-
_:-;;;======::;;;;;_============;;;:;:=;;;;;,�

m.
ônia pela primeira vez :� bor-

:'"1do do seu navio, ás 10 horas da QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAHCIA 1 1'"manhã do dia 10 de agôeto de PROCURE A
1910, em pleno oceano Atlân-
tico, ocasião em que recordou Alfaiataria Pereira & Mello I�:�:��r-�:�l�f����:; Ruo JOãO·Pinto. 16 - Florianôpolis _'Eduardo VII.

"VIR<iEM ESPECIA.LIDADE"

Academia de Comérciu de i
Santa Catarina
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANO LETIVO DE 1946

\CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

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

"MATRÍCULA - de 15 de fever-eiro a 14 de marco
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

�

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
'ESCRITÓRIO (CONCLUSÁO DO CURSO COMERCIAL BÁSI
CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÁO DO CERTIFICADO DE
LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA
"BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).
lNFORMAÇÕES - Avenida Hercílío Luz, 47 - DAS 17 Às
JL9 HORAS.

J

� �..�

Crédito Mútuo Predial
Pronnetartos - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M IOR CR S 6.250,00

Muitas bmífícncô es e médico qratlr,
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

RECORTIi ÊlSTE 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$ .

Florianópolis, de ...•..•...•. de 194 .....•

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

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

junto à Redação do cO Estado».

CREDiáRIO «KHOTu

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Auunto.: Jurídicas·- C'lrnerciais -- Rurai3 e Inforrt'ativ".

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES .� Santa Catarina
Consulta nOfsa Organização ontas de .e decidir pela cern

!lra ou venda de Irnoveía . pinhais ou qualquer
empre8Q ne.te e.tado �

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

-

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

"V ETZEL INDUSTRIAL-tJ()INVILLR
TORNA A ROUP A BRANQUISSIMA

o Sabão

aPERITIVO «KHOI»

_8 W··HMiIiiP

os

de Março,
de car-

Dr. B. G S. Medina
F'aran. l.,

e 5
bailes

Relnlscb 8. Â., Com.6
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.

Laboratório
Clinico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narilal Alus de Souza

da Cosia' !vUa

lod. Com. e Seguros
RNOT S. A.

AVISO
Acham-se à disposição dos

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

art. 99 do decreto-lei NG 2627,
de 26 de S€ternbro de 1940

Itajaí, 14 de Fevereiro de
1946.
Sidnei Noceti, D. Gerente.

: UXIR or 'NuGU[IM

B R IT O
o alfaiate indicado
TiradéDtes 7

Exame de sa�gue, Exame para veri:liioação
de cancer, Exame de urino, Exame para

verificação da gravidez. Exame:<ie escorro,

Exame poro. verificação de doencas de
"ele, boca e cohelos, Exame de fé:zes.

Exame de secreções.

I
�utovaccinC18 e tro.nsfusão de Banques,
Exame quhnico de farinhas, bebido.

café. águas, etc.

.......................................

EDITAL

S��Ã��!ROfAt
EspECIAllOADE

,

.

De ordem do Sr. Inspetor R�lo
nal de Estatística Munacipal, e de
acôrdo com o edital de 26 de de
zembro 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'

Copyrighl da responsáveis de casas de diversão

IIbe HAfE rOIJ H/ARO !In" pública (inclusive festas carnava

lescas) tais como teatros cinemató-

1, .. que a moderna cidade g�'afo�, circos, clube�, salões d� rá

de 'Pel-Avív, capital da Pales- d!O�d1fusoras, dancings, cassanos,

tina, foi planejada e construi- soc!.edades, parques,. campos. o.u
da inteiramente por engenhei- qUal�t;:r outros IO�aIS �cesslVels
ros operários judeus.

ao púb IC� p�r,meio de,IngreSSOS
2. '. que o único livro no pa�o� estão sujeitos ao selo de es

mundo inteiro que' não contém tat�shca.
êrro tipográfico de nenhuma ,

os tra�sgres,�res do presente

espécie e por ínsiznírícante
edital serao aplicadas multas até

que seja é a Bíblia da
lO>

Universi- m!l cruze'i:os, e. o estabelecimento

dade de Oxford na Irialaterra. nao poderá funcionar sem que te-

3 ... que, em' 1817, :m Nova n�a pa�o ou recolhido a importân-
. Cla devida,

York, um congressista norte-
>;'1

. • . .

americalno foi considerado
� oríanópolís, 20 de fevereiro de

"candidato á camisa de tôrça " 1946.
Ab I

.

por ter expressado a sua creu-
e ard� Batista da Silva

ça no sucesso das viaturas mo-
Asslste.n.te-Chefe

vidas a vapor. I!
4 ... que o maior desejo dos I

bárbaros germanos, quando Imorriam, era ir para o Valhala.]
o seu paraíso e lá beber eter
namente hidromel em taças' -�MA�"-"�UA-D-O-"--'-,'.-..

