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p, riclitam as relações entre o's Estados Unidos, Inglaterra e Rússia
tVashing'ton, li (U. P.) tre os Chefes de Estado do terêsse está agora localiza- mátíeos daquí prevalece a mes" diz textuamente:

_ Uma espessa nuvem de Grande Trio, para aclarar a do em saber-se se os Alia- opinião de que a situação é "É mais que evidente que

suspeitas está pairando, de atmosfera. dos tentarão uma solução agora tão séria que a atual a confiança internacional
ama maneira opressora, sô- Com suas relações mú- geral para suas eontrover- política de enfrentar cada não poderá ser restabeleci-

bre os negõclos internado- tuas, baixadas agora a um "ias, ou continuarão a ten- problema por sua vez só da senão mediante o estabe-

naís, com a forte possíhílí- ponto â que nunca haviam tal' soluções provlsõrías, re- servirá para agravar as ir- leciInento de acôrdo entre a

dade de vir a produzir, em chegado, desde a Vitória talhadas, parciais. rttações, União Sviética e os seus

breve um novo encontro en- sôhre o "Eixo", todo o in- Em certos círculos díplo- antigos companheiros de ar-

SITUAÇÃO SÉRIA mas".
. Londres, 11 (U. P.) Advogou ainda o impor-
,"The Times", em seu prín- tanto jornal britânico a eon-

cipal editorial de hoje, as- tínuação dos encontros do

síná-Ia "uma definitiva pio- tipo do Gonselho de lllinis-
ra" nas relações anglo-nor- tros de Relações Extertores,
te-americanas e soviéticas e o qual deveria. eliminar o

apela para flue se restabeíe- ahísmo entre os 'I'rês Gran-

ça um mais íntimo "sistema des, pois "nada poderá su-

de consultas", entre os re- bstituír o encontro pessoal
presentantes dos Três Oran- dos estadístas anglo-norte-
des. A propósíto, "The Ti- americanos e suvlétfcos ",
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ENCONTRADO o FICHARIO
Serão revelados os nomes de todos os nazistas

do mundo
WasJlin�ton, 11 (1'. P.)

- o Sub-Comité de llIobili
zação de Guerra, do Senado
puhlícará, na próxima ter
ça-feira, a primeira relação
de l.S00 nomes, de membros
do Partido Xaztsta resíden
tes na Arg'entina e nos Es
tados rnidQs.

() presidente do referido
Sub-Comité, Hartey Kílgn-

Prestes levou o me
morial ao Valete
Rio, 11 (E.) - O sr. Luiz

Carlos Prestes, após a sessão
ge ôntem da Constituinte, ob
teve uma audiência no Palá
cio do Catete, afim de fazer

entrega do memorial dos mi
neiros de Butiá já que a co
missão portadora dos docu
mentos ia regressar. O líder
comunista compareceu ao Pa
lácio, sendo rodeado com

curiosidade, pelos oficiais de
gabinete. Todavia não foi rece
bido pelo presidente da Repú
blica, fazendo entrega do me

monial aos oficiais de gabine
te.

Reservistas para as
unidades dafronteira
Rio, 11 (E.) Em aviso

ministerial, o ministro da
Guerra, autorizou as unidades
de fronteira a aceitarem como

praças, os reservistas de la

categoria, como engajado, den
tro das percentagens estabele
cidas no aviso n. 639,02, de 13
de março de 1945,

A divisão terri torial
do Brasil
Rio, 11 (E.) - O Instituto

Brasileiro de Geografia e Es
tística acaba de publicar o

primeiro volume de sua obra
sobre a divisão territorial do
Brasil. Apresentando a primei
ra parte da obra uma sintese
da divisão administrativa do
país, verifica-se serem 1669
munícípíos e 1012 distritos, os

atualmente existentes.

Tropas hola'ndesas
'para Java

Batávia, 11 (U, P,) A
agência "Aneta" informa que
tropas holandesas substitui
rão tôdas as fôrcas britânicas
e anglo-indianas em Java,

•
dentro dos próximos meses.

A

zista encontrados na Ale
manha.

Cópia fotostãtlcas (las fi
chas foram enviadas aos Es
tados Unidos e resumidas e

examinadas pelo Departa
mento da Guerra.
Breve serão publicadas

outras listas contendo 0.8

nomes de pessoas residen
tes em outros países, _

A posse do sr, Getulio Vargas
S. PAULO, 11 (E.) - O sr. Bertho Condê, deputado traba

J lhista, hoje chegado do Rio, afirmou à reportagem que o SI".

Getúlio Vargas deverá tomar posse de sua cadeira de senador,
aluda esta semana.

