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o snr. Otávio Mangabeira, 'c'omo líiler dos udenistas constituintes, fêz na Assem-
bléia, uma oração de auto - elogio:_ . tralou de si mesmo,.d passos que sofreu,
e da sua alergia sob os influxos da Constituinte de 37.. E' . uma excelente ma
neira de servir à Patria: gabar�se e maldizer! Para q'ue pensar na Carta Constitu-

cional que o povo espera 1 Para quê 1 Não há pressa .•.
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CANCELADO PLANO NAVALo
Londres, 8 (U. P.) - A. V. mais necessários noutros em

Alexander, Lord do Almiranta- preendímentos de reconstru
do, declarou, perante a Camara ção. A. V. Alexander ainda
dos Comuns, que a Inglaterra declarou que a Inglaterra de
cancelou os planos de co.ns-j verá manter a sua Marinha,
truir 7'27 belonaves, no que se- apezar dos últimos desenvol
ria invertida a soma de 125 mi-I vimentos da bomba atomica e
lhões e 500 mil libras. Apenas
um cruzador de batalha, ·0

"Vanguarda", está em cons-'
trução e outros 4, que deve-I

•
I

rram ter suas quilhas imedia-!tamente batidas, não serão
construidos por que os recur-I
sos a ser empregados são I

------------------,

Vonferência MODetá-
ria Internacional

acrescentou que as projeta
das expe rtências elos Estados
Unidos com a mais terrivel
arma do mundo poderão re

sultar em. profundas modifi

cações na tática da defesa na

val.

CHOCANTE E MUITO AGRESSIVO
XOYA YORK, S (r. P.) - o Secretário do Comércio,

Henry '''alIace, declarou que está "de completo acôrdo "

com la declaração de três .senadores ianques que qualíflea
ram o discurso de ['hurehfll de "choc�nte". Os senadores
Ioram Pepper, Kllgore It 'I'aylor, os qual" expressaram que
fi. apelo de Churchíll por uma estreita colaboração militar
anglo-americana "deg'31ada a OXU e destruiria 3 unidade
dos três grandes",

NADA TRANSPIROU
WASHIX01'OX, 8 (U. P.) - 'Nikolai 'Noviko�, enear

regndo de Xeg'óeios da embaixada russa, visitou Byrnes,
mas nem êle e nem o Departamento de Estado disseram
qualquer coisa quanto ao ohjetivo da visita. Fala-se que
Xwdkov talvez tenha. entregue a Byrnes a resposta dos so

víets às notas dos Estados Unidos referentes aos casos da
Pérsia e da ::lIl:lndchuria.

Represe.ntará o Brasil
RIO, 8 (C P.) - o ministro da Exterior, sr, João Ne

ves da Fontoura, declarou à imprensa, flue a indicação do
seu antecessor Leão Veloso para representante do Brasil
no Conselho de Segurança da ONU foi enviada ao presiden
te nutra, para confirmação. O embaixador Veloso, que ehe
ríou as delegações brasileiras às Conferências de Chapul
tepec e San Prancísco, suhsfituírá o ernhaíxador Ciro de
Frelras Vale, recentemente nomeado para outro cargo.

ft reuníão dos chanceleres
Rio, 8 (E.) - Esta manhã.i res, tendo, até agora o ernbai

um dos redatores de "O Glo- xador Carlos Martins se Iírni-

bo" esteve na residência do mi
nistro do Exterior, com o in
tuito de formular ao dr. João
Neves várias perguntas sôbre
assuntos do Itamaratí. O chan
celer brasileiro escusou-se de

falar, limitando-se a dizer que
o Brasil mão pediu o adiamento
da Conferência dos Chancele-

tacto a ouvir seus colegas da

junta governativa da União
Panamericana. Informou o sr.

João Neves que subiu hoje para
o Catete, o decreto de nomea

ção do embaixador Leão Velo
so para o pôsto de represen
tante do Brasil no Conselho de

Segurança das Nações Unidas.

Luta diante do Parlamento
um cordão de isolamento ao re

dor da Praça do Parlamento,
para sustar as desordens. :J!�ste
é o 4° dia de incidentes, diante
do edificio do Parlamento. Sol
dados do Exército patrulham
as ruas na zona do Parlamen
to. A luta também irrompeu
noutros pontos da cidade.

t

M·
.

8
!

uimi, (U. P.) - A de- J,OXUUES, 8 (F. P.) - O rádfo desta Capítal admite
legação peruana à Conieren- que Churehtllusou "um tom muito agressivo." em seu dís- Teerã,8 (U. P.) - Três pes-
rencia Monetária Internacio- curso de Fulton, lUissouri. EI'1Ílt declaração f'l'i feita na in soas morreram diante elo Par-
nal que será inauqurtuia ama- trodução do �"speal{er" a. lima séríe de cítaçõe« de senado- lamento, por ocasião duma ba-
nhã em Savannah, Geogia, res norte-americanos e Ilderes polltícos hrítanícos expres- I talha que se travou entre os

chegou a esta cidade. O gru-: sando desaprovação ao discurso do ex-primeiro ministro. membros do partido esquerdís
po inclui os srs. Carlo Monte-! .t irradiação não iaz outro comentárfo próprio, além dêste, II ta "tudeh" e os partidários di-

�o� ser�:;��r:a, d;; �:;:r��� '-E--I-e-m--e-n-t-o-.--d-e---p-e-r-t-u-r-b-a-ç--a--o-- �:�t�����. f�����lt�s:��:: ����
mento de Finanças do Perú e

.

a policia interviesse, fazendo

Emilio .B a r r e to, assistente
----------------------------

iecnico do Banco Central de WashíngtonvS (U. P.)--Ull11 tendências principais no mun- R I -

Reserva. "Esta conferência se- novo elemento de perturbação, do diplomático, no que se refe-
, e açoesrá de vital importancia para toí introduzido nas relações,'

re à reação originada pelo dis
o Perú, bem como para os de- que vinculam os "três gran- curso de Churchill. Uma delas
mais países sul-americanos" eles"; o pedido de Churchfll nOI sustenta que o mesmo dará 1110-

- declarou O sr . Montem. sentido de que se proceda ráPi-i' tivo para desconfianças e a ou

"Ela servirá como um estimu- damente à aliança militar en- tra que afirmará a crença de
lante ao desenvolvimento de tre os Estados Unidos e Ingla-11 que a segurança deve basear-se
nossos recursos economicos": terra. Nesta capital há duas, nas esferas de influência.

russo-persas
Londres, 8 (U. P.) - O rá

dio de Moscou informou que a

Russia nomeará um novo em

baixador na Pérsia, capaz de

reforçar os laços de amizade
entre as suas nações. A irra-

diação disse ainda que o pri
meiro ministro persa Qavan Es
Sultaneh terminou ontem, as

conversações em Moscou, rea

lizadas numa atmosfera de cor
dialidade.
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• i
O)_C).-.C).-.c _.C).-.c>.-.C).

A. DÂiUASCEXO

de "sang'ue, suor e Iagrtmas" se aproxima. Cada
dia, cada hora, cada minuto que se passa, toma vul
to; mais se avoluma, agIgunta-se em ameaças! ...

.rá não olhamos para nossos filhos, que dOI'
mem, com a mesma cert�za de flue melhores dias
llles advirã,o ! .Já não temos mais a· convicção de
flue d.espertaremos, após uma noite de urg'ente re

pouso, com li mesma }Jaz em fiue adormecemos!
.

Parece-nos ouvir a todo o in.stante, o gtito: Às
armas!

J� nossos receios não são infundados! Têm a

sua l'azão-tl-ser! ,

Nn. Europa e nas América.8 a tensão é bastante
acentuada!

Senão, vejamos:
Sa Espanha, prepara-se a queda de Franco -

o fa,'wista. Há� entretanto, os que o apoiam!
No }�g'ito, a situação é bastante angustiosa, e

só o ('IHlhão fa� refrear o ímpeto com que os eg'íp
cios défendem seus interêsses !

Na Arg'entina, a. vitória, de Perón inquieta os

J�statlos rnMos.

Lembro-me bem! Fui a 10 de setembro de 1939!
As sirenes dos jornais, o rádio, o telégrafo denun

eiavam, ensurdecedoramente, o início da heeatom

bre, cujo desfecho prevíamos desastroso para tôda
a, humanldade !

O luto, a dôr, a miséria se aauneíavam assusta
doramente !

Os dlscursos bombástícos, llronuncia(los· com
ênfase, tanto pelos líderes das Nações Unidas como

pelos do nazismo, faziam que antevíssemos os ]101'

rores IHJI· que iríamos passar. Xão raro, no.8SO síste
lua, nervoso !i\e eontorcía, em arrepíos, ante' as no

tícias que nos chegavam de além-mar.
Días negros batiam já à porta!
Foram - nós bem o sabemos - muito piores

do que imag'ináramos !
.

A fiua fWr d'n juventude, em !lefesa do maior
ideal llumano - um mundo onde a paz tivesse seu

império pel'manente - tombava, nos campos de ba

talha, no mar e no ar ! Tomhava, entretanto, certa
de que seu sacrifício não fôl·a em ,'ão !

Como se engllnava.!
*

*

* *

* *

Não llH decórrido, abula, um ano que a handei.
l'a (la vitórin foi llUsteada sôbre os escombros que
R vaidade e n g'allância provocaram. Muitos dos que
participaI'am ativamente da lut.a� nem mesmo ainda

reg're$saram a seus lares.

Corpos, ainda insepultos, servem de pasto aos

ahustres como uma adve)'têneia aos homens!
*

* *

'foda,ja - ó Ueus - }Jarece que uma nova era

"(I Irã, a Rússía, numa atitude Incompreensí
vel, permanece com suas tropas de ocupação, ape
sar dos protestos dos iranianos eoo. dos Estados Uni.
Ilos e Inglaterra !

Enquanto Iso, a OXU parece fadada ao mesmo

fim da Liga (las Naeões,
*

* *

Permita Deus, entretanto, tal não se (lê. Refli
tam os homens que mantêm 01'1 poderes governa
mentais que 0,1'1 Il01'OS lhes coníeríram, em que re

dundaria uma tereeíra hecatombe mundial! Serfa,
])0)' certo, o ('110S, a destruição completa de tudo que
é belo e bom; seria, para os que sobrevívessem, um
pesadelo constante� {{ue se iria transmitindo d.e g'e·
ração em g'eração! Sedn, sim, o aniquilamento
moral dos {{ue, mercê fie Deus, escapassem à sanha
maquiavélica dos forjadores de g'uerra!

*

* *

Pára, homem, reflete e recua em teu,� propó.
sitos!

Reconheçam-se os direitos legítimos do ]eg'íti.
1'8 o amanho da terra que defeJl(leram com bravura

indomável, não permitindo (lue o [rã, como Sera

jen) e Halltzig', seja o novo pomo da ,discórdia!
Hediquem-se os cientistao"l amel'Ícanos ao estu

do aperfeiçoado da, energ'ia atômica em benefício
da humanidade

Reconheçamse os direitos legítimos do legíti
mo direito de cnda pO"o g'overnar-se a si mesmo.