-.....:

teíts s com o crânio dos inimi- '-AJ,
.

-�,

gos mortos nas batalhas. 15. .. que o ano muçulmano
não corresponde ao ano gre
goriano, pois os árabes ado
taram para seu uso o ano lu

nar, que é 11 dias mais curto

que o ano solar; e que, dessa
forma, o século muçulmano
equivale a 97 anos gregoría-

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGENCIA PROGRESSO

AqêDcicu e RepreMntaçôu em

G.ftIi
Vabia: Flol'ianópo,li.
Rua 1040 Piato í n. !
CGàa Poatal, 37
FUial: Crueiúrna

Rua f1oriano Peixote, ./n
(Edil. PI'6prtc.l.

Telegrama.: -mIMOS·
AO'ent.. ao. prinaipalit
m'lnlot-plot do l:ftad..:>

(fv1 arca regia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

*

RIO, 28 (E.) _. Numerosos próceres do P. S. D, dos Esta

dos, estiveram ontem, na sede do Partido Social Democrático,
tratando da próxima reunião do Conselho Nacional daquela
entidade, marcada para o dia p de Março próximo.

na s�J�l'�o��sS.e D�e���d�: �:sJ�er������:���ár=�������K � ( ) T
de partido nacional.

· , ·

'p. XII Demitido um técnico
aniversariO de 10 de Educavão
CIDADE DO VATICANO, 28 (D. P.) - Dois I "Te

Deums" serão cantados por ocasião do 70° aniversário de

Sua Santidade o Papa Pio XII.
.

O primeiro na Basílica de .São João do Latrão, que é
catedral de Roma (o Papa é o Bispo de Roma); o segundo
na Igreja de Santo Inácio, por iniciativa J da Ordem d.e

Malta.
No mesmo dia, o Poutífíee receberá os membros do

Sacro Colégio para a apresentação dos seus votos de feli

cidade.

Previsão do tempo
SERVIÇO DE METEO

ROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14

horas do dia 10 na Capital:
Tempo em geral instável.
Temperatura: Estável.
Ventos: De nordeste a sués-

te, frescos.
Temperaturas extremas de

hoje, foram: Máxima 29,3; Mí-
PRóXIMO CARTAZ nima,23,2.

Domingo: ODEON - IMPERIAL - IMPÉRIO Previsões para 9 litoral de
- O melhor Carnaval de todos os tempos!- Santa Catarina

efio
Grande

PIF - PAF do Sul: Tempo N blado. Ven-
Com os melhores "astros" e "estrelas" dos nossos Radio tos de Nordéste a uéste, fres-

e Cinema, apresentando números sensacionais, tais como: cos. Visibilidade TI, oderada a

A CADEIRA DO BARBEIRO I sofrível. !

- í-mmeíro Campeonato Bra-. ativamente os entendimentos
sileio de Juvenís. II do Flamengo com o E. C. Baía
Outubro, 12 - IV Torneio para uma excursão do clube

Brasileiro de Lance Livre por' rubro-negro a Salvador. O re

Correspondência. presentante do gremío baiano
Segunda quinzena de dezem- vem de receber instrucôes sô

bro XVIII Campeonato bre a viagem. De acôrdo com

Brasileiro Masculino de Bas- os planos do Baía, a delegação
quetebol, III Campeonato Bra- do Flamengo embacará no
sileiro Feminino de Basquete- próximo dia 11 de março, Ia
bol, IV Campeonato Brasileiro zendo sua primeira exíbícão
de Lance Livre Masculino e III na "boa terra" na noit-e de >13

.