Se é verdade que ao têrmo

"patrâo" se associam os con

ceitos de mandonism o, arbítrio

e brutalidade, como odiosos es

tigmas com que, pelo testemu

nho da História, cruéis episó
dios Q identificaram, - não é

'mcnoiS verdade mesclar-se ao

sentido de "servo" uma percen

tagem tal de humilhação e mes

quinhez, que essa palavra se

tornou incompatível com o es

pírito liberal contemporâneo ou,

digamos de uma vez, íncompos
sível com (l, dignidade humana.

Tão explorado foi o homem

pelo homem, tão "servos" fo
ram uns e tão "patrões" outros,
que uma espécie de pudor V61'

bal divorciou essas denomina

ções até à repugnância em lhes
admitir correlação na termino

logia da linguagem moderna.
Classe dos patrões, ainda se

diz, ou classe patronal. Classe
dos servos, - é que não. Traba
lho servi], sim, mas designa ati
vidade de escravo. Os vocábulos
se sucedem, como em busca de

suavização dos fatos, rumando
os para o ideal igualitário e ni

velador, sob os auspícios do so

cialismo cristão, sensível até
nos fenômenos do vocabulário.

* * *

As novas normas,
brasileiras para
o cambio
Nova York, 11 (U, P,) -

Uma discussão em mesa re

donda pelo Bureau de Inter
câmbio de Crédito Estrangei
ro, revelou que os importado
res norte-americanos conside
ram encorajadoras, as novas

normas estabelecidas pelo go
vêrno brasileiro, sôbre o câm
bio, Um exportador, declarou

que o comécio se mantém me

lhor do que se esperava.

re, disse que a lista compre
enderá ] ,250, nomes de pes
soas residentes na Argentí
na e cêrca de 500 nos Esta
dos Unidos. Dlsse ainda que
a lista não é definitiva nem

comprovada, acrescentando
que a mesma tem por base
os fichários do Partido Xa-

SE PERON FOR ELEITO •••

Ocorrências brutais, nâo obs

tante, desmentem a revêzes as

'delicadezas da palavra. Doença,
fome e miséria se defrontaI'n
com ostentações, luxos e prepo
tências. Labor exaustivo de ser·

vo e usufruição de lucros ex

traordinários pelo super-capíta
lismo.

O explorador e o explorado ...
A velha, incurável, insolúvel si

tuação do dinheiro mal distri

buído; dos bens que se não re

partem; do pão escasso na bô ca
de uma criança mal-nascida; e

do champagne que espumeja
nas taças de cristal, onde é frio
e gelado, e donde sobe às cabe

ças para ser la.bareda e loucura...
E tudo isso, com outra explo

ração maior: a daqueles sonha
dores políticos cuja p ropaganda
faz a promessa de acabar com

os males do que aí vai tracejado.
Quem ouve os profetas do comu

nismo, tem a doce esperança do

quinhão econômico, da sorte

graríde com que todos e cada
um hão de ser premiados afinal.
A Canàã, o Céu, o Maná bíblico,
o Paraíso Perdido e re-achado

por Marx, Lenine, Staline ...

Também eu quisera crer nis
so ! Mas só posso acreditar na

regeneração das contingências e

costumes sociais, se 'ela vier
manso e manso, em pregação
constante, em atos de abnegação
e de fé, mais, muito mais educa

tivos do que violentamente polí
ticos e reiuwidicadores.

BARREIROS FILHO

o dissidio coletivo
dos contabilistas
Rio, 11 (E,) - o Conselho

Regional do Trabalho, adíou
para o próximo dia 22, o jul
gamento do dissídio coletivo
dos contabilistas. Esses pro
fissionais pleiteam o aumente
dos salários com participação
de lucros nas emprêsas,

Polícia & Bicheiros
Socios

S, Paulo, 11 (Asapress)
O juiz de 'Direito de Mococa,
fez com que todos os proprie
tários de chalés e cambistas
se reunissem no Forum, ex

pondo-lhes as razões que o le
vavam a proibir terminante
mente a prática na sua co

marca do jogo do bicho. Dessa
forma, vai ganhando terreno
a campanha contra o jogo, pois
em ruais uma cidade paulista
se resolveu cumprir a Lei das
Contravencões.
Conforme é do domínio pú

blico, no Estado de São Paulo
a Polícia é sacia dos bicheiros,
arrecadando grossas quantias
através da colocação obriga
tória dos bilhetes da Loteria
do Estado.

Amparando a

pecuária Goiana
Goiania, 11 (Assapress)

Atendendo á sugestão dos pe
cuaristas goianos, que foram
ao Rio, tratar da situação
aflitiva em que encontram os

criadores do interior, em con

sequência do racionamento da

carne, ° sr, Gastão Vidigal,
ministro da Fazenda ordenou
á agência local do Banco do

Brasil, que prorrogasse por um
ano, 'todos os contratos da
Carteira de Crédito Agrícola e

Industrial daquêle estaoelecí
mento de crédito.