Erg'am os homens úm olhar aos céus e u UI pen
samento ao cria(loroo. e· () rastilho de pólvora será
de"lreito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M.:mtaqem de rádios, Ampli-
de SalÍde da (�rã-Bretanha adotou recentemente medidas da! ficac'ores-TransmisIl0res '

, Material importado direta- I mais alta importância, auunclando. que o regime para o

for-II mente dos U. S. A. I neclmento de leite e vltamínns, observado durante a g'uerra,
Pro or ie târio ! prosseguirá, ('OTn caráter permanente, durante li paz. 'I'rata-se

I
ütnmer Georges Btihm II fle uma tias decisões mais Importantes tornadas por um g'oYêr-1E�ectle - Tecni.co - Profissional

li'
no relativamente á saúde das mães e das eri,anças, porque imo!

I
formado na Europa • •

Florianópolis p!iea no fato de que' as vltamíuas, tão essencíaís as mães em) �,_! ,

f{U(1 João Pinto n. 29 -- Sob. vésperas de .-fiar �l luz ou lactante ás crianças de menos de eín-
i ('O anos, serão íumecíâas pela naçã« em henefício da eoletiYi, -------------- dade.

li, FARMÁCIA DE PLANTÃO Xos momentos iniciais da g'llerra, H (-irã-Bretanha deter-
A minou, flue lhe cumprta defender H saúde das novas gerações,Estarão de plantão, duran- Os resultados dessa política de larga visão podem ser agnra

te o mês de marco as seguin- aprecladns nas erlancínhas mais sadias e mais alegres flue [a-\ tes farmácias:
'

mais foram criadas no Reino L'uld o.
10 (Domingo) - Farmácia Antes da guerra, famílias pobres das zonas urbanas, espe-

Catarinense - Rua Trajano. cialmeute na região Industríal do norte, nunca provaram leite
16 (Sábado à tarde) - Far- fresco. Consumiam lente Importado em garraías, desnatado e

- Volte e peça ao mordomo mácia Rauliveira - Rua 'I'ra-
l'OUCO rico em vítamínas, :Não era possível fazer suhsístír tal

para introduzi-lo!... jano. sttuação com a introdução do raclonamento alimentar. Diante
* ':' * 17 (Domingo) - Farmácia disso, foram traçados planos para que futuras mães e erfan-

Contra ratos e baratas -t Rauliveíra - Rua Trajano. eas menores de cinco anos tivessem direito, todos os dias, a
Usa-se o seguinte: ( 23 (Sábado à tarde) - Far- 11m pouco de leite com creme, mesmo gratuítamente, se os re-
Ratos: Uma mistura de 50

I mácía Santo Agostinho - Rua
cursos de determinadas famílias não chegassem a certos límí

gramas de trigo, 10 gramas dei Conselheiro Mafra. tes, ou então a um preço bastante reduzido. Ao lado disso, a po
açucar e 5 de arsênico, dá ex- 24 (Domingo) - Farmácia lítica g'overnamental ampliou sua ação ao Iorneelmeutn sob
plêndído resultado. Colocam-se I Santo Agostinho - Rua Con- bases semelhantes de suco de laranja, óleo de fígado de baea-
perto dos lugares em que se selheiro Mafra. lhan e eomprlmidos de azeites ricos em vítamínas A e D.
paz o veneno, vasilhas com 30 (Sábado à tarde) - Far- Às eríaneas foi concedido o direito (te preferência para
água, nas quais os ratos irão mácia Esperança - Rua Con- adquirir as primeiras laranjas que chegavam ao Reino Unido.
beber, o que apressará o efeito selheiro M�fra. .. Crianças de seis a dezoito meses de Idade têm direito a. receber
do veneno. 31 (Domingo) - Farmácia três OYOS 'frescos por semana. O Goyêrno [ulgou ser de tal ma-

É preciso muito cuidado com Esperança - Rua Conselheí- neíra importante êste serviço, que tomou providências para a
essa mistura, pois é veneno 1'0 Mafra: .

reserva. de espaço suficiente a bordo dos navios mercantes. Iperigoso. O serwço notur?� sera efe- X\lS Centros Inaugurados pelo llIinistério da Saúde Públl-
Baratas. Um modo eficiente tuado pela Farmácia Santo ca em todo o país, dístríbuem-se regularmente publicações

para exterminar as baratas do- Antônio, sita à rua João Pin- oficiais indicando o preparo das melhores refeições para crtan
méstícas

.

consiste em preparar to. eas e os alimentos, que devem ser consumidos pelas mães em
uma pasta com um pouco de ------------- 'ésperas de dar á luz.
ácido bórico, nata de leite e

açucar. Esta pasta, dividida
em pequenos retângulos de pa
ple, é colocada nos pontos
mais frequentados pelas bara
tas que comendo-a, morrem

pouco depois.
Deve ter-se cuidado em que

outros animais domésticos, ou

mesmo crianças, possam co

mer tal pasta, que é venenosa.
* * *

Convocamos, pelo presente, para 21' do corrente, ·às 16,30
horas, na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem
bléia Geral Ordinária anual ele que trata o artigo 24 elos nos
sos Estatutos, afim de eleger os novos membros eló Conselho
Fiscal, e respectivos Suplentes, e tratar de outros assuntos de Precisa-se de pessoa ativa e honesta para
jnteresse social, na forma do mesmo Artigo. . romances em fascículos, a domicilio.

Florianópolis, 6 ele março ele 1946.

J Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão.
p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina. Livraria Rosa, à rua Deodoro, 33

LourhaJ AlmeÍ(}a ( _

Que pálida essa menina ...
Em seu sangue a hemoglobina
Vê-se que é "ombro de cobra",
Mas abra a porta e a janela,
Dê sol e ar livre p'l'a ela;
Verá que o sangue lhe sobra.

SNES

Aos sofredores
Dra. L_ GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro Elpírita Luz,
Caridad{) e Amor. comunica
a mudança do seu consultó
rio para a Ruo do Senado,
317 -- 2- andor. Rio de Ja
neiro. onde posso a oferecer
os seu. préltimoli. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado poro a rellpc�ta.

Em nova geraçao

Io D�,�J.t�!?O
I Redação e Oficinas á rua João
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Papae, de que foi feito a

primeira vitrola?
- De uma costela de Adão,

No cemitério, Carlinhos lê a

inscrição dos túmulos. Depois
de lêr uma centena delas, per
gunta:
- E onde se enterra os

maus, papai?

Banco Crédito Popular e
de Santa Catarina

de AgríCOla

defesa da
HAROLD J, CONOLLY

Exclusivo para
., () ES'l'cUlO ")

Uma boa
bom
orquestra exige um

maestro
Delicia-nos e nos .divcrte a audição de uma boa orquestra, A har

monia rios vários instrumentos, o pcrf'cito entendimento entre os YÚr10S

músicos produzem essa sinton ização adrnirúvel característica das boas

orquestras. :\1as quem dirige tudo, quem controla todas as notas, quem

coordena todos os sons, quem, enfim, é o fator máximo de toda a har

monia? Sem dó virla que 'O maestro, O maestro é o "pivot" da orques

tra. Se rir fracussar a orquestra toda fracassa, A mesma íntima relação
existente entre o maestro e a sua orquestra existe também entre o fíga
do e·o organismo. Podemos afirmar mesmo qUe o fígado é 'o maeSY1'0

do orgum.ismo. Quando o fígado funciona mal () organismo tudo se de

scquililn-a. Perturbações digestivas, azias, dispcpsias, Iermentuçõcs ill"

teslinais, prisão de \'cntre, intoxíC'açõl's, manchas feias na pele, irrita
bilidadc, neurastenia. tudo porle resultar do mau funcionamento do fí

!{ado. :\1antl'r pois. o figado normal l' SaUMl\'el é dar :.00 seu organismo
�llll bom maestru, garantinr!II-lhe assim um perfeito equilíbrio e ('011-

SNtlll'nteJllCntc' Ullla boa saúde. O lIepac.holan XU\'iel' garante a norllla

lidadc' e () hom l'unl'Íonamcnlo do f1ga!lo, O Hepal'hol,�n Xavil'l' ('0111-

hate com dicúcia e afasta C011l ralpidez os lllales do fígado e as suas ('on ..

fequrneias. Ill'ltH1c!1olan e I'igado sadio, figado s,�dio e boa saúde são!
idéias que s(' atraem, se combinalll l' se completam. Atenção! O

lIepa-reholan agora se apresenta em dois tal11<lnl:Ds e �,no\'os prc.ços:.Ta!llanho
XOH:\M.L: - :�or/( mais baratü que o anllgq e I amanho GRAl":Dr.... : -�

o

dobro do llormal e a preç'o inferior ao dobro; (iO'\ maio); (jue ü ,�ntlgo
é apl'nas �or (. lll:lis caro.

80,OOt
45,0()
�5,0(}
9,00'
IJ\4(),
O,5�'

ROMANCES SENS�CIONAIS
(em fascículos) ..

A Casa Editora Vecchi, do Rio. encarregou a Livra

ria Rosa, à rua Dwdorci. 33 ,nesta Capital, da distri

buição dos seus afamados romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver norma lisada a entrega- a domicí io, os

fascículos que precisarem,
.-

venda de
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No interior
Ano ... ',.... Cr$ 90,00' \
Semestre ... ,. Cr$ E�),O() \

I
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Número avulso Cr$ 0,50'

I Anúncios mediante contrato>

I Os originais, mesmo não

I publicados, não serão

I devolvidos,
I A direção não se res_pon·
"

sabiliza pelos con_ceItos
emitidos nos artigos

I assinados
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PREZADO LELTOR: Se O -rue ihe

interessa e, realmente, uma providencia

para endireitar o que. estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamaçâc

Ou queixa poder
á vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO RECLAl\IAÇOI!;S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

câo do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.
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o uTaDo-Sábado, 9 de Marco ele "46 3

legado Auxiliar, padrão K. do Quadro único Transirvir :

Classificor : De acórdo Com o art. 31. alínea b, combina.
Luiz Lemes do Prado, capitão da Fôrça do com o art. 34, do decreto-lei n. 1.299,

Policial do Estado, Como Comandante da 2' de 20 de março de 1945:

Companhia Isolada, da mesma Corporação. Antônio Cândido Vitorino da Silva, solda-
Aldo Fernandes, capitão da Fôrça Policial' do da Fôrça Policial do Estado, para a reser

. do Estado, Como Aj udante do Batalhão de,'
\"a remunerada, percebendo o vencimento

Infantaria, da mesma Corpoo·ação. anual de Cr$ 4.200.00, correspondente a 30 ANIVERSÁRIOS:
Mário Fernandes Guedes, capitão da Pór ça anos de serviço. SR. SYRIACO ATHERINO

.

Policial de Estado, Como Aj udante da mesma I Antonio Cizenando de Andrade, soldado da .. ,.