" ,

Campeonato de Lance LIvre quarta-feira.
Feminino.
Os Campeonatos Nacionais

servirão de base para o XIV I G ta-OCampeonato Sulamericano de I as
Basquetebol a se realizar em I
abril ou maio de 1947, nesta

capital.
POSSIVELMENTE A 11 DE

MARÇO O EMBARQUE DO
FLAMENGO

Rio, 28 (E.) - Prosseguem

"

I 1\'8 de.libera�ões
I do C. [�. T.
I
I

Rio, 2", (.t.) - () sr, Ue
rairlo Bezerra (je .Jlt"nezes,
presídente Ü{/ ('ousetho
�aciollal du Trabalho, nos
seus prhueíros Mas de

Fermullênda no cargo, es
tá se dedicando a estudos
sóbre a situação dos ór
gãos que constituem a

Justiça do 'I'rahalho e pro
curando meios para sim
plificar os trâmites buro
cráticos a que são obrtga
dos os processos e que
prejudicam a execução
das decisões da justiça
trabalhista. A separação
da Previdência Social dos
órgãos da Justiça do Tra
balho facilitou sôbrema
neíra estes últimos; eu

tretanto, o sr, Geraldo Be
zerra de lUeu€'zes quer la.
cilitar ainda mais o anda
mento dos processos em

execução dos atos da justi
ça social. Dessa forma
avocou para a presidência
do Conselho Nacional do
Trabalho todos os proces
sos de dissídios coletivos.

I
. que estejam na dependên
cia daquele ôrgão parr..
uma rápida e imediata .so

Iução. Dirigiu-se também
aos conselhos regionaís
pedindo informações a

re"peito dos processos de
díssídíos que porventura
ali estejam, recomendando
urgentíssíma decisão dos
mesmos.

CASA MISCELANEA dístri
buidcra do.s Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.

à Rua Conserherro Mafra

«Pão», {{Trabalho»
Roma,28 (U. P.) - Mi

lhares de desempregados
realizaram, na praça Vi
menal, demonstrações de
ante do Palácio do Govêr
no, carregando cartazes
com dizeres tais como:

Assis
Foi recebida com geral

agrado a nomeação de
nosso prezado conterrâneo,
sr. Gastão Assis, para o

cargo de delegado da Co
missão de Marinha Mer
can te neste Estado.

G. E. OLÍMPIO a quadro, que representará o
No certa:n� _amadorista. da

I
Pará no camp.e?��o brasíleí

Segunda Dívísâo do ano fmdo, ro de remo, vai miciar os seus
confessamos que foi o símpá-] treinos.
tico G. E. Olímpio, com sede' ..

no Estreito, o que melhor FORNEROLLI PERMANE-
"team" apresentou, CERÁ NO TRICOLOR
Conquistando honrosamen

te o título de vice ....campeão, o

clube rubro-negro soube cor

responder à expectativa, brin
dando-nos com belas pelejas.
Em palestra que tivemos

com o seu presidente, fomos
informados de que para o pró
ximo campeonato o clube pi
zará o gramado bem reforça
do, tudo fazendo crer que será
o mais sério candidato ao cam

peonato.

ESTABELECIDAS AS DATAS
DOS TORNEIOS E DO CAM

PEONATO CARIOCA

Rio, 28 (E.) - Os dirigentes
dos clubes da Federacào Me
tropolitana de Futeból reuni
ram-se, na noite de 15 de feve
reiro conforme era esperado,
para novos estudos dos proble
mas da entidade. Os trabalhos
foram iniciados já tarde da
noite, razão porque a questão
das arbitragens não foi apre
ciada, O sr, Lira. Filho, entre
tanto, entregou aos presiden- ForneroIli, campeão estaduel
tes uma cápia do ante-projeto

'"
de 1941, pelo Figueirense

da Escola de Árbitros, o qual Fonerolli, o inteligente meia
será estudado e discutido pos- esquerda que teve atuação
teriormente. destacada nos jogos do último

A temporada de 1946 certame amadorista, segundo
Resolveram os clubes o se-

se comenta nos CÍrculos espor

guinte calendário para a pró- tivos da cidade, irá dentro em

xima temporada: breve renovar sua inscíção pe
lo Paula Ramos E. C.Torneio Relâmpago - InÍ-
Conta assim o clube tríco-cio a 16 de março e término a

lor da Praia de Fóra com o con-3 de abril;
curso de um dos melhores ataTorneio Municipal - de 20
cantes ilhéus, o que reforçaráde abril a 16 de junho;

Torneio Início - a 23 de ju- muito o seu co�junto.
nho;
campeonato oficial - de 28

de junho a 27 de otubro.
No período de 3 a 20 de abril,

que separará os torneios Re

lâmpago e Municipal, o Fla
mengo excursíonará ao Perú.

O Canto do Rio em todos os

Campeonatos
Ficou assentado pelos clu

bes que o Canto do Rio passa
rá a disputar todos os campeo
natos da F. M. F. Até agora os

alví-celeste de Niterói partici
pava sómente do certame de
Profissionais.
Pelo sr. Gastão Soares de

Moura Filho foi apresentado o

ante-projeto do novo Regula
mento Geral da Federação. Os
presidentes nomearam uma

comíssão, composta dos srs,

Domingos Dangelo, Carlos
Peixoto e Guilherme Pastor,
para, juntamente com os clu
bes, dar parecer sôbre o traba
lho do esportista tricolor.