WASHINHTON, 11 (e. P.) - Altas personalídades
ofidais afirmam que, caso Perón venha a ser eleito pre
sidente da Repúhltea Argentina, a atitude dos Estados
Untdos para êom esse pa ís não sofrerá nenhuma altera
ção.

D. Jaime ou $pellman ?
LISBOA, 11 (U. P.) - O "Diário Popular" prevê que

Spellman será o próximo Papa, de acôrdo com as profecias 'de
São

_

Malaquias. Êste santo anunciou cronologicamente a desíg
naçao dos papas. Assim, êle disse que Pio XI seria "fide tntre
pida" e realmente êste pontifice denunciou o totalitarismo,
O jornal acrescentou que Pio XII, segundo as protécias, seria
o "Pastor Angelicus" e, realmente, assim foi. De acôrdo com

São Malaquias, o sucessor dêste último papa seria "Pastor et

nauta", o que está perfeitamente enquadrado na atividade do
cardial Spellman, que é o mais viajado do mundo, O cardial
Spellman enviou uma mensagem de cordialidade a Salazar,
agradecendo-o pela "bondosa acorhída e hospitalidade, que
tornaram inesquecível a sua visita a Lisboa".

Franco per:milirá
l[ADRII), 11 (F. P.) - O gablnete, depois de reunir

se no Palácio de EI Pardo até depois da meia-noite, anun
dou que o govêrno espanhol tinha díscutído a declara
ção {las 'I'rês Potênclas e reafirmado sua negativa ao "di
reíto de estrangeiros intervirem nos negúeíos internos
da Espanha, o que é lIU1a peculiaridade de sua sobera
nia" •

-

nao

Primeiro
•

amigos
WASHINGTON, 11 (United Press) - Sabe-se que sir Ben

Smith, ministro da Alimentação na Inglaterra, lnststíu "[u
aos Departamentos Combinados de Alimentação que fossem
reduzidas as quantídades e alimentos para a Alemanha e o Ja
pão, afim-de tornar possível maiores exportações aos países
famintos que lutaram ao lado dos aliados. Sir Ben Smith decla
rou que é simplesmente "justo" que os aliados atendam em

primeiro lugar aos países seus amigos.

os

Deixarão o Líbano
PARiS, 11 (U. P.) - o Quni d'Ol'say anunciou que

as últimas tropas brítãníeas deixarão I) Líbano no dia 30
de alrr il de 1946, e que RS fôrças francesas evacuarão o

país g'l'adativamente até 10 de abril de 194'7. Antes, a

França e a Hrã-Bl'etallha havíam concordado em eva

euar 11 Siria até 30 de abrfl de 1946.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(,OlUPA�HIA ('A'J'ARI�E�SE
DE CIlUE�'rO p()Rrl'LA�n
Assembtéía geral ordinária
São convidados os senhores

acionista desta Companhia a

se reunirem em assembléia ge
ral . ordinária, a realizar-se no

dia 15 de março próximo, às
10 horas, na sede social á rua

São Francisco n. ;59, nesta ci
dade de Itajaí, afim-de delibe
rarem sôbre a seguinte

Ordem do dia
10 - Discussão e votação do

I
relatório da diretoria, balanço,
contas, bem como do parecer
do conselho fiscal;

20 - Eleição do novo conse

lho fiscal e fixação de seus

vencimentos;
3° - Outros assuntos de in

. terêsse da Companhia.
Itajaí, 22 de fevereiro de

1946.
O gerente do hotel. - Te- Otto Renaux, diretor-presi-

mos otimas instalações e fre- dente.
quência fina... Frankenstein, lrineu Bornhausen, diretor.
o Lobishornern e Dracula, por .João .Tosé de Sousa Cabral)
exemplo, sempre se

=.
diretor.

dam aqui. Neste quarto dor- -- .----------__
me aMumia... �"�!II"'III""".�
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o QUE'SE PENSA DA
MULHER

*

A mulher é mais colérica do
que o homem, porque as al
mas fracas são mais propen
sas á ira do que as fortes.

Plutarcho

cada uma. Encha eSS2.S cavi
dades com geleia de moran

gos. A seguir ponha no fun
do de um prato grande de Ior
no a metade do greme feito e
arrume por cima as metades
de maçãs recheiadas. Bata as
três claras que sobraram,
misture-as à metade do creme

que ficou reservada, e derra
me esta preparação sôbre as

maças. Polvilhe tudo com açu
car, espalhe por cima alguns
pedacinhos de manteiga e leve
o prato ao forno durante vin
te minutos.

N'uma só lágrima de mu

lher, encontra-se, com fre

quência, a honra de um ho
mem e, algumas vezes, o des
tino de um povo.

Octave Feullet
,.,

A mulher que não reconhe
ce leis, está próxima de não
obedecer senão aos seus ca

prichos.