Corporação. Fôrça Policial do Estado, para a reserva re- 'I'ranscore, hOJ€, O anlvr�sa-I
_Remo<'I!1', "ez·officio": munerada, percebendo o vencimento anual de rio natalício do sr. Byríaco I

VI�or Lima, do cargo de Promotor Público, c-s 3.918.00, correspondente a 28 anos de Atherino um dos SOCIOS da Ipadrão 1.. (comarca de Florianópolis _ 23. serviço. .

'
.

Promotoria), do Quadro único do Estado, Evonerar : Importante rírma Syriaco
para o de Promotor Público, padrão L (la João Angelo Murara do cargo de Juiz de Atherino & Irmãos.
Prom�toria) vago em virtude da exoneração Paz do dtstr ito de Arrozeira, do município e O distinto aniversariante,
de Sérgio Augusto Boisson. comarca de Timbó. �

'
..

Nicolau Severiano de Oliveira, do cargo de José Kienen do cargo de Juiz de Paz da &·pz.ando de �e�l estrma .nos
Promotor Público, padrão L (comarca de Elo- sede do municipio e comarca de Timbó. meIOS COmerCIalS da capital,
r_�anópolis - da 3' Promotoria), do Quadro Henrique Schroeder do cargo de Juiz de receberá, por certo, de seus

C1llC� do Estado, para o de Promotor Público, Paz do distrito da sede. do município e co- amíaos inúmeras felicitacões.
padrão L (2a Promot�na) vago em virtude da marca de Timbó. b'

*
.:"

remoção de Vitor LIma. Guilherme Kriezer Neto do cargo de Adjun-
Dispensar: to do Promotor Público da comarca de Timbó.

Adir Gallotti da função que lhe foi atribui. Aristides Eugênio da Cunha, do cargo, que
da por decreto de 13 de fevereiro de 1946, exercia em substituição. de Escrivão, padrão
para responder pelo expediente da Prefeitura F, do Quadro único do Estado, (Delegacia Re
)[unicipal de T'ij ucas. gional de Maf ra ) , por ter o Escrivão efetivo
Torquato Tasso da função que lhe foi atri- reassumido o exercício do cargo.

huida por decreto de 14 de novembro de 1945. Decretos de 1 de mcttçp de 1946
para responder pejo expediente da Prefeitura O I:-\TERVE.'\TOR FEDERAL RESOLVI<;
).funicipa l de U russanga. Ar01)U"Qr:

Eronr-mr ; De acordo com o art. iS, item IV, do de-
Antônio Romeu Moreira do cargo. em ('0- creta-lei n. 572, de 28 de outubro de ..

missão, de O ficial de Gabinete, padrão J, do 194 J :

Quadro único do Estado {Secretar ia, da Fa- Lraci Castro para exercer, interinamente, ['

zenda), por ter sido nomeado para. como suhs- do Quadro único do Estado. para, pelo prazo
tituto, exercer outro cargo público. de dois anos ter exercício na Secretaria da

Prornouer, por merecimento: Fazenda.
De acôrdo com O art. 51, do dec reto-Iei

'

n. carco da classe E da carreira de Auxiliar de
572, de 28 de outubro de 1941: Laboratório, do Quadro único do Estado,

Ondin-t Nunes Gonzaga do cargo da classe criado pelo decreto-lei 11. 1.339, de 28 de maia
E da carreira de Escriturário, do Quadro de 1945, para ter exercício no Centro de Saú
Único do Estado, ao cargo da classe F dessa de de joinvile.
carreira, vago em virtude da promoção de Tornar sem efeito:
Dulce Pureza de Oliveira. O decreto de 25 de fevereiro do corrente
Marilda Carvalho do cargo da classe E da ans, quo designou Odaléa Bilk, ocupante do

carreíra de Escriturário. do Quadro Único do cargo da classe E da carreira de Escriturário,
Estado, ao cargo da classe F dessa carreira, Remover, "er-oiiicio" :

vago em virtude da promoção de Alceste Bar- De acordo com o art. 71, item T, do decre-
Dosa. to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941'
Zulma Candemil da Silva Pereira do ear- Odaléa Bilk, ocupante do cargo d� classe E

gc da classe G da carreira de Escriturário, rio da carreira de Escriturário, do Quadro úni.c.;o
Quadro único do Estado, ao, cargo da classe cretaria da Fazenda.
H dessa carreira, vago em virtude da exone- Decretos de 2 de março de 1946
Tação de Hélio Barbosa Fontes. O I.'\1'ERVE!\'TOR FEDERAL RESOLVI:
Dilermando Schmidt. do cargo da classe F Erolle.-a'·:

da carreira de Escriturário. do Quadro único De acôrdo com o art. 91, § 11), alínea c, do
:lo Estado, ao cargo da classe G dessa carrei- decreto·lei n. 572, de 28 de outubrc d�
.ra, vago em virtude da exoneração de Clovis 1 -J41:
Viegas. Zani Gonzaga do cargo de De!egado Regia.

Promc<'e1', P()')' antigl,;dade: nal, padrão Q, do Quadro único do F:stado.
De acôrdo com o art. 50, do decreto· lei !lo Ret1'W't,'er, ,(ex-ofHeio" :

572, de 28 de outubro de 1941: De acôI'do com o art. 71, item l, do deere.
.Alceste Barbosa do cargo da classe F da to-Iei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

tarreira de Escriturário, do Quadro Único do João Ferrário Lopes, ocupante do cargo de
Estado, ao cargo da classe G dessa carreira, Delegado Regional, padrão Q. do Quadro
'Vago em virtude da exonera� de Valmor Otá- Único do Estado, da Delegacia RegionaJ de
"io Oliveirll.

.

Joaçaba para a Delegacia Regiona! de Mafra.
Decretos de 27 de fev,..,.eiro de 1946 Dee,-etos de 6 de março de 1946

O !NTERVENTOR FEDERAL RESOLVE O I:\'1'ERVENrOR FEDERAL RESOLVE
Desig11ar: C01tct!der e.r;n.eração:

De acôrd" com o ar!. 84, do decreto.!ei n. A Bernardino Jacó May do cargo de Juiz
572, de 28 de outubro de 1941: de Pal do distri'o da sede do município e

Pedro de Andrade Garcia, ocupante do car- comarca de Palhoça_
gO de Inspetor de Fazenda, padrão L, do Qua- A Sérgio Augusto �isson do cargo de
dTO Único do Estado, para exercer a função I Promotor Público, padrão L (comarca de FIo
�ratificada de Inspetor Geral de Fazenda, va· rianópolis), do Quadro único do Estado.
la em virtude da dispensa de Luiz Oscar de A Emanuel Assis do cargo de Escrevente
Carvalho. , Juramentado da Escrivania <le Paz de Penha,
(Reproduzido por ter saído com incorreção). município e comarca de Itajaí.
Dispensar: A Germano Berkembrock do cargo de JuOz

Luiz Oscar de Carvalho, ocupante do cargo de Paz do distrito da sede do município e co

de Inspetor de Falenda, padrão L, do Quadro marca de Palhoça.
"único do Estado, da função gratificada d.e Maria de Lourdes Vilela do cargo da classe
.Inspetor CreraJ de Fazenda.' E da carreira de Escriturário, do Quadro

Dareto", de 28 de fevereiro de 1946 Único do Estado, ao cargo da classe F dessa
O I:\'TERVEl'\TOR FEDERAL RESOLVE carreira, vago em virtude da promoção de 0;.

N<»ncar: Jermando Schmidt.
De acôrdo com o art. 169, do decreto·lei n_ Dulce Pureza de Oliveira do cargu da elas.

431. de 19 de março de 1940: se F da carreira de Escriturário, do Quadro
João Crisóstomo' Paiva, para exercer o car- único do Estado, ao cargo da classe G, dessa

�o de Juiz de Paz do 1° sub-distrito, Estreito, carreira, vago em virtude da promoção de Zul-
I11tmicípio e comarca de Florianópolis. ma Candemil da Silva Pereira.
Alfeu Jerônimo da Conceição para exercer I van Amaral do cargo da classe E da car-

(l cargo de Escrivão de Paz do dü;trito de reira de Escriturário. do Quadro Único do
Pe:'1ha, município e comarca de Itajaí, vago Estado, ao cargo da classe F dessa carreira.
c')..., a aro3,=ntadoria de �Ianoel Henrique de vago em virtt:cle da exoneração de Pedro Ivo
.\E::;i s. )Olira Gomes.

'Govêrno do Estado I Previsão do tempo
Serviço de Meieoroloqia
Previsão do Tempo, até 14

horas do. dia 9 na Capital:
Tempo instável sujeito a

chuvas melhorando no fim do
período.
Temperatura estável.
Ventos de Sul a leste, fres

cos.

Temperaturas extremas 'de
hoje, foram: Máxima 26,6, MÍ
nima 20,7. Previ'sões para o li
toral de Santa Catarina e R10
Grande do Sul: Tempo instá
vel, com chuvas esparsas me

lhorando no fim do período.
Ventos de 'Sul a léste, com ra

jadas frescas. Vi:sibilidade de
boa a moderada.

Decretos de 7 de março de 19-16
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear,
De acôrdo com o art. 15. item Ir, di) d ...,":-:

to-lei n. 572, ele 28 cle outubro de 1941:
Vicente Codagnone para exercer o cargo de

Delegado Auxiliar, padrão K, do Quadro '(."'ni
'Co do Estado, para ter exerc icin na Delegacia
Regional de Jaraguá do Sul. IDe acordo com o art. j.). item II, do de

creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de
1939 :

Zeferino Búrigo para exercer o ,cargo de
Prefeito Municipal de Uru ssanga.
De acôrdo com o art. 15,. item V, do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Antônio Romeu Moreira para exercer, como

substituto, o cargo de Procurador Fiscal, pa
drão O, do Quadro Único do Estado, enquan
to durar � impedimento do respectivo titular,
João Davi Ferreira Lima.
De acô relo com o art. 15, i tem I, do de.
ereto-lei n. 572. de 28 de outubro de 1941:

José Daura para exercer o cargo, em cernis
são, de Oficial de Gabinete, padrão J, do
Quadro Único do Estado (Secretaria da Fa
zenda). vago em virtude da exoneração de
Antônio Romeu Moreir-a.

Concede+ exoncração :

De acordo com o art. 91, § 1°, alínea a" do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1'941 :

A Alfeu Ferreira Linhares, do Cargo de De
do Estado.

Guilherme Demarchi para exercer o cargo
de Juiz de Paz do distrito de Arrozeira, do I

município e comarca de Timbó.
Wiegan-ío Weege para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito da sede, do município
c comarca de Timbó.
Augusto Adam para exercer o, cargo de Ad-

j unto do Promotor Público da comarca de
Timbó.

I Vida Social Ii �-�á�a!�r!"��ria�to�is!i�a���
I I quando ele partiu a descobrtr o BraSil.

-_.. �� E porque?
� ......,I Em primeiro lugar, porque dizem os

, critura "

que o Brasil já fôra descoberto;

FOLHliUH" DO DI ii i que ... nada havia aqui que descobrir.