*

PAULA RAMOS E. C. O CALEND.ÁRIO DA C. B. D.
.As 19,30 horas de hoje, no' PARA 1946

Clube 15 de Outubro, será elei-I. Rio, 28 (E.) - A diretoria
ta e empossada a nova direto- da Confederação Brasileira de
ria do Paula Ramos E. C" que Basquetebol aprovou o seguin
regerá os seus destinos rio cor- te calendário para a tempera-
rente ano. da de 1946:

* Abril - - Primeiro Campeo-
• TREINAM OS REMADORES nato Sulamericano de Basque-

PARAENSES tebol Feminino, em Santiago
Belém, 28 (E.) - A guarni- do Chile.

ção paraense de "out-riggers", Primeira quinzena de julho

Suspensa à ultima hora
NOVA YORK, 28 (U. P.) - A greve geral dos transportes,

que devia começar 'hoje, foi suspensa ás últimas horas da noi

te de ontem. A União Geral <los Trabalhadores em Transpor
tes retirou sua exigência de tornar-se o único agente nas ne

gociações de contratos coletivos para 32.000 empregados . em

transportes. Ao mesmo tempo, ficou estabelecido que o prefei
to nomeará uma Comissão de cinco membros para lhe apresen
tar um relatório sôbre as condições de salário e de trabalho

dos empregados em transportes.
A Ford Motor Company e a 1Jnited Auto Workers chega

ram a um acôrdo ontem á noite, numa base de aumento de 18

cents. por hora, O novo contrato entrará em vigor assim que'
as uniões locais o ratifiquem.

as ATIVIDADES DO P.S.O.

DOMINGOS EM FÉRIAS
São Paulo, 26 (E.) � Li

cenciado pelo Corinstians, Do
mingos seguirá para Caxam
bú, onde descançará até o fim
do corrente mês, refazendo-se
das atividades exercidas du
rante os jogos das Taças Ro

ca, Rio Branco e Sulamerica
no Extra.

o

*

SEM OS PAÍSES DO "EIXO"
OS PRóXIMOS JOGOS

OLÍMPICOS
Los Angeles, 28 (E.) - O

sr. William May Garland,
membro do Oomité Olímpico
Americano, disse que países
sulamerícanos estão pensando
em enviar grandes equipes pa
ra os jogos olímpicos de 1948.
Declarou que a Alemanha e

o Japão não serão convidados
e que o "status" da Itália ain
da é duvidoso. Revelou que a

Rússia competirá pela primei
ra vez.

ODEON ., IMPtRIA.L
HOJE

Cínes
HOJE

com

Mary Lee e Luis Calern
Boa Música! ótimo Romance!
No Programa: 1) - Brasil
Atualidades 2 x 32 - DFB.

2 - O Box na Ordem do Dia
- Short.

Preços: Cr$ 2,40 (único).
Censura: "Imp. 14 anos.

ÁS 7,30 horas
- última Exibição -

- Um filme eletrizante que
traz o espectador em constan
te "suspense".

SARGENTO IMORTAL

ÁS 7,30 horas
- Última Exibição -

- Um filme musical alegre
e cheio de romance!
ORFÃOS DA FAMA

, com

Henry Fonda e Mauren O'Hara
For'te! - Impressionante!
1 - Notícias da Semana

45 x 31 - DFB.
2 - Fuzileiros Navais em

Desfile - Colorido.
Precos: Cr$2,40, 2,00 1,20, 1,00

Censura: "Imp. 14 anos.

*

"Pão", "Trabalho", e ou

tros, Uma delegação dos
manifestantes foi recebi
do.

Rio, 28 (E.) - Por ato
do Presidente da Bepüblí
ca assinado na pasta da.
Educação, roi exonerado
Wilson Rodrigues, técnico
de educação classe K.
Êsse cavalheiro, que

surgira repentinamente
como jornalista, assínan
do artigos de propaganda
do govêrno Linhares, es�

teve designado para dtre
tor de "A MANHÃ", por
ocasião de uma chantage
de que fomos vítima, de
morando nesse cargo por
apenas algumas horas.
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CUNICA 1\11i:DICA EM GERAL

DOenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSUJ,TómO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUJ,TAS m:ARIAl\IIEi\"TE:
das 15 ás 18 horas

RESIDÊNCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. .João Pinto 7
Diárianlente das 15 às 17 horas.
RESIDÊNCIA: Almirante Alvim,

36. Fone 1\1. 251

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Sei-viços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLíNICA l\f«;DJCA DE CRIANÇAS

ADUI,TOS
OONSUI,TóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Con surtas das 2 às 6 horas

RElSIDÊNCIA: Rua Marechal Guj·
Inerme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslquátrico do Rio na Capital F e-

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consulté ír ío: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CnWRGIA GERAL - AI,TA CIo
RURGlA - MOLÉS'I'IAS DE SE·
.... NHORAS - Pf\RTOS
Formado pela Faculdade de Medi-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rtos anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b;
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas, Va ríco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RESID�NCJA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764

(

o eSTAOO-Sexta '"are, 1 ..a Mérco ele ".6 7

DR. BIASE FARA'CO

Hospitalidade
Durante os anos tenebrosos

da guerra, e mesmo agora na

paz, foi sempre grande o nú
W .... ro de jovens de outros paí
ses concentrados nas várias
cidades Inglesas, Jovens que
deixaram sua pátria e foram
para a Grã-BrentalIa cooperar

_ .-r -r ..., -r._ J' -r -r.,:'"J'J' -r J' wr -rJ'J'.-roJ" _ _ .,.
na defesa dos ideais comuns

de liberdade. Tornou-se neces

sário, em -vísta disso, organí
DR. NEWTON O'AVILA Izar grupos que desejassem se

Operações - Vias Urinárias - d dI'na a' ta efa de ela peloDoenças dos in testinos, réto e
e.._ r' J' V l'

anus - Hemorroidas. T1'atamen· l'epouso e pelo hem estar des
to da colite amebiana.

Fisioterapia _ Infra vermelho, ses hóspedes.
Consulta: Vitor Meireles, 28. Foi essa a tarefa que coubeAtende dlar iumen te às ll,30 ns.

e, à tarde, das lG hs. em diante às organíxações de mulheres
Resid: Vtdal Ramos, 66.

Fone 1067 voluntárias. Em toda parte, na

-O-R-.-M-ADEIRA NEVES
Escócía e na Inalaterra, esses

Médico especialista em DOENÇAS gTUPOS organísavam festas e ou i
DOS OLHOS tros divertimentos para tornar

Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
m.euos, árdua a vída dos hóspe-ga Prática no Rio ele Janeiro •

COXSUJ/J'.4S -' Pela arnan ná: les de além m r<iJarlamente das 10.30 às 12 hs. à
( "

•

.' -

a.,.
ta, cie excepto aos sábados. das 14 I Cita-se, li propõsíto, O caso
ás 16 horas - COXSl-U[()RIO: de li In a, mulher de mela IdaRua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua de residente 1lUm dos mais moPresidente Coutinho, 58
demos subúrbios de WasllOW.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN As rendas Ile seu marhlo eram
Médico elo Cen t to de Saúde e Di- estrítamente limitadas e Sltare r or- do Hospital "Nerê u Ramos" �

CLIl\lCA i\1l�DICA de adultos e casa muito pequena, mas ela
críanca s

COXSULTóRlO: R. Trajano. i4 I se re�dst()ll vohmtarlameute
(altos da Confe ítarla "Chi·' dar J lt I'! I I

'

quinho") I para ar IOS!H a J( ar e aos 1'10 -I
(,O:\'Sl:LTAS: das -1. às fi horas fiados estranaeíro» flue se en

RI':SIllE:'\CIA: R Fel'pe Schm idt...
38 - Fone: nwnelal 812 . contrnvam IH! Iuglaterra, Ilno·

tando OS nomes de todos num

diário. Agora, revelou essaMédico - chefe do Serviço de
Sifilis elo Centro de Saúde anônima escocêsa que deu hos-

DOl"A1����ts PE{J�o-:-G���17s pítalídade a 400 rapazes do

rJF;:���R�E�ii:��sE-ur��� I Canadá e dos 'Estados Unidos.
VIOLETAS Xumero,sos outros casos se-

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. -

R.I II . .

Felipe Schmielt, 46 me iantes poderlam ser eíta-
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 {los. Ainda agora, em Glasgow,

DR. ARAUJO há um teatro que reserva tôdas
Assistente do Prof. Sanson, do as semanas uma fila de suas

Rio de .Janeiro Ih ltE S P E C I A L 1ST A me ores po ronas para os ve-
Doenças e operações dos OLHOS, teranos que ainda se encon.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

.