A CARNE NA ALIMENTAÇÃO
A carne fornece ao corpo

substâncias necessárias à
constituição dos vários teci
dos. Mas, consumida em ex

cesso, torna-se inconveniente
porque, entre outros motivos
dá ensejo à formação de áci�
dos prejudiciais ao organismo.
ASSIM N.A!SCE A MODA
Conta o "New Yorker" a se

guinte história, ocorrida em. IWashington.' Uma senhora
muito elegante jantava em

companhia de um cavalheiro
no "Blue Roam" do Shoreham
Hotel. Relanceando o olhar
pela sala, puzeram-se a co
mentar a estravagancía dos
chapéus ostentados pelas mu
lheres presentes.
- "Não ha mais limites!

Aposto que você, com sua ele
gâncía, póde usar aquilo ali
na cabeça - disse o cavalhei
ro, apontando para um cesti
nho de vime que continha os

pãesínhos quentes, - sem que
nmguem perceba o que real
mente é. Para todas essas

granfinas, será um "modelo
original" ...
- "De acôrdo, - respondeu

a senhora - facamos a ex

periência". E pediu ao garçon
que os servia para mandar ao
toilette das senhoras um da
queles cestinhos. Ali, a dama
substituiu o chapéu pelo ces

t?, 9ue ageítou com Iaceíríce, I
Iigeíramente de lado; colocou

Isôbre ele as duas flores que
antes lhe guarnecíam o cha
péu e, calmamente voltou pa
ra sua mesa. Ninguem pare
ceu dar pela coisa, embora
propositalmente ela se puzes
se em evidência, dançando
diversas vezes.

Nenhuma referência foi fei
ta ao cestinho de pão elevado
a chapéu - a não ser na con-:

ta, onde figurava valendo um

dolar ...

* * *

DUAS ANEDOTAS DE UM CALMO
E DE UM NERVOSO

Quando ia mais violenta a terrí
vel batalha da aviação alemã con
tra a Inglaterra, certo professor de
matemática foi interrogado sôbre o

segredo de sua calma e bom humor
exatamente no piór momento dos
ataques. - Ora, isso é f'acil para
mim, respondeu. Eu sou professor
de anatemática, porisso fico sempre
onde estou ... salvo, garantido e fe
liz, sob a proteção das leis das pro
habilidades ...
De outro lado, 11a também a his

tória de um soldado que se encon

trem com um negociante de fumo
que se mostraVai particularmente
nervoso Coam a' guerra. '-- "Que
diabo, afinal de contas o que é
que o preocupa tanto? Você já
pensou alguma vez nas possibilida
des mínimas de vir a sua Ioja a ser

atilnlgida nessa imensidão de Lon
odres? perguntou-lhe o soldado. -

"Pelo amor de Deus não me fale em

possibilidades. Sabe você que eu .j;í.
tirei um bilhete de loteria ? ...

CRôNICA FEMININA
OS NOVOS DEVERES DA
MULHER NA VIDA SOCIAL

E POLÍTICA
Sem dúvida alguma, a guer

ra atual veio trazer à esfera
feminina um sem número de
deveres e tarefas que jamais
ela sonhou ter que encarar
não obstante a sua rápida ca

minhada rumo à igualdade de
direitos com o homem. Várros
foram os regimes que ofere
ceram à mulher êsse prêmio

.

em troca da sua colaboração.
Os totalitários apresentaram
à mulher uma série de con

cessões tipicamente bárbaras,
obrigando-a a abdicar dos
seus preconceítos sociais e hu
manos e renunciar a qualquer
dignidade.

Os comunistas, não sem o

mesmo descaso à dignidade da
mulher, lhe ofereceram o con

vívio clandestino com o ho
mem e certas prerogatívas
destinadas a contrabalancar o

sacrifício de numerosos prin
cípios e direitos.
Paralelamente, as democra

cias estão realizando as supre
mas aspirações femininas sem

que elas sejam privadas de
certos direitos em tróca de ou

tros como sucéde nos regi
mes acima. Na Grã-Bretanha,
a mulher já antes da guerra
gozava de direito e vanta
gens excepcionais e agora que
ela desempenhou preponde
rante papel na derrota de Hi
tler e Mussolini, tudo leva a

crer que essas conceções de
caráter social e ,político toma
rão maior vulto e importan-

*

Sei for para o inferno,
.-."liI!Ia.�!li'.il'li..iPr.io......::r...

,.