Ll li 11 'I Tudo o que havia de bom de util, de proveitoso para

MARÇO a Humanidade já estava em prática no Velho Mundo.

68 Sto. F'eonc. Rom. 2:::11
I I ü resultado foi o que se viu.

Amanllã CJuart,:) c 9IJC Nós nos limitamos ao papel de imitadores, de copia-
dores de costumes, língua, instituições, tradições, ..

E ai de quem SB insurgir contra este critério imita

tivo!
Ai de quem pense generalizar qualquer cousa pro

pria de nós!
É selvagem, energúmeno, iconoc1asta1
Deixar de imitar um hábito estrangeiro para substi

tui-lo por outro ou outros ainda mais estranhos, isto

sim, é louvado, admirado e. .. imitado.
Além disso, O proprío calendário mundial estabele

cido de acordo com as covendencías dos habitantes do

outro Mundo (o velho), teve, para os povoadores das la
titudes austrais, as suas efemérides invertidas, com re

lação ás estações do ano.

As datas de comemoração internacional, que na Eu

ropa se celebram no inverno, têm lugar, na América, du
rante o verão.

O Natal europeu é nevoso, sem sól, encapuzado .. ,

o americano é luminoso, quente, sudortríco.
É facil de calcular assim, o prazer que representa

para um mortal vestir-se de Papá Noel, na Europa e o su

plicio que constitue a sua indumentária e acessaria,
principalmente as longas barbas de a1godão, para um

americano do sul.
Mas o Natal é festa fixa:' mão se pode mudar a data

da sua comemoração. O que se devia fazer era festeja-lo
cada povo crstão, na consformidade do seu clima, respei
tando, quanto possivel, a tradição. Não seria possível,
por exemplo: admitir um Papá Noel de "maillot", si

bem que já houvesse quem tivesse querido substitui-lo

pelo Vôvó Indio, que, respeitando a tradição local, se

apresentarta ás crianças. .. de tanga.
De qualquer forma o Natal é uma festa religiosa

e de cunho familiar que nem de longe (seria até profa
nação) se pode comparar á agitação e á loucura coletiva

do Carnaval.
E é aqui que queremos chegar.
O Carnaval não foi (nem poderia ser) instituído pe

la igreja; pare-nos, antes, principalmente como se rea

liza agora, invenção, ge.nuinamente diabólica.
Houve tempo em que o "carne vale" representou

arte, alegria sã, movimento e animação, dentro da Iogí
ca e do bom senso; aquele bom tempo, em que divertir

se .não significava, como hoje, perder a compostura.
Naquele tempo em que, nos bailes se dansava, ao

som de uma orquestra sutíl e harmoniosa.

Hoje é o que menos se faz nos bailes, principalmen
te nos de Carnaval.

Hoje pula-se grita-se, sapateia-se requebra-se o cor

po. .. enquanto infernal "jazz band" trombeteia guin
chos enervantes que vão ressoar a quilometros de dístan-

9
Sábado

1900 - Falece', no Rio de Jo.
neiro. o .enador Antônio Jus
tino EsteYe. Junior.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Podes pedir favare." viajar,

tratar de neg6cios de calla.,

terras, mina.. , conatruçÕe. e

fazer mudança.

"sabias da Es
e depois por-

cía:
Isto, num país boreal, não teria tão graves conse

quencias, abstraídas as de ordem moral.

Mas, om nossa terra, infelizmente, o Carnaval é res

teja.do no verão em plena canícula.

Quando, ao ar livre, já está a gente a suar indepen
pendente de qualquer esforço, o que não se dará com os

que reunidos em verdadeiras multidões. num recinto fe

chado, permanecem, durante uma noite toda, em conti·

nua agitação, respirando poeira, em vez do oxigenio,
exsudando a ponto de não ter um centimetro quadrado de

roupa enxuto, e ... bebendo, bebendo (com alcool ou sem

alcool) gelados, gelados, gelados _ ..

Quando vemos a respeitavel classe médica engoLfa
da neste me�mo intenso "prazer", ohegamos a duvidar do

que ela afirma, nos seus momentos de calma e reflexão:

que tudo isto prejudica terrivelmente ai saude .

Longe de nós, porém, pensar em acabar com. o Car

naval de hoje!
Que bom si tivessemos força para isso! ...
Mas não adiantava, porque seriamos linchado anteS'

de faze-lo.
O Governo que tal decretasse cairia em 24 horas.
Por isso mesmo, longe de nós, também, a sugestão

de tal idéa.
O que se poderia fazer, no entanto, em benefício da

da coletividade brasileira, como medida de indiscutível

eficiência para baixar o índice de mortalidade pela tu

berculose, era um decreto nestes termos:

Art° 1° - O Carnaval, em todo o território brasilei

ro, será festejado nos meses de junho ou julho, em vez

de fevereiro ou março, como até agora.
Art. 2° - Re'vogam-se as disposições em contrário.
Confroo.tassem-se mais tarde, as estatisticas ante

riores e posteriores ao decreto e ver-se-iam quantas vi

das havia salvo a abençoada lei.
P. S. - Antes de publicá,.lo lemos este artigo a um

amigo, que nos observou:
- Você como esta história vai aCaJbar arranjando

dois carnavais: um no verão e outro no inverno.
- Deus nos livre, dizemos nós.
Si tem que se·r assim, passe-se a borracha em tudo

ANIVERS.ARIOS
Srita. Odair Gouveia

D.flui. hoja, o anivel'.ario neta

lício de ••nhorinne Odeir Gouveia.
graclo.o ornamento de sóciedede
local. filha do ar. ten. J.,.é Valer I
rio Gouveia,

SR. OSCAR BAYEIR
Aniversaria-se hoje, o sr.

Oscar Bayer, figura proemí
nente do alto comécío da prós
pera cidade de Tijucas.

*

SRA. SANTINHA ROMANOS
A data de hoje regista o

aniversário natalício, da exma.

sra. d. -Santínha Romanos,
mui digna proprietária da
conceituada "Casa Romanos".

*

Faz anos, hoje; o jovem Val

dir Clímaco, filho do sr. Val
dir MalcUCO e de sua exma. es

pôsa d. Ondina C. Macuco.
*

DR. NILSON V. BORGES

Transcorre, hoje, o aniversá
rio natalício do sr. dr. Nilson
V. Borges, provecto advogado
nesta capital, e alto runcíoná
rio do 1. A. P. r..

*

o qU8 esC':"'evemos.

Aniversaria-se,
André Man.zzola.

hoje, o sr.

o. FERNANDO

CASAMENTOS:
DEOCLIDES - GRACIETE
Realiza-se, hoje, no Rio de

Janeiró, o enlace matrimonial
do nosso conterrâneo, sr. Doo
clides Botelho de Abreu, filho
do sr. Zleferino José de Abreu
e de sua exma. espôsa d. Ade
laide Botelho de Albreu, com

a senhor.Ita Graciete Jesús

La;ges, fino ornamento da so

ciedade carioca e prendada
filha do sr. Germano Lages
e de sua e:xma. esp&a d. Vitó
ria Jesús Lages.

fllXIR Df ·HDGU[l�
LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí
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o�awf�� Joi o objeto da espion!�!m o ��,��ual C DE D I fi R I Ogovêrno anunciou que qua- são de Infantaria Brasilei- e descrito como um dos su-
tro funcionários civis comu- ra Que lutou na Itália e Te- borâinados de Lunan. Diz-
nicaram diréta ou indireta- tacões das Divisões do Exér- se que ele [orneceu. duas in-
mente, "informações secre- cito Canadense que volta- formações do Conselho só-
tas e confidenciais" a repte- ram ao Canadá. rxe "certas investigações"
sentantes da União Some- Recentemente, 1'110 s c o u relacionadas com o Radar.
tica, violando assim a Lei anunciou. que Zabotin. iôra O último acusado e Ka-

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso interdos Segredos Oficiais de chamado de Ottaioa, em ttüeen Mary W2ilsheJ,
__ ,

que êdí t _

.

C�IXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES.1939. Adianta a comunica- dezembro último. Os qua- empregava suas atizuituies me 10 reme a ? A -

ção oficial do primeiro mi- tro funcionários menciona- no gabinete do Alw Comis- DE FLOR!ANOP0_LIS.. . _ , . ..

.

B -v· . t
- - i Autorizo a minha mscnçao como saCIO contnbumtenisiro Mackenzie King que dos na comunicação da sano rz�a1tl�CO e qtue znt/w: dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .ficou revelado que os mem- Real Comissão de Inquérito acesso, pra icamen e, a o-

bras da Embaixada souiéii- como tendo iornecido in- dos os documenios secre-
I

ca nesta capital agiam de iormações secretas à URSS tos daquele gabinete e que
acôrdo com instrucões de são os seguintes: Mrs. Em- tez revelações do contendo
Moscou. Cita a declaracão ma Woikin, modesta auxi- de algum âcoumenios se-
da primeiro ministro Q ceI. liar do Deoartamento dos eretos do mesmo".
Nicoli Zabotirc, adido miii- Negócios Exteriores, a qual Acrescenta. a comunica-
tar da Embaixada russa, é acusada de ter comunica- cão oficial canadense que --:
como acusado de conseguir do aos russos conteúdos de "a evidência indica que, CONTA CORRENTE POPULAR Ias seguintes informações: telegramas secretos; o ca- asem. destes, muitos outros I -/.>", Juros 51/2 a. a. _ Limite' Cr$ 30.000,00 �1°) - dados particulares oitão Godon Lunan, mem- agentes desenvolviam ati- i' 2· "'* �, Movimentação com cheques 9sõbre os elementos compo- bro do Seviço de Informa- âaâes" e que o coronel Za-I· :J fID

'

•

F d I S I Inentes da bomba atômica, cões do Canadá, descrito botin ruiria sido enCQTTega-1 ;��/"'·" -.
'

�o, Banco do Distrito e era .8..bem como seu processo tec- por Mackenzie King como do de fornecer a lrlosco'U. '-.....!2
nicoloçico; 2°) - detalhes o "chefe do grupo de aqen- "informações sõbre os te- CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00

!
das bombas eletrônicas em- tes" que agia sob a "âirecão legramas para o Deporia- RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 .

pregadas p e 1 a Marirüus pessoal" do adido militar menta dos Neqocios Exie- Rua yraJano, 23 • floriãnõpolis í
americana; 3°) - exemplos soviético nesta capital; Eâ- riores e do gabinete do .4lto
do urânio 235, com âeia- ward Wilfred Mazerall, en- Comissário do Reino Uni-
lhes sôbre o laboratório on- genheiro elétrico, do Con- do". A pena máxima para os

de era o mesmo produzido; selho Nacional de Pesquisas quatro aeustuios é de sete
4°) - localização da Diui- que procedia as investiga- anos de prisão.

·--;.;;__iiiiiiiiiiiiili....;;;,;;;;;;.;;;;;;�----_:__------------.!IM -,-----I!!!