",
Cirurgia modema da GUELA DE tram na Inglaterra. Há uma
LOBO. do h-iBIO LEPORINO (lá- , I', d

A

'l tôdbio e céu da bôca fendidos de comllan na e Olll H1S que o a
nascença) I semana coloca dois de seusEsôfagoscopia, broncoscopia para'

< .

, ,'. '._
reti�ada de corpos estTanhas, etc. melhores veículos a dtsposlçãoCO;\iSULTi\S: das 10 a" 12 e das d' t tranaeí15 às 18 horas Ü.S ve .eranos es rangeu-os,
RUA NUNFlS 1\li\,(;flAD& N. 20 - afim de que possam realizarFope 1447

< , , "

exeurssões,
Apesar de ter diminuido o

número de hóspedes, sabe-se
que, sómente na mesma cida
de de Hlasg'ow, são realizadas
10.000 dansas em casas parti
('ulares, dedicadas aos soMa
dos canadenses e americanos
que ainda .se encontram no

<

país, afora s hailes org'aniza
(los pelas sociedades e clubes
reereativos com o mesmo ol)·
jetiYo.

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garg-anta.
Diploma de habilitarão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID:tl:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 135

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. "I

.. lO •

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
F••dada e. 187. - Séde: I A I A
INCENDIOS :K TBA.NSPOKTES

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAR
Respon sabil idades
Receta
Ativo

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

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

«

98.687.816,30 1
76.736,401 306, 20

� I

I
.....

" •• M" J!"' .........,.,

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barreto á� Araujo

��_ .. "'?' .. ""',.. ,',""" "oi...

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

Brasil o reputado e esperado trata-

I'
rianas, Idade critica, obesidade ou

mento Okasa, - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele
medicação de escolha nníversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas defíeíên

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 glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Infor
xuais e Vitaminas selecionadas. mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ea- geral: Produtos. Arna, Av. Rio
sos ligados diretamente a per-tuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa.
ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual como: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigor
na idade avançada ou por outeo mo- com as drágeas "prata" para ho

tivo, no moço, seltnidade precoce, mem, - Feminilidãde, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drágeas "OUI'O" para
mental etc .. no homem., . .. mulher.

SANGUENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arsenioto de
Sódio. etc·

Os Palído«, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Crlam,
Crlançlis . Raquíticas rece·
beráo li tonificação geral

do organilSIDo com o

Guarda Vigilantes Noturnos
Florianópolis

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 instituição oficial e
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.
Nas cidades mais bem policiadas do mundo roubam-se, não

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

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
A Administração

de
de

I
I

CAPITAL, CR$ 60.uOO,000,00 I
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 IRua Trajano, 23 • Florianõpolis

-------

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfos 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

FARMACIA ESPERANÇA
c. I'ar:mae�.tjeo NILO LA \18
1I0Je. _aliA _•• na ............

........._..........aa,cetr.. - ._]!IA..... - '"-_

Uda'0II .. IIorr.e.....
.......... • __.. ..._........ NMI.............

I "'!'A
.

I\C�""AI,!-),.1-'.Atriilllriilll
Fabricante e distribuidores das afamada.s con-

'11'11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gra.n-
de sortimento de casemiras. riscados. brinll

I bons e baratos. algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamentE' dos

I melhore� fábricos. A Casa
• IS. CAPITAL" chama a atenção dOIl Snrll. Comerciant•• do interior no secltido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Junto ao Govêrno do General Franco, que está de novo alagando em
sangue a Espanha, S. Santidade, o Papa Pio XII intervém, no sentidO'·�
de salvar sete trabalhistas católicos, prêsos em Bilbau e condenados

à' morte pelo caudilho.
--------------------------.

Dr. Raul Pereira
Ca1das
D') sr. dr. Raul Pereira Cal

das, mui digno -Delegado F.,'2-
gional do Trabalhe, recebemos
o seguinte ofício: Florianópo
lis, 22 Ç!e Fevereiro de 194�. I"Tenho a honra de cornuní
cal' a Vossa Excelência que.]
nesta data, tomei posse e as

sumi o exercício do cargo de
Delegado Regional do Traba
lho, neste Estado, para o qual
fui nomeado por decreto do
Excelentíssimo senhor Presi
dente da República, datado de
15 de Fevereiro do ano em
curso.

Esperando que nossa cola
boração recíproca atenda aos
altos ínterêsses do serviço pú
blico, sirvo-me do ensejo para
reafirmar a Vossa Excelência
os protestos de meu elevado
aprêço e distinta consideração.