..._._Você terá que cumprimentar tantos _

r conhecidos, ConvocaçaoQue não terá tempo para se inco-

* [lllOdar"'I?� acôrdo com o C],ue pre-
OS MAIORES TRANSATLANTICOS

ceitúa O art. 15, Capítulo V,
EXISTENTES ANTES DA GUERRA dos nossos Estatutos, e em

Queen Elizabeth - (Inglês) _ obediência ao art. 98 do Decre-
l!5.000 toneladas. to-Lei n. 2.627 de 26 de Se-
Norrnanrlie - (França) - 83.000 tembro de 1940. são convida-

toneladas.
d S A'

.

t d EQueen Marv _ (Inglês) _ 81.23.) os os rs. CIOlllS as a s-

toneladas,
o

, tabelecimentos José Daux -

Bremen - (Alemanha) - ;)1.nl S. A. Comercial, para a As-
toneladas,

_. sembléia Geral Ordinária aH('x -- (Itália) - 51.000 tonela- . .'

das. 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 - Diretor.

RECEITA PARA O SEU
PALADAR

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE CASA MISCELANEA dístri

buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
RuI'! Conselhei-o Mafra

TOMe SEMPRe

cia.
•

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.

- Sobremesa:
feitamente remediáveis. O curandeí- Faça um Creme com um li-
rismo, fruto da ignorância,. só pode t d Ieít t

A

Ih dprejudicar os indivíduos afetados (. 1'0· e ei e, res co eres e

tais enfermidades. O Serviço Na. maisena; açucar a vontade,
cional de Doenças mentais dispõe baunilha e três gemas. Descas
rle. um Ambulatório, que atende gra. que e corte ao meio cinco ma
tlHt.amente os deentess nervosos ln- -

tidigentes, na Rua Deodoro 22, d..,. ças, Ire-Ihe� os caroços,. e fa- Comprar na CASA MISCE·
às 11 horas. diàriamenw. I ça uma cavidade no meio de LANEA é sabs , economiear.. I
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QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZAUO I.EIIOI(. Se U [ue ,he

i nteressu é. realmente, uma providencia
vara end(reitar o que esti ver errado ou

para 4He al�llllla falta não se repita; e

!'.�O o escândalo que a sua reclamaçâe
ou querxa poderá vir a causar, encann

nhe-a á SECÇÃO REcr.AilfAçõI!:S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa
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Xlatet-nidacle ... o •••••••••••••••• o 1I5"
Hospital Xer êu Ramos ... o o o.... 831·
Santa Casa _. . . . . . . . • . • 103(>
Casa fie Saúde S. Sebastião .. o . . • 115�
Assistência i\lunicipal 1664:..;
Hospital Militar .... o. 0......... 115:'1-'-
14° B. Co ..........•.... o o o o . .• 15J� :
Base Aérea ......•. o . o ... o •• o • • . 786
7' B. 1. A. C

s...:
0.............. 1593

81Capitania dos Pai tos 138&· ,-o, ,\

16" C. R. .. o o . o . . . . . . . . . 160& r-
Fôrça Policial '.0 o '. o o o o .. 1203 I
J)f'llitenciária ...................• 1S1&.
.. O listado" .•.. o .. , ...• o . o ... o . • 102Z
"A Gazeta" o o o . o . o o .. o . • • 1656
"Di[�rio da 'farde "

•............. 1579
L. B. Ao ......••... o o o.... 164�
Emp. Euner ê eta Ortiga 102J'

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerêl!'
da C\ preencha a 'nossa "ficha dI

[nfermações úteis", dando tôdal
as indicações possíveis, que ter"
mos prazer em recomendá-lo (.J
aos interessados na aquisição d(
bons funcicnártos (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ I a' Dela
Sao j'oaquim para o de Campos ljovos.

J I Decretos de 7 de março de 1946 Desi!,,,�:r:
,� co�t:n��rv��ít�� f��e��l, t��d� c(� v�s:;çoo ::.� De12��0:1�0 2�01�e

o fea�:;'ei�':' :: 1d9c:��to-Ieí n.

____GIIOmlI Yl.�"__",,,--, rente. do Tribunal de Apelação do Estado, re- I Alexandre Nogueira 1'.lim050 RUlZ ocupan-

solve,
te do cargo de Assistente, padrão N. do Qua-

Namear.'
d único do Estado, para ter exercício na

De acórdo com o' art. �9, art. 34, do de-
Secretaria da Seguranca Pública.

ereto-lei 11. 431, de 19 de março de 1940:
Transicrír :

Lourenço Rolando MaluceIli para exercer IJ
De acôrdo com o art. 31, alínea b, combina-

cargo de Juiz de Direito da comarca de Urus-
do com O art. 34, do decreto-lei n, 1.299,

sanqa. de 1 a entrância (classe T da carreira
de 20 de março de 1945:

de Juiz de Direito, do Quadro Único do Es-
J030 josé da Silva, sub-tenente da Fôrça

tado), vago em virtude da promoção de Léo
Policial do Estado, para a reserva remunera-

Pereira e Oliveira. da, percebendo o vencimento anual de ....