S a nu uenol
co N TEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA.
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBHO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pí!idol. DePluperado••
EI90t.dol, Anêmicos, Mã••
que cri.m Magrol, C,il.lnç.,
raquític•• , receberio II tOftI-
fica,io 91uIIII do ol9.nbmo

co.., o

Sa ngu9·0 01
ue D.N.S.P. n' 199, de 1921

é4/��!..t

.,��
� /1CUT1S

�pp. "li uH-P CREME

I � :'lIIíllll')'
. RETIRARAM SUAS C.4NDT

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIve as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certissi
mfl vitória do aperitivo KNOT.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PUH01 25
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. B. {; S Medina Parm, �!ilr-bal Al11eS 00 souze

�il!rm. 1.. di! C!lst� Avila

Exame de so,::lgue. Exe.rn e paro vel'ific.:lção
de cancer, Exame de urina. Exame pCH'O

verificação da gravidez, EXQr<.e <18 escarro,

Exame pare. v.el'ificação de. doene,as d,o.

nale , boca e cabales, Exame de f,él::e;;;,
Exame de secreções,

l'lutovaccinCJ.8 e transfusãG de sangUES,
Lxame qufrnfco de farinhas, bebido.

café. águas, etcI
ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

A8I!untoa: Turídicos·- C",....,erciais'·- .Rurais e Intclmativoa
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte nossa Organizoção orrtos de .e decidir pela com

?ra ou vendo de imoveis, pinhailil ou qualquer
empresa ne.te estado �

Direto�: ., DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ..

-

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

- -

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

Avisa aos seus clientes a m .do nco
escritório para a rua João Pinto n.>

junto à Redação do «O E3 todo".

de
5,

Crédito Mútuo· Predial

-----------------....---

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

N llme por extenso , ................•.. , .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

Pronnetártos - J. Moreira & Cia.

, fnals preferidà, é inegável.
2 sorteio,s mensais 4 e 18

PRÊMIO M � IOR CR $ 6,250,00

Muitas b lnifícacõeill e médico graU?<l

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

- .-

o Sabão

SANGUENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo. Cólc.o, Vanadoto e

Arseniato de
Sodio. etc,

o .. 1-'81111( ... , LJepxupt'rbdot'i
Esgul.udo8. Anêmicos,

MIlt;ro ..
, Mães Que Criam,

Crl;iUç'1l'l R"ouitlCIlS rece

ber áo <:l l{llIificação geral

.E�CRITÓR.W JURíDIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

.

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St" Catarma

Convocacão
" Ouro para Dentilltas

22 Quilates (Justo Título)De acórdo com o que pre
ceitúa o art. 15, Capítulo \T

dos nossos Estatutos, e em

obediência ao art. 98 do Decre
to-Lei n. 2.627 de 26 de Se
tembro de 1940, são convida
dos os 8rs. Acionistas da Es

tabelecimerrtos José Daux -

S. A. Comercial, para a As
sernbléia Geral Ordinária a

realizar-se no. dia 19 de Março '':- _

próximo, na Séde social á rua

Conselheiro Mafra n. 10, ás
déz horas, nesta Capital.
Florianópolis 19 de Feve

reiro de 1946.

Jorge Daux - Dir€tor.

Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

fiEPÓSITO DENTARIO
NIASETTI

RuA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI, 44 -8. PAULO
que enviará lista de preços.

APENAS c-s 3,6(1
Com essa ínfima quantia Voei

está auxiliando o seu pró.c:imil"
Contribua para a Caixa de Esmolu
aos Indtzentes de FlorianóDoliR_

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicinA.

hoje, as doenças nervosas, quando.
tratadas em tempo, são malel' per_
feitament" remediáveis. O cnrandei..
rísmo, fruto d&, ignorância, só pode
prejuàicar os indivíduos afetados d<i
tais enfermidad�s. O Serviço Na··
donal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra- .

tuitàmente os doentes aer"OS08 lnq

I digentes. na Rua Deodoro 2�, dl'8 li
às 11 horas. diàriamen�

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\VF:TZEL IND·USTRIAL-JOINVILLE (Marco

TORNA A ROUPA. BRANQUISSIMA

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E ! AVO �FiLHA �

I
(OU REGULADOR VIEIRA'

.

A MULHER t:VI TARA DOHES
Alivia iU Cólicas ljterinas

Emprega-se com V/:lDta"u'mpa
ra combxter as írreguturtdades
das fcmcc)eR pertõdtcas das SE:'

uhcras. E c�lm&nte e regulador
de!H;a� funções.
FLUXO-�EDATINA, p .... lh sua

comprovada -Ircácta, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confi8nça,

IFLUXO-SEDATIN A encoorra-se

em toda parte,

.�----

NA-O E NOCIVO AOS

I QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ElHiAHelA ?
PROCURE A

-Alfaiataria Pereira & ello
Rl!a João Pinto. 16 - Florianópolis

Tenha I empre em

A I)VOG _é\..DOS
Dr, OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'T6RIO: Rua Felipe Schmidt�52 - Saia 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.I

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

Refutando acusações do
Vaticano. 7 CU. P.) - Em sua

pr imerrn página, o "Osservato re
Romano" publica um editorial
no qual refuta as acusações do
"Pravda ", de Moscou, de que a

Santa Sé foi partidária política
do nazismo durante a guerra, e

recordai ao "Pravda" o pacto de
não agressão entre a U. R. S. S.
e Hitler.

O "Osservatore Romano" des
taca a prova apresentada peran
te f! Tribunal de Nuremberg, re
presá lias nazistas contra, a Igre
ja e a perseguição de sacerdotes
corno demonstração de que nun

ca houve relacões cordiais entre
a Alemanha e' o Vaticano.
Diz o "Osservatore Romano",

em certo trecho: "O "Pravda "

recorda a concordata entre a

Santa, Sé e a Alemanha, assinada
pelo atual pontifice quando de
sempenhava. o cargo de Núncio
Apostó lico perante Von Papen e

o gov êrno alemão", e cópia do
"Prav da " a seguinte frase:
•.Agora Von Papen senta-se no

banco dos réus. em Nuremberg,
purém o Papa continua no Va
rican o

"

.

o "Osservatore Romano"
continua o seu editorial dizen
do: "Só temos a dézer ao "Prav
da" que 31 concordata foi assi
nada na primeira etapa do na

zismo; mas Ribbentrop e Molo-

CopyTlgh! da

The tlA'r{ YOU UfANO? tnc:

ü)MPANIDA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Fevereiro
No Florh>inrpaliz!l1f\ em 28 de
Fevereiro de 1946 loram sorteá
d<1S 'iii seguintes c( mbínações ;

Q J D
R N K
L H W
Q O A
I U ,'\J'-

X D C
R D B
R H T

({Pravda»
I,

i

1 . .. que, no mundo inteiro,
só são aproveitados cêrca de
25 ('( da energia das q uédas
dágua, desperdiçando-se mais
de 500 cavalos-vapor dessa
mesma energia.

2 ... que, com a idade, o co

ração vai aumentando de vo

lume e de pêso, pois êsse or

gão, que um homem entre 20
e 30 anos pesa 242 gramas,
num homem de 70 anos pesa
rá 370 gramas.

I
3... que, na Islândia, onde

é dificil a aquisição do com

bustivel natural, o aquecimen
to nas maradias é feito com a

água quente canalizada dos
geysers, ali extraordinaria
mente abundantes.

4 ... que o almirante inglês I
casa uma garrafinha de Nelson. que se tornou tão

fa-,'moso na história bélica do

n P FR IIIVO K· N O
T mundo, alcançou apenas três,.

«fi.. �,})"Ilu', ii _

vitórias navais em tôda a sua

vida: Aboukir, São Vicente € I.... - .Trafalgar, morrendo gloriosa-

II
mente nesta última. \

I
5... que os passáros, para Imorrer, se escondem nos luga

res mais ocultos e solitários; e

ver de um deles.
de morrerem muitos passaros
cada dia, dificilmente alguém
conseguem encontrar o cadá-
ver deles.

.." I
.

MOVaS
'e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·

0 ... oortadorcs de ututos em

rigói' contemplados são ('00-
'1c1b.dus a receber o reemo
búlM) garantido. na séde da

Companbra,
UI' com 08 Agt"IL"rl (;...".>/ '8:

Sociedade Comercial
LIVONIUS LTUA.

RLllMENAU
N1io íote"rOlflp"m o paga

mento regular dss ruensaliua
des ,lOS "�Ull títulos.

Em cas« de Intl-'rTup(;8.n, re
hahllitpm lD1e(ji;;tFH1�nte O')

SIf"US título». E' 8uf'cln,te pa
gIlr UMA r.WN�I\llD.l.DE para
revigorar (I mp-mo e evitar li

perda I1n dll eil'" Rôor"" sor-

� 10 p sa l var us suas

ecou. mi-o-.

tov assinaram o pacto de não.
agressão entre seus países de
pois de seis anos de terrorismo
nazista e agora Ribbentrop está
em Nuremberg enquanto que
Molotov continua no poder, em

Moscou".
O ed ito riaíl tem Q título "Agra

de ou não ao Pravda" e expres
sa que "é falso que o Papa elo
giasse Mussolini, chamando-I)
de "lider glorioso". parai depois
comentar: "Pelo visto o "Prav
da" confunde tais frases com

as cruzadas em Moscou duran
te a visita de Ribbentrop, quan
do os nazistas tinham as mãos
tintas de sangue de noruegueses,
poloneses, belgas e holandeses".

Quê., ".
po n h.c l ,

irancêl,
inçrlê••
etc.

Romance, Poesia. Religião� A

viocão, Matemática, Fíllica,
Qufmica, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civil, mili
tar e navol. Carpintaria. De
senho, Saneamento, Metalur·
gia; Eletricidade, Rádio. Má,

quina. Motorell, Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

liná'ria, Contabilidade
Dicionárioll, "tc. e

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

I Vi'ite, se", compromissos

LIVRARIA ROSA

I R "" Deodoro, 33 1
F'I( r iar-ópolis

Liv -c» i.o {(JS e usados,
em dlvecr;;()g idiomas.

Ater-d- e-ncomendas de
obras eortadas no Brasil
ou no esrrangerro.

Novidades tod as 9S I.semanas .

..,..,- kll&

Aq8aciail e ReproaentaçõIB. em
Geral

M",triz; Florian6polfill
Rua João PillltlO. n, !I
Caua Pa.tal, 3'1
Filial: Cre..:iúma

Ruo t'lorlano Pei:oto ••/n
(Eda. Próp::-ív).

Telegrama.: °PRIMUS"
Ao_r', ta. '1101 pl'incipalra
rnunic'ip'lOll cio E.tao..,

ee �FE:nQ SEGl�gO

E ,NOH�S!VO AS

CQ'AlIÇA5 f

TOME APERiTIVO

I,(_ _', o r-r
l

Corrpio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

B R IT O
o aUalate indicado
Tiradsntes 7

filuI;II]I:mffl);I,l]
í: lUIS' QpJ: n

NOME, E Ulf
I I )( B o 1.0-1
�

PODD080 A:UD
I..Ult NO TBA.T.A.