(A.) Raul Pereira Caldas,
Delegado Regional do Traba
lho .

i�Florlanópon" 1 "e Marc;a de 1946
------

verificar as causas ,que
determinaram o aumeii ta do pão

Para

Rio, 28 (E.) - o ministro
do Trabalho, dando uma solu

ção de emergência para o caso

do pão, não descurou, no en

tanto, da situação criada por
tal iniciativa. Assim resolveu
sua excelência nomear uma

comissão que funcionará sob a

presidência do dr. Gileno de

Carli, e que terá por objetivo
o estudo acurado das verda
deiras causas que determina
ram a alta crescente da fari
nha de trigo e consequente
mente sua influência na fabri
cação do pão.
Essa comissão fará seus es

tudos baseando-se em dados
colhidos dentro das próprias
padarias, havendo, portanto
um inquérito de larga pro
jeção.
Das conclusões tiradas a co-

missão apresentará um relató
rio ao ministro do Trabalho e

que será enfeixado nos estudos

que estão sendo processados
para o barateamento do custo
da vida.

A Associação Comer
ciai ao Coronel
Lopes Vieira

Em aVIa0 especial da VARlG, o Douglas PP-Vax, tran
sitou, ontem, por esta Capital, o consagrado compositor. e

destacado esportista, Ary Barroso, acompanhado de uma

orquestra especialmente contra tada para atuar no carnaval,
em Montevidéu. '

t
Dali, Ary Barroso e seus companheiros seguirão para

a Argentina e Chile onde, em Santiago, atuarão na rádio
Vina deI Mar executando, nessa cidade, tão sàmente músi
cas brasileiras.

O ob iet ivo principal, entretanto, de Ary Barroso, é o

México, para onde irá com seus pupilos, logo que seu com

promisso na América do Sul esteja terminado.
Not érnoe entre êles, a representante do belo sexo,

Célia Mendes, o ceator Déo. e os musicistas João Go dov
Bueno, Braga, Gilda, Marinho, Gama, Arêas, Homero,
Bicalho, Léo Cardoso, Aldo e João de Deus.

O cliché que acima estampamos é o de uma pose
especial dos vie ien tee para «O Estado», vendo-se, ao centro,
Ary Barroso.

O sr. ceI. Pedro Lopes Víeí
ra, prefeito municipal de Flo
rianópolis, recebeu da ASSO
CIAÇÃO COMERCIAL DE
.F'LORIANÓPOLIS, o seguinte
ofício: "Florianópolis, 27 de Somos gratos à gentileza da

fevereiro de 1946. comunicação.
Exmo. sr. Prefeito: p-----.-d--..--I----LTemos presente o ofício nO romovl O a c asse

MARINO' FERRAZ 282, de 26 do corrente, com o

qual nos remeteu v. excia. uma
Deverá chegar, dia 7 pró- cópia do Decreto n? 3 de 21 de

ximo, pelo avião da Cruzeiro fevereiro de 1946, que fixou a
do Sul, a esta Capital, o sr. abertura e o fechamento do
Marino Ferraz, Diretor da comércio e indústria.
Associação Comercial de São Muito gratos ficamos a v.
Paulo. excia., tanto mais quanto o
5.5. que é, também, espor- aludido Decreto estabeleceu

tista de escol, vem a Flo- horários de abertura e fecha
rianópolis afim de verificar, mento inteiramente de acôrdo
o andamento da construção com o desejo das classes inte
de dez barcos da classe «BRA- ressadas, manítestado já em

S/L», encomendados por des- petição dirigida a essa Prefeí
tacadas desportistas cariocas. tura, já em Assembléia Geral
O sr, Marino Ferraz, após convocada por esta Associa

curta permanência en tre nós, ção.
regressará ao Rio a bordo do Renovamos a v. excia, a se
iate «Vendaval», cuia che- gurança da nossa mais eleva
gada está sendo aguardada da e respeitosa estima.
em Florianópolis para logo

I
(Ass.) Severo Simões, Pre-

depois do carnaval. sidente.

Por telegrama particular
soubemos ter sido promovido
à classe L, como Procurador
do /.A.P.C. em São Paulo, o

nosso dietirüo conterrâneo,
dr. Eurico Couto.
Tal notícia, como era de

esperar, foi recebida com sim
patia pelos seus amigos, que
o são em grande número,

As enchentes no Paraná é;

Cl'lUTIBA, 28 (Via Aérea) - .As enchentes dos Rio �e·
gTO e Barfguí, afluentes do Iguacç, ocasionaram prejulzes
enormes. }

Xa cidade do Rio �egTo, a impetuosidade das águas eh,'
gnu a cobrir diversas casas.