De acórdo com o art. 15, item H, do de-
Cr$ 10.200,00, correspondente a 30 anos de

creta-lei n.. 572. de 28 de outubro de 1941:
serviço.

Vicente Codagnone para exercer o cargo de
Decretos de 9 de ma,rço de 1946

Delegado Auxiliar, padrão K, do Quadro
° INTERVENTOR FI�DERAL RESOLVE

Único dr) Estado, para ter exercício na De-
LVo-rnem':

legacia Auxiliar de Jaraguá do Sul.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

(Reproduzidos por terem saido com incor-
43"], de 19 de março de 1940, art. 32, do

recões).
decreto-lei n. 614, de 2 de março de 1942:

Emanuel Assis para, com at�ibl1ição de fa
zer reconhecimento de letra e firma, e-te-cer o

cargo de Escrevente Juramentado, do 2° Ta
belionato do Público, Judicial e Notas, Escri
vanias de órfãos e Ausentes do distrito da se-

MARÇO

de, do município e comarca de Itaiai, em que
é serventuário vitalício Damásio Umbelino de
Brito.

FOLHINHA DO DIA
71 S Gregório, 'f.

Lua cheia a 17
2::14

·12
Tuça-Feira

1878 falece, na Capital, o

ad90gado Manoel de l reita.
Sampaio, um dos promoto.e.
da «Abrilada» em banta <;ata-
rina. De acôrdo com o art. 169, do üecreto-Iei n.

431, de 19 de março de 1940, art. 32" do
decreto-lei u, 614, de 2 de março de 1942:

Mar-ia Ester Munia de Sousa para com atri
buição de fazer reconhecimento de letra e Iir-

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Bom dia para pedir favores,

Imprópr1o, entretantJ, para en

tregar-.. a negócio. arriac..dos ,

iniciar viagem e realizar ope
raçõe. clrúrgicaa.

ANIVERSÁRIOS:
.

SRA. CAROLINA C. F, LIMA
Transcorre, hoje, o aniversa

rio natalício da exma, sra.

CaI101ina Cabraã Ferreira Li
ma, viúva do saudoso dr. Joa
quím Daví Ferreira Lima.
A distinta dama, receberá,

por certo, inúmeras felicita
ções, da sociedade catarinen
se, onde goza de real destaque.

* :i� *

SRA, CLOTILDE MOREIRA
Deflui, na data de hoje, o

aniversário natalício da exma,
sra. Clotilde Moreíra, dd. es

pôsa do sr. Enéas Moreira.

SR JOÃO S. ALVES
Aniversaria-se, hoje, o S1'.

João Sacramento Alves, co

.mercíante no Estreito, distri
to desta Capital.

� �, *

STA. MARIA C, G- KOERING SRA, NATALIA M. LEITE

Festeja, hoje, mais uma pri- Anivesaria-se, hoje, a exma.

mavera a gentil sta, Maria sra, Natália M, Leite, dd. es-

Carolina Gallotti Koering, fi- pôsa do sr. Manfredo Leite,
lha da exma_ sra, viúva Olín-

• * •

"na G Go
' SRA. ANTôNIA L_ ALVESm _ ermg_

�, f.. * Hoje, transcorre o aniversá-

STA. THEREZINHA DE rio natalÍlcio da exma. sra_ An-

JESUS C. COUTO tônia L, Alves, dd_ espôsa do

Com prazer, registramos, na sr, Campolino Alves, do alto

,t.ata de hoje, o aniversário na- t?mércio de imóveis desta ca

talício da gentil sna_ Therezi- \pItal.
nha de Jesus Carvalho Couto,

I filha do sr_ Décio Couto. SR. JOÃO DOS PASSOS

A jovem aniversariante, ele- Faz anos, hoje, o sr, João
mente proeminente da socie- das Passos.

dade desta capital, receberá,l
por certo, muitos votos de fe
licidades de suas inúmeras
amiguinhas, em tão festiva da
ta. .�

* * *

... '" '"

STA_
*

MARIA DE LOURDES
MACHADO

MENINO AFONSO
Faz anos, hoje, o menino

Afonso, filho do sr, clr. Afon
so Wanderley Jr_, advogado.

* * *

*

,. ,. *

MENINA ROSE MARlIE
, A. �!2}�te menina Rose Ma

rie, idile� filha do sr. O�val
-q:o Macbado, festeja, hoje,
mais uma florida primavera.

*

Designar:
Carlos Scheidemantel para exercer a fu n

ção de Delegado de Polícia d() municípi() de
Timbó.

Porta";a de 2 de ma,rço de 1946
O IKTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder dispensa,' ,

A Nestor Novak, da função de 20 suplente
do- Delegado de Policia do município de Ca
noinhas.