UNTO DA:

Sedas, Cosímircs e Lãs

SA s••'arA. a(OSA
ORL.i\XDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 3fif�'- loja e subrelote - Telefone 1514 (rede jntern�)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpelli» __e Florianópolis

c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I C�oA��U:'�e�'"�ádÇi�!
ri tréie, ontem, Chen dú pro-

porcionou aos espectadores,

I
horas de verdadeiro prazer
e distraçã.o.
Exim io 110S trucs da sua

profissã.o, as suas mãos bran
ces e habeis, fizeram surgir
pombos de copos, sombrinhas
de folhas de papel e desli
zar aros de metal em série,
dum aglomerado informe.

Dono, por sem duvida, de

poderes telepáticos, Chandú
conduziu a platéia de sur

preza em surpreza com a8

suas transmissões de pensa
mentos.
Por fim, na apresentação

de seus bonécos, revelou-ee
um ventriJoquo que agrada.
Aliás, Chandú ;á nos havia
visitado, la vão treis anos,

Ih:eção de PEDRO PAULO MACHADO

HORÁRIO DAS SANTAS
MISSAS PARA DOMINGO

Prelíarãe amanhã no

ma.jor-aviador
estádio da F, CII DII' em homenagem ae sr ..

Base Aérea, os fortes esquadrões
e do Caravana do Ar"

comandante da
do Becaíuva

UM CLUBE GAúCHO PRE- caíuva, o segundo ensaio die nato gaúcho de natação, que, O PROPRIETÁRIO DO ESTA-
TENDE EXCURSIONAR Á conjunto do Clube. moldado no campeonato na- BELECIMENTO GRÁFICO

ARGENTINA Por intermédio desta Iôlha cional terá 22 provas. BRASIL, DEFENDE-SE
,Sob o título acima, o "Díá- a direção esportiva do Paula * Datada de 4 de março do

Tio de Notícias", do Rio, eg- Ramos E. C., pede o compare- "TORNEIO RELÂMPAGO" corrente, recebemos a seguín-
creveu o seguinte: cimento de todos os seus jo- Rio, 8 - Dio 16 do corren- te carta:
"Ainda estão bem vivos na gadores, tanto da Primeira co- te, terá inicio o Torneio Re- Ilmo sr. Pedro Paulo Ma-

lembrança do público esportí- mo da Segunda Divisão. lâmpago carioca, com a realí- chado, d. d. redator do "Esta-
vo brasíleíro os acontecímen- *

zação do jogo entre América do Esportivo".
tos do campeonato sulamerí- TlÃJÜ, NO CAXIAS F. C. e Vasco da Gama, no estádio Nesta
cano extraordinário de fute- Dentro de breves ruas deve- do Fluminnese. Prezado senhor Catedral: 6, - 7, - 8, - 10
001, realizado em Buenos Ai- rá seguir para Joinvíle, onde * A propósito de uma carta horas.
res, onde a delegação da c.. B.I passará a defender as côres do O CAMPEÃO PERUANO do sr. Aribaldo Póvoas, estam- Novena ás 19 horas.

D., foi alvo, mais uma vez, de Caxias F. C., o eficiente meia ESTREARÁ DIA 17 rente, peço venía para escla- Em dias da semana: Missa
revoltante tratamento por esquerda Sebastião .Aiugusto da Rio, 8 (Via Aérea) _ O recer que n� ludibriei aquêle ás 7 horas.

parte da polícia e de exaltados Silva (Tião)., que por muito Desportivo Municipal, campeão I pada na ed�çao de.
3 do cor- Igreja de S. Francisco: 7, -

torcedores argentinos. Aí es- tempo vestiu a jaqueta do do Perú deverá fazer a sua senhor, deixando-o mal pe- 9 horas.
tão os profissionais da crônica Avaí, onde sagrou-se tetra- estréa aquí no Rio, no

próxi-I ra�te o público esportivo ca- Hospital de Caridade: 5,30
esportiva pedindo, por ímpul- campeão catarinense. mo dia 17 do corrente. Ainda tarmense.

.

- 8 horas.
so natural da responsaoilída- Com a saída de Tião perde o não foi resolvido qual o ad- PTocUl"!ldo _por �. �XCla. p�- Puríssimo Coração de Maria
de que a profissão ímpôe, pro- grêmio do sr. Celso Ramos, versárío escolhido para en-I ra compor e imprumr um nu- (Parto) : 8 horas.
vidências ás nossas autorida- um dos seus melhores elemen- fre�tá-Io na abertura da tem- mero da "Voz do Esporte", Igreja de Sto. Antônío: 7,
des, no sentido de serem evi- tos, sendo mesmo difícil en- parada. d�clarei-lh.e, des�e logo,. que 8 horas.
tadas, por algum tempo, no- contrar um atacante á altura O Municipal disputará seis nao poderl� precisar o dia e!ll Igreja de S. Seba.stião: 6,30
vas competições entre brasi- para preencher a lacuna por jogos no Rlo e em São Paulo. que o dana pronto, �em �ao horas.
leiros e argentinos, lá e cá. ele deixada. to

* I pouco me comprometia a im- Igreja de sta. Terezinha ; 8
Pois bem: - em meio a ês- *

ELEVADAS AS LUVAS DOS primir edições subsequentes. horas.
se ambiente, agitado pela na- AMÉRICA X BANDEIRANTE "CRACKS ARGENTINOS Realmente não me foi pos- Igreja da Conceição: 7 ho-
tural repercussão dos aconte- Possivelmente, hoje, na can- sível, por ter as minhas má- raso

cimentos,' ainda há dirigentes cha do Lira Tenis Clube, se- Buenos Aires, 8 (U. P.) - quinas impressôras ocupadas Capela da Base Aérea: 8
brasileiros que pensem em rá efetuado o tão esperado en- Os "grandes" clubes do fute- em serviços de grande tira- horas.
excursíonar á Argentina! Ê o contro de basquetebol entre o ból - Boca Juniors, Huracan, gem, entregar ao sr. Aribaldo Asilo Irmão Joaquim: 6 ho-

que vem de ser demonstra.?-0 América de Joinvile, e o Ban- Ríver Plate, Independíente, a "Voz do Esporte" no dia 25 iras.
com o pedido do clube Nacío- deirante, desta capital, em San Lorenzo de Almagro e· de fevereiro, conforme s. excia.1 Ginásio: 5, - 6, - 7,30 .-
nal de Cruz Alta, por íntermé- disputa do Campeonato Esta- Racing concordaram em desejava. '8,30 horas.
.dío da Federação ao Conselho dual de Basquetebol. propor a A. F. A. a elevação Foi o que aconteceu. Capela de S. Luiz: 630
Nacional de Desportos, para Ambas as equipes degla- das luvas de 5.000 para 8.000 Solicitando-lhe, a bem da 8 horas.

.

excumionar á Argentina e ao gladiantes estão confiantes na pesos aos jogadores bem como verdade, a publicação da pre- Capela do Abrigo de Meno-

Paraguai, em março corren- vitória, esperando-se uma pe- ordenado mensal de 250 pesos sente, subscrevo-me, com par- res: 6 horas.
te. . . leja bem renhida. e prêmio de 300 pesos por par- tícular estima. Trindade: Matriz: 8 horas.

Esperemos pela atitude do * tidas ganhas O acôrdo prevê Ato. cr=. Trindade: Chácara dos Pa-
C. N. D. Provavelmente dirá CAMPEONATO GAÚCHO DE' ainda que os jogadores fica- Nicanor Sousa, proprietário dres: 8 horas.
'o órgão do Ministério da Edu- NATAÇÃO rão com o direito de transfe- do Estabelecimento Gráfico João Pessôa (Estreito): 7

cação, que os jogos entre os Pôrto Alegre, 7 (Via Aérea) rência automático. Os joga- Brasil. horas (igreja), - 8 horas (ca-
brasileiros e argentinos devem - Com a Iparticipação dos dores das equipes campeãs e pela).
ser estimulados - para que nadadores do G. P. A., Barro- vice-campeã receberão prê- Barreiros: 9,30 horas; dia
se estimule também "os laços so, União e Gaúcho, será ini-Imíos de 1.500 e 1.000 respec- Pul'seira . seguinte: 7 horas.

que nos unem....
" cíado, amanhã, o 26° campeo- tivamente.

:t-

com sucesso.

Desta vez, dará treis es

petáculos, devendo partir.
possivelmente, depois d e

amanhã.

Perdeu-•• uma, à. p.dra., no

baile C<IrR<1901-.co de •.-guMe·feira
no Lira. A petMOe que e ttncontrou,
devolvendo-a a ••ta Redeçcio. será
gratificada.

C",mísa., Gravatas Pijame.
Meia.dal melhc-es. pelos me

DOret preço. só na CAS'A M't.8
CILANEA - Ruoe. Mafra. 6

ODEO� ,. IMPERIALCines LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAf

�EKHINE ACEITOU O REP
TO DO CAMPEAO RUSSO

Lísbôa, 8 (Via Aérea)
Alexander AIekhine aceitou O

desafio para jogar com o

canjpeão de xadrez soviético,
Botcinnik na Inglaterra, em

data ainda não estabelecida.
*

TEÁTRO A. DE CARVALHO
ás 7 1;2 horas - ESPETÁCULO DE PALCO E TÉLA
No Pálco 2.a APRESENTAÇÃO do "Homem que fugiu do

In�rno" :

B R I TOCHANDÚ
- O mágico do Oriente -

Mágia ! Telepatia! - Prestidigitação! - Transmis-
sões de pensamentos!

APARIÇÕES E DESAPARIÇÕES de Pessoas, Bichos, etc.
Na téla: '

Um filme eletrizante e cheio de aventuras!
CAMINHO BLOQUEADO

com os "3 MOSQUETEIROS"
No Programa: - BRASILA ATUALIDADES
Preços: - Cr$ 5,00 - 2,00 (Geral)

"Imp. 14 anos"
HOJE - IMPERIAL
Às 4 1/2 e 7 1/2 horas
'-I-

A Aventura m .. 1 dos 3 MOSQUETEIROS
CAMINHO BLOQUEADO.

com BOB STEELE - TOM TYLLER e RUFFY PAVIS
-II-

o alfajate indicado
Tiradentes, ?

SÃO PAULO X VASCO
São Paulo, 8 (Via Aérea, -:

Está definitivamente assenta
do que a data do jogo entre o

São Paulo, campeão paulista,
e o Vasco, campeão carioca,
será no dia 27 do corrente.

:t-

Zeferino José de Abre"
e

Adelaide Botelho de Ab:reu
Particvpam aos seus pa

rentes e pessoas de suas re

lações o contrato de casa

mento de sua filha Doralíee
com o sr. Manoel Nicolau de
Oliveira.
Fpolis.,

Manoel Nicolau. de
Oliveira.

Participa os seus amigos
e pessoas de suas relações o

seu contrato de casamenta,
com a srta. Doralice B. deI
Abreu.

Rio de Janeiro, 4-3-46.

Manoel e Doralice
Noivos

DFM.