Em outros lugares, arrancou pontes e destruiu estradas
lavouras.

Carrnsaa, Gravatas, Pijames
Meiasdae melhores. pelo! me

Dores preços sô na CASA MIS.
CILANEA - Ruae. Mafra, 6

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

DOIS MILHõES PELA CABE�A DO MINISTROProibidos até
7 de março IWJL\, 28 CU. P.) - () famoso handido síeillano Giulia·

no 1'(1$ a prêmio a cabeça do ministro do' Interior, I Ghiseppe
Hornltu, oferecendo por ela, dots milhões de liras.

-- �. �:t

Em importante conferência
Portaria n. 866, do-sr, s, S. P.

O sr. Secretário da Seguran
ça Pública, em data de 27 de
fevereiro de 1946, baixou a

portaria n? 866, nos seguintes
termos:

O SECRETÁlnO DA SEGU
RANÇA PÚBLICA, no uso de
suas atribuições e no interês
se da segurança pública, orde
na às autoridades policiais que
cumpram e façam cumprir
seguinte determinação:
Fica suspensa, a partir des

ta data até o dia sete de mar

ço do corrente ano, a realiza
ção de comícios de caráter po
lítico e de propaganda de dou
trinas sociais em todo o terri
tório do Estado de Santa Ca
tarina.
Publique-se. Dê-se conheci

mento aos senhores Delega
dos Regionais, Auxiliares, Es

peciais e de Polícia.
(Ass.) Lúcio Corrêa, Secre

tário da Sego Pública.

Homenagem ao embaixador do Brasil
em Paris\

Parí�, 28 (U. l!.) - O duque I Os padrinhos do embaixa
de Maillet, presidente do n�vo I dor do Brasil, o duque de Mail
clube que sucedeu ao aritiço; let e a condessa de Cambacé
"Loquei Clube" acaba de infor
mar o embaixador do Brasil
em França, sr. Castelo Branco
Clark, que foi nomeado por
unanimidade, membro do re

ferido clube.

RIO, 28 (E.) - Estiveram, ontem ,pela manhã, em longa
conferência com o ministro da Justiça, os srs. Francisco -Ma
tarazzo, Euvaldo Lodi e Cirilo Júnior. O encontro foi demora
elo. Em seguida, todos, inclusive o sr. Carlos Luz, saíram jun
tos. ' '(

Ao que constava, a conferência girava em tôrno da situa
a

ção criada pelas greves em São Paulo.

O novo clube tem como atri
buição especial presidir aos

destinos do hipodromo de Au
teil e outros hipódromos da re

gião parisiense. fastidioSQ�i"�1Um longo e«proces�o
Cíaes R I T Z - R O X Y

I

WASHINGTON - (S. L H.) - O general Dwight Eise
nhower, chefe do Estado Maior do Exército Americano, elisse
numa recente entrevista coletiva à imprensa que o desenvolvi
mento de relações amigáveis entre os Estados Unidos e a Rús'
sia será um "processo longo e fastidioso".

Disse também que existe uma grande área de eon

fusão entre a Grã-Bretanha, que requererá muito tempo, mui,
to bom humor e cooperação para assentar. O General Eise'
nhower avisou seus concidadãos que, "deviam exper.imentart
todos os esforços para generalizar relações práticas de amízs'
de com a Rússia".

ROXY
Hoje ás 7,30 horas .

1 ° - Soldados dos Seringaes
-DFB.

RITZ
Hoje ás 7,30 horas

1° - 7a exposição agro-pe
cuaria - DFB.

2° - Budd Abbot e Lou Castelo
CAVALHEIROS DA GA-

...

2° - Eddie Quilan e Grace
Macdonald.

,

OLÁ ... BELEZAS
LHOFA Música, alegria, comédia"

Com Anne Gwyen e Dick lindas canções que embelezam
Foram I este filme.

Festas do arraial com peque- 3° - Jack Holt - James
nas do outro mundo! Graig'

3° - Eddie Quilan - Grace SINA DE JOGADOR
\Macdonald. Um drama forte e emocio-

nante.
Censura: até 14 anos

Preço: 2,40
RITZ e ROXY - durante o

Carnaval:
Grande Otelo - Oscarito e a

turma do nosso rádio
...NÃO ADIANTA CHORAR

I p�illlLll1
1.�IRI[aIR

COMIRA CasPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.

OLÁ. " BELEZAS
Uma comédia alegre e diver

tida, repleta de boas músicas
e canções, ..

Censura: até 14 anos

Preços: Cr$ 3,60 e 2,40.
11

TÔNICO CAPILAR

,POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