Portarias de 6 de ",,,,rco de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder dispensa:

A Fábio de Bastos Silva, da função de 10

Viajantes: suplente do Delegado de Polícia do município

Relação do. paa8oQ'eíroe que' em-
de Tijucas.

barcarom nesta Capital _ dia 11.3.
Designar:

néla ueronave 'ABAITARA", do
Sebastião Brocato Alves da Silva para exer·

Cruzeiro do Sul;
cer a função de Delegado de Polícia do mu·

Para Porto Alegre. _ Antonio
nicípio de Bom Retiro.

Pl'fftarias de 7 de março de 1946
Zacarias Muniz Barreto, Jacobo O r�TERVE-"TOR FEDERAL RESOLVE
Dolia Bunge Mnniz Barreto, Antonio Dispensar:
Emilio Muniz Barreto, Jacobo Juar Diomicio Freitas da função de Delegado de
na Muniz Barreto, . Diego Muniz Polícia do município de Cresciuma.
Barreto. Emílio Julio Muniz Barre- Fiorento Meller da função de 10 suplente
to. Laura Olzabel de Bunge. Va- do Delegado de Polícia do município de Cres
Iene in CarbaUa e Cristina Kouf- ciuma.
frnann, :."<i\o Levino Brum da função de 10 suplente
De.embarcados na mesma data. do Delegado de Políci� do municíp>o de Coo

Procedente de São Paulo, -- Ju- córdia.

ANTôNIO SOLON lista Paulo Silvo.
.

Conader dispensa:

tSCOrre, hQje, O aniver- Proce·Ç.�m�e do Rio d? Janeiro. -- A João Leopoldo Hil<;ei·t, da função de

latalí!cio do sr, Antônio Jayme x,se., Alves, WlIly sChl111-j sub-delegado de PO,liCia do d",trito de Piratu·

I brsch, Ce�lha de Abreu Rego e ba. do municipio de Campos Novos.
Edu'�rdo da Carvalho Ribeil'ó A Atílio Ghisolíi, :h funç-o ,le suh-dekga·

Falecimentos:
Liberato B.da Silveira

Faleceu no dia 6 do corrente. na
Colonia Sont Ana., 'oftde so achava
em tratamento o .r, Libel'ato Bi
tencourt da Silveira, funcionario
apoae:l(tado,
O sQPultamento de .eu cadavel'

realizou-se no aia 7 ás 14,30 .aindo
o feretro da Colonia SantAna par.a
o comité rio publico, desta capitat

SRA., MAGDALENA LA,C.ERDA
,; ,Transcorre hoje, o aniver

,

�rio natalici,o da exma. sra.

Iagdalena La,':!erda, filha do
r_ Comino Jo-rge Lacerda.

*

SRA_ J1JLIETA N.

GOW';ALVES
Aniversaria ,-se, hoje, a exma.

'sra, Julieta
- N, Gonçalves, dd.

!es.pâsa do sr', Lauro Gonçalves,
\funcionáJrirJ do Ministério da
Guerra,

SR r JSVALDO MEIRA
Faz p ",nos, hoje, o sr. OsvaI

�, eira, filho do sr. João

*

Ame,açado de morte
OTTAWA, 11 (U. P.) - Um alto funcionário do g'o

Vêl'110 canadense revelou que Igor Gouzenko, ex-empre
gado da embaixada soviética, que deu ao govêrno nacio
nal as primeiras informações sôbre a espíonageem rus

sa no Canadá, está oculto devido a ter recebido ameacas

de agentes russos, os quais desejam matá-lo,
�

por uma parte e o grupo cen

trista dos republicanos popula
res católicos, do m.inistro do

Exterior, de outra, Tôda a sema-

diam que I) partido abandonasse
a coalisão e se situasse nas fi
leiras da oposição, antes da rea

lização das eleições gerais, mar
cadas pa'ra junho.
Savannah, Georgia, 11 (U. P.)

- O presidente Truman apre-'
sentou as boas vindas aos de

legados de 35 potencias, aquf
reunidos na Conferência Mone
tária Internacional, expressando
a confiança no êxito defsnitívo
e final da reunião.

Crise no governo francês
Par is, 11'- (De Joseph Grigg,

correspondente da Unifed Press)
- A França tem ante si a pers

pectiva de uma completa cisão
no seio do govêrno de eoaãsão
formado pelos três grandes par

tidos. presidido por Felíx Gouin,
seis semanas apenas de sua for

mação. Existem duas questões
fundamentais que ameaçam a es

tabilidade do govêrmo, Como em

ceíses anteriores, o principal an
tagonismo é entre os comunistas

ma, exercer o cargo de Escrevente Jurarnenta
do da Escr ivauia de Paz do distr-ito de Anitá
polis, município e comarca de Palhoça, em

que é serventuário vitalício Alcides Sousa.
Libàuia Filomeno Brito para. com atr ibui-