HÉRCULES DEIXOU O
CORINTHIANS

São Paulo, 8 (Via Aérea) -
Hércules, o veterano ponteiro
esquerdo que já brilhou no tu
teból brasileiro, solicitou, há
dias, a rescisão de seu contra
to com o Corinthians.

:t-

4-3-46.

I
Continuação do gigantesco seriado !

VIGILANTES DA LEI
com "OS 3 MOSQUETEIROS". - 5° e 6° IDpisódios.

- III-
MARY MARTIN - DICK POWELL - em.

CAÇADORA DE MARIDOS
(Tec.hnicolor)

No Programa: - FILME JORNAL - Nac. DFB.
Cr$ 2,40 - 2a Platéa - Cr$ 1,00.
"Imp. 10 (dez) anos". I

Será extinto o presídio
da «Ilha do Diabo)

HOJE, O SEGUNDO TREINO
DO PAULA RAMOS E. C.
Sob as ordens do popular

goleiro Vadico, eleito ante-ôn
tem diretor-esportivo do Pau
la Ramos E. C., realizar-se-á,
hoje, com início ás 15,30 ho- v

ras, no gramado da rua Bo-

PARíS, 8 (U. P.) - A afamada prisão para "incor
riqiteis" na "Ilha do Diabo", será fiechada oficialmente
dentro em breve. O Ministério da Justiça declarou que
atualmente não há prisioneiros na "Ilha do Diabo",. a
qual fica localizada ao largo da Guiana Francesa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLfNIC.>l lII(�D(CA ElIl GERAL
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, in testinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e críanr-as
CONSUI,TóIUO: Rua Fernando

Machado, 16
.

CONSUL'b\S ])I,l.RIAl\IIENTE:
das 1;; ás 18 horas

RESIDf:XCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí
eurgía do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUI,TóIUO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESlDil:NCIA: Almirante Alvim,

36. Foue M. 251
--------------------------\

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststê ncia Mun icipal e de

Caridade
CLíNICA MflDICA DE CRIANÇAS

ADUI.TOS
CONSUI,TóR10: Hua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consult as das 2 às 6 horas

RESIDJ1:XCIA: Rua Marechal GUl
Iherrne. 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Med ícina da Umversída
de do Brasil). Médico por concur
so elo Serviço Xacional ele Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospíta)
Psiquátrico do Rio na Capital li I.'-

deral
CUNICA l\IflDrCA - DOEXÇAS

NEIWOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CJRURGlA GERAI, - AJ,TA CIo
1.tURGTA - lIIOM,:STIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ...

Formaelo pela Faculdade ele Medi-
cinna ela Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias br-
1Ia,'':'', intestinos delgaelo e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovár-ios e trompas. Var ico
ceIe, hidrocele, varizes e herria

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

raiso). Te!. 1.5g8.
RESIDfl:XCl:\: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te1. l\'[ 764

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

al1US - Hemorr-oidas. Tratamen
to da. col ite amebianu.

F'islot er-apía - Tnfra vermelho,
Consulta: Vital' Meireles, 28.

Ate,nde diariamente às 11,30 11S,
e, a tarde, das 16 11s. em diante

Resid: Vidal Ramos, 6(;.
Fone 1067

DR. MADEiRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso ele Aperf'elcoauien to e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente elas 10.30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados elas 14
ás 16 horas - COXSULTúRiO:
Rua João Pinto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Resielência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro ele .Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Itamos"
CLIKICA :lb:DlCA de adultos e

crfanoas
COXSULT6RIO: R. Trajano, i4
(altos da Confeitaria "Chi,

quinho")
COXSt:LTAS: das 4 às r, horas

RE:SlDÊ'\CIA: R. Felipe Srhmídt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

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

AFECÇõES URO-GE:\'TTAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, 110

Rio de Janeiro
ESPEC lAI,ISTA

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moelerna da GUiELA DE
LOBO. do LÁBIO LEPORIXO ua-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada ele corpos estranhas. etc.
CONSULT.\S: das 10 às t 2 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES IIIACHAD& N. 20 -

Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de hab ilítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSIDÊNCIA - Cotlselheiro Ma
fra. 77.

TELEFOXES 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atencão

.,

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra Irre , 135

Londres, (H. P.) - .Iá chegou ao - Frigidez, irregularidades ouva-

Brasil o reputado e esperado trata- 1 danas, idade critica, obesidade ou

mente Okasa. _ Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacídêz da pele
medicação de escolha universalmen· e da cútis, queda ou falta de rurgên
te reconhecida pelo seu alto valor da dos seios tõdas essas defíciên

terapêutico e pela sua eficácia índís- cías, de origem glandular, na mu

cutívcl, _ Okasa á base de Hormô- lher. Okasa ericontr-a-se à venda nas

nios vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Intor

xuaís e yitaminag selecionadas, mações e pedidos ao Distribuillor

combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Ar-na, Av. Rio

sos tígndos <lit'etamellte a pr-i-tuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Importa
çõcsxlas glânulas genitais do apare- <lo diretamente de Londres, IH'O
lho sexual co-no: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigor
lia idade avançada ou por outro 1110· com as drágeas "prata" par-a 110-

tívo, 110 moço, seltnídade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be

perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drageas "ouro" para
mental etc., no homem.. , ..

mulher.
------------------------------

Notas científicas
o Hospital Nacional para o

Tratamento das Doenças Ner

vosas já era intencionalmente
co.nhecido muito antes da guer
lu, COlHO "o bêrço da neurolo

gia" .

Durante o conflito esse es

tabelecimento transformou-se
no berço das pesquizas e ex

periências científicas destina

das a melhorar por todos os

meios as condições físicas dos

que são obrigados a viver dos

climas onde um grupo de vo

luntártos do exército, marinha
e aviação e das diversas profis
sões civis, submetem-se ás ex

periências necessárias ao ob

jetivo em vista.
Numa sala por exemplo são

reproduzidos com absoluta fi

delidade as condições de vida
existentes no próprio Sahara
-- um calor tórrido, grande
umidade atmosférica e um

vento quente que chega a cres

tar a pele, Um dos voluntários

que permaneceu durante vinte
e quatro horas nessa sala che

gou a perder mais de sete li

tros de suôr em apenas quatro
horas.
Todos os compartimentos do

hospital são dotados dos mais

modernos aparelhos médicos
destinados não somente a re

produzir todas as condições at-I
mosféricas exigidas, como tam-I
bém a registrar com absoluta
fidelidade as reações produzi
das por tais condições no or

ganismo humano. E os ho
mens que se oferecem volun
tariamente para essas expe-Iriências permanecem no hos

pitaL de 12 a 18 meses, sempre
sob os maiores cuidados dos

médicos esp,ecialistas que
acompanham passo a passo
tôdas as provas a que eles se

submetem, registrando cuida
dosamente os resultados obser
vades e procurando descobrir
os meios ele combate-los.

CHEGOU DE LONDRES

VENDE-SE um marca "Cli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
'-----�--, do Dutra delegado Instituto

dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pio to.
34. 'I'e'e fone 1134.

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

___N_ ... __ ...__._. ......�__

VIAGENS
Fpolls. -- Jcêil'lvile

Saída. - 2 hDra. da

madrugada

CASA MISCELANEA distri

buidora dos Rádios R. 'C. A.

Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conse íheiro Mafra

I Joinvile--Fpolis.

I
Saída. 9 hara. da manhii

Info: macões nesta

...._-

'I'rotskisíus
"-

presos
Paris, 7 (R,) -- Trinta e

dois trotskystas, inclusive
cidadãos britânicos, irlan
deses e norte-americanos,
foram presos ontem num

comício promovido p e l a

ação francesa da Quarta
Internacional, nesta capi
tal - anunciou-se hoje,
Não se mencionaram

quaisquer nomes a propósi
to da prisiio de trotskusttis.
A seção francesa da Quarta
Internacional enviou cabo
gamas de protesto aos tTOS

t.skystas britânicos, norte
americanos e belgas, pedin
do-lhes que informassem os

seus govêrnos das prisoes,
Essas prisões, que também
afetaram cidadãos suiços,
belgas, holandeses, espa
nhois e gregos, bem como

indochineses e franceses, se

verificam poucas semenas

após a captura pela polícia
francesa do órgão trotskys
ta. não a.utorizado "La Ve
riié", Desde então uarios

incidentes, ocorreram entre
vendedores de "La Verité" e

a polícia, determinando pri
sões.

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
-- Pedí.mos avisar por telegra� Ima, quando o jornal não chegar

no rnesrnc dia,
1 ---------------------------------------------------

•

CQMPANlDA "ALIANÇA DA BAIA"
F••dads e. 187. - Sétle: B/d A
INCENDIOS E TIU.NSPOR'I'ES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

�

I
I

........ ,.."" "" "'_ _ .,.w_
- · ·_-_" "_."," ".."_" ""':J'l'í

- """ "_ ",-:__..

I ��.��!!�il:':t.�!SERVAS:� Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.7'55,97

67.053,245,30
142.176.603,80

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades (

98.687.816,30
76. 736.40l 306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto a� Araujo

Leiam

I I.

IPequenos
, .

anuneros
* * *

I 1\1olor a óleo
,

cru

* * *

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta.

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

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

* * *

VENTILADORES
Vendem-.e doi. ventiladores elec

tricoB, grande.. para cima de me

.a ou parede, .endo um oacílorrte,
proprio. para escritório, barbea
ria., cofe., etc. Tratar na rua AI·
mirante Lamego 15.

* * *

CA SA· Preci.a-ee alugar
uma para mora

dia e.m rua moi.
ou rnerios central -- Dão-se refe
rindo., ou fiança. - Informar a

1· A, Pena, rua Deodoro, 18, ou no

Banco do Comércio.
'*' * "

Ve dUma mo

O e-se tocicleta
marca "Zündapp"; 7 HP e em

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

10 vs. 6
* * *

GRATlfICA-S.E
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.4
x x

DINAMO
VENDE-SE um de 12 HP 7.500

velas, com 6.000 metro. de fio de
cobre.
Tratar neste redação.

15n, alt- 8
* * *

ARMAZEM
Vende-se _um, bem afregue

zado, por motivo de viagem,
sito à praça Lauro Müller nO 2.
Tratar na Alfaiataria Pereira e

Melo, rua João Pinto, 16,

Fabricante e distriouidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cQsemiras, riscados, brina
bons e baratos. algodões, morins e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamentE- doa

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florion6polis. - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
Imelhore. fábr.icas. A Casa "A CAPITAL" chama Q atenção do.

visita antes de efetuarem .uas compras. MATRIZ emI
i

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Negociações anglo-egípcias
CAIRO, 8 (L. P.) - O rei Farouk nomeou uma dele

gaçâo constituida. de doze membros e chefiada pelo primei
ro ministro Siflky Pasha, para negocíar com a Inglaterra a

revisão do Tratado de Aliado em 1936, no que toca à "con
secução dos direitos nacionais do Egito". A delegação in
clui l'Iahmoud Fahmi el Nokrashy Pasha, que foi o primei
ro ministro a quem Sidyk substituiu, 9hmed Lufti el Ayed
Pa:sha, mínístro do Exterior e Sherif S�ri Pasha, tio do
rei. Na. carta apresentando os nomes ao rei, o primeiro nil
nístro declara fiue todas as classes egípeías aprovam, una

ni�emente as exígêncías de evacuação de tropas estran-
gearas e a união do Egito com o Sudão. .