Decretos de 8 de março de 1946
cão de fazer reconhecimento de letra e firma,

O I:'l'Tl1;RVF,NTOR FEDF,RAL RESOLVE
exercer o cargo de Escrevente juramen tado,

Nomear:
do 20 Tabelionato cio Público, Judicial e No-

De acôrdo com o art. 15, item II, do doere- tas, Escr-ivan ias de órfãos e Ausentes do dis-

to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
trito da sede, do município e comarca de Ita-

Marinho Alfredo Matias para exercer o car-
ja i. em que é serventuárie vitalício Damásio

na passada tiveram-se indieios

;(0 da classe D da carreira de Guarda-Sanítá-
UmbeJino de Brito. da iminência da crise, apesar

rio, do Quadro único do Estado, que ocupa
Remouer, "�.r-officio": dos esforcos inâudítos de Gouin

interinamente, para ter exercício C
Altamiro da Silva Dias do cargo de Promo- t- -

d110 entro " . _

I
para mam er a coesao o seu go-

de Saúde de Blumenau. (1492)
tal' Público, padrão I (comarca de Timbó), do - . - ..

Otacílio Fernandes para exercer o ca d' Quadro Único do Estado, para o de Promo- verno_ Esta noite, muitos filâa-
, rgo a

p 'br d
-

'

(
I d bl-

classe D da car rciru de Cuarda-Se-rifâr-io, do
tal' u tCO, pa rao L comarca de Florianó- os repu lcanos populares pe-

Quadro único do Estado, que ocupa inter-ina- polis - 3-'l Promotoria) vaga em virtude da �---__----------------------------

ment�c",m'Cr. "cx-oificio ", remo:::.t::iaN::OI:: :eevef:��c:�'rdoe dOeli'1-e9i4r6a. SOFRE OE CA-J SOlução j·mediata
De acôrdo com o art. 71. item T. do decre-

� 1:""

TARRO E N
-

Oto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
O I��!��;NTOR FEDERAL REsor,vE A para as greve�Dimas Antunes de Oliveira, ocupante do OUVE BEM?

...

Abílio Marcelino da função de 10 suplente RI' 11 (E) O
.

do sub-delegado de Polícia do distrito do Rio
• O, ,- pesídente

do Testo. do município de Blumenau. __

do Conselho Nacional do Tra-
Portarias de 28 de fevereiro de 1946 O aturdimento, provocado pelo balho, com o objetivo de possí-

o I;;s%��:�:\TOR FEDERAL RESOLYE catarro, é muito incômodo e abor- bilitar a pronta solução de to-

João Porfírio dos Santos para exercer a �ecido. As pessoas que não ouvem dos os dissídios coletivos de

função de Delegado de Polícia do mutricipi.
em, que sofrem de zumbidos nOI trabalho, e no sentido de eví-

de Jtajai.
ouvidos e padecem de aturdimento t f t'

-

d
Antônio Fagundes Flores para exercer a

catarral, encontram pronto alivio ar a e e lvaçao e movimen

função de sub-delegarIa de Polícia do distrito
tomando PARMINT - o remédio tos 'grevistas, expediu instru

da Penha. rIo municipio de Itajaí.
realmente eficaz no tratamento da ções á todos os tribunais tra

Antônio José Bernardo para exercer a fun. afecçãn catarral. Pela sua ação balhistas de primeira e de se-
ção de 20 suplente do sub.deleg'ado de Policia tonificante, Parmint reduz a infla-

d
-

ma
-

d 'd 00' d gnu a mstâncias instalados
do distrito de Rio do Testo, do município de çao O OUVI O mIO, causa ora

Blu111enau. do catarro_ E uma vez eliminada a no pais, recomendando-lhes
Edy Mar;alhães para exercer a função de inflamação, cessam os zumbidos que, quando ocorra suspensão

l0 suplente do sub-delegado de Polícia do dis-
nos ouvidos e a dor de cabeça, e de trabalho, facam instaurar

trit" de Lebon Régis, do município de Curiti- desaparecem gradualmente o aturdi- ,

banas. mento e a dificuldade de ouvir, imediatamente a instância. do
Conrado Buerger para exercer a função de Parmint é obtido em q'ualquer far- dissídiO' coletivo, de forma a

l0 suplente do sub·delegado <le Policia do dis- múcia OU drogaria. que seja logo realizada a au-
trito de Ri" do Testo, do município d- Blu. Todos que sofrem de catarro, diA

-

menau. aturdimentl) catarral e Zl "\bidos
enCIa respectiva_

Pedro Ferreíra pal'a exercer a função de nos ouvidos, farão bem expe\·imen- Determinou-lhes ainda que

�;,b.delegado de ,Polícia do distrito de Rio do I
tando Parmint. de tudo o que se verificar sô-

lesto