Reiniciado o alistamento eleitoral
RIO, 8 (E.) - Reiniciou-se, ontem, em todo o Bra

sil o alistamento eleitoral, devendo todos os eleitores
alistados ex-ofício para o último pleito, atender ás no�
vas disposições da lei, requerendo nova qualificação.
T?dos 0-: títulos expedidol ex-ofício estão nulos. Os que
ainda nao possuem documento eleitoral, deverão, igual
mente, requerer seu alistamento, juntando à petição
dois retratos 2 x 3.

'

GREVES NO CHILE
SANTIAGO DO CHILE, 8 CU. P.) - Os mineiros e es

tivadores das minas de carvão do sul continuam em erêve
de protesto econômico-político que entra no seglInd: dia.
O ministério da Defesa revelou 'que mais 25 mil toneladas
de carvão está a. caminho do Chile, procedentes do Perú, e
outI'as 10 mil cheg'aram, ontem, ao pôrto {Ie San AntlôniQ.

tines R I T Z ., R O X y
RITZ - Hoje, Sábado ás 4,30 - 7,30 horas

Kathryn Grayson - Gene Kelly - Mary Astor - John Boles
A FILHA DO COMANDANTE

Você se sentirá no céu, vendo o encantamento dêste filme
repleto de "estrelas" ...

Deslumbrante pelo seu tecnicolor. .. maravilhosos pela
sua encenação ...

Uma verdadeira apoteóse , .. Os mais destacados "stars "

da Metro, desfilando nesse maravilhoso tecnicolor!
Desde a "Travlata " ao "Tico-Tico no fubá".

CENSURA LIVRE
No programa: - Noticias da semana.

Noticias do Dia.

Preços: - ás 4,30 - Cr$ 6,00 - 3,60; ás 7,30 - 6,00 único.
ROXY - Hoje, sábado ás 4 horas

1° - Cine Jornal Brasileiro.
2° - Billie Burke - Donald Woods.

O CALOTEIRO
Uma eletrizante comédia repleta de bôas músicas.
3° - Continuação do seriado

AGENTE SECREO X-9 I'

4° - 10 á 60 episódios do sensacional seriado
AS AVENTUR.AS UE ('HICO VIRA-MUNDO

Lutas. .. torcidas... ação ...
CENSURA ATÉ 10 anos

Preço: - Cr$ 2,40.
ROXY - Hoje, Sábado ás 7,30 horas

10 - Cine Jornal Brasileiro.
20 - Humphrey Bogart - Mary Astor.

REIJIQUIA I MACABRA
30 - Billie Birke - Donald Woods.

O CALOTEIRO
40 - Continuação do .seriado.

AGENTE SECREO X-9
CENSURA ATÉ 14 anos

Preço: - Cr$ 2,40.

Irradiação de
Esperanto
Segundo comunicação da

Rádio Iucontídêncla, os Es
perantistas de Flortauó
polis serão mímoseados,
hoje, sábado, 9 de março,
com o programa semanal
RRAZILA KRONIKO que
lhes será especialmente
dedicado. A Irradiação,
como de costume, será fei
ta em onda de 4U,7i) me
tros, na freqüência de
6.000 kilocíelos e terá lu

gar das 17 às 17,30 horas.

'''Não creio que a Rússia deseje a guerra. O que me parece que quérJ
são os frutos da guerra e uma expansão indefinida de seu poder e ��
de sua doutrina".

.

(Cburchill, discurso de 6 do corrente-Westminster College)

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

o jorn. Gustavo
Neves reassumiu
seu cargo
Do sr. Gustavo Neves, nosso

brilhante confrade, recebemos
o seguinte ofício:
Senhor diretor.
Tenho a honra de comuni

ca a v. s. que, nesta data, reas
sumí o exercício do cargo de
diretor da Justiça e Saúde.
Aproveito o ensejo para

apresentar a v. s, os meus pro
testos de elevada estima e con

sideração. (a.) Gustavo Neves,
diretor.
Somos gratos á gentileza da

comunícação.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Ruo Felipe Schmidt 34,

Sola 3, Telef. 16-31

o destino do Reno
e do Rhur
Paris, 8 (U. P.) - Um porta

voz do Ministério do Exterior
Informou que a Inglaterra res

pondeu desfavoravelmente à
proposta francesa de uma con

ferência entre as 4 potências
afim-de ser decidido o futuro do
Reno e do Ruhr.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sah"" economíeer..

Foram afundados
996 submarinos
Washington, 8 (U. P.)

Um comunicado conjunto da
Marinha americana e do AL
mirantado bri'Mnico anun-

I
ciam que 996 submarinos do
Eixo foram afundados du
rante a segunda guerra mun

dial, dos quais 781 alemães,
130 japoneses e 85 italianos.
Dos submarinos alemães, as

forças inglesas afundaram
524 e as americanas 174,

CONfRA CASP.,

QUt1JA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES 00

COURO CABELUDO.
rOl'IICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

I�OdOS são cata
lrlnenses
, Como dias antes fôra 110ti

; ciado, três nossos jovens ca-

I tarinenses conseguiram apro
vação na Escola Preparatória

II de
Cadetes de Pôrto Aleg)'e,

sendo êles:
Luiz Atanázio Gonzaga. Ar

\ mando de Andrade Maciel e

I Ramon Marques de Sousa.

I
Seus exames foram brilhan

tes, pois conquistaram os j_ 0,
4° e 60 lugares dentre os de
mais competidores, prova es-

sa que revela de maneira pa
tente os fortes estudes que
usufruiram no Colégio Catari
nense, cujos bancos escolares
cursaram com proveito eviden-
te.

O Estado de Santa Catari
na e mui especialmente os

seus pais, estão de parabens.
Aos citados jovens, que se

guiram ôntem para Pôrto Ale

gre, rumo áquela Escola, de

sejamos feliz viagem.

"Garantia" é Q apelido de um

marítimo que de vez em quan
do aporta aqui, e é conhecido
por meio mundo, na ilha. No

sábado de Carnaval o seu navio

lançou ferro na baía, e o Ga
rantia desceu a terra com a sua

saúde, o seu bom-humor e a sua

grande vontade para gosar os

três dias de mom ices.

Pisou Q cáis de calça branca,
camisa esporte aberta ao peito,
e Q indispensável chapéu-de-pa
lha. Um cafézinho no CRUZEI
RO, um abraço nos conhecidos,
e I?go fez sua rodinha de bate

papo,

1

I

Passa um, passa outro, um

adeuzinho a alguém, um assobio
comemorativo da passagem dal

gumas curvas estonteantes e

perfumadas, e logo ao Garantia
ocorreu que não se estava' dan
do ao reinado de Momo o de
vido acatamento. Disse isso aos

amigos, � mais ainda, que se

ninguém tinha vontade de brin
car - êle, Garantia, esta va

louco para se estraçalhar na'

brincadeira.

.

Se bem o disse, melhor o fez.
Tirou a palheta da cabeça, e

com a voz sonora e modulada
da sua raça, "meteu um sam

ba", batucando Q compasso com

dedos hábeis, na copa.
Era pela manhã, e o samba

do Garantia encorpou, persis
tiu, continuou - sincero e vi
vaz - através da tarde inteira.
Mas quando a noite veiu, com

uma chuvinha miuda e impor
tuna, não houve remédio senâo

capitular, e êle sustou o batu

que para "meter carvão", em

qualquer restaurante.
E, mais tarde, os outros não

voltaram à Felipe Schm idt, mas
o Garantia voltou, firme e assí
duo vassalo, já com um pandei
ro a rebolar nos dedos, e no

coração ª mesma alegria exube-
rante.

*

Foi no sábado. No domingo.
êle apareceu de fantasia, e com

três ou quatro companheiros'
atrás. Segunda e terça-feira, o

cordão aumentou e virou bloco:
tor n ou-se rancho, sem prévia
combinação. Na frente dos fo
liões que desprezavam o tempo,
aquecidos pela farra, sempre o

Garantia e seu pandei ro, e -

pasmem - sempre sóbrio, sem

uma gota de cachaça ou bebida
de álcool a lhe alfinetar Q es

tomago. Assim gozou o marujo
Garantia, feliz, um Carnaval

que para muita gente foi mira

gem.
*

* *

A verdade é essa: o modo de

encararmos as coisas no- las faz

parecer gratas ou penosas. A

alegria que elas nos podem pro

porcionar não reside senão em

nós mesmos.

Oxalá muita gente tivesse,
para o trabalho honrado, a dis

posição de esnírlto que Garan
tia mostrou para com o Carna

val, e não preferisse ganhar a

vida com a miséria e a desgraça
dos desprotegidos, de quem só
não sujam <t alma porque Deus
a fez imponderável - talvez

para que os pequenos tivessem
ao menos um bem que se não
lhes pudesse furtar •.•

Bolsas de estudo
na Jugla terra
Londres, 8 (U. P.) O

Conselho britânico anunciou
que 47 estudantes latino- ame

ricanos estão entre os 300 e'

tantos estudantes de alem
tinos, 2 bolovianos, 8 brasilei
mar que vão estudar, muni
dos de bolsas oficiais, nas 'uni
versidades inglesas no ano de

t' 1946. Alguns deles seguirão
cursos especiais de maquinis
mo, em fábricas. Dentre os la

tino-americanos, 7 são arçen-
2guatemalanos, 2 haitianos,
ros, 7 chilenos, 6 colombianos, '

2 guatemalanos, 2 haitianos, �

2 mexicanos, um paraguaio e

16 uruguaios. Entre os estudan
tes, 9 são moças.

14 censura soviética
,na Rom�Dia
, Budapest,' 8 (U. P.) - Re
tardado - O correspondente
da Associeted P r e s s Jack}
Guinn apresentou proteste
junto â Comissão de Controle
Alialdo contra a censura rus

sa â expedição de noticias.
Alega esse protesto que o cen

sor soviético reteve por 15
dias alguns despachos citan ..

do fontes norte-americanas
segundo as quais as proprie
dades petroliferas dos EE UU,
na Hungria haviam sofrido
danos de 25. 000 . 000 de dóla
res, em virtude das atividades
russas.

Comércio holandês
com· a América
Latina
Haia, 8 (U. P.) - O minis

tro Industria e Comércio, Vos
declarou numa audíencía aos

jornalistas, ontem, que em

breve irá â América do Sul
uma missão comercial para'� �
estudar as possibilidades de
comércio. O ministro consi-
dera de grande importancia o

mercado sul-americano e po
tencialmente maior que o dos
Estados Unidos. Acrescentou
que os pedidos de produtos
manufaturados pela América
do Sul aumentou considera
velmente, durante a. guerra ...
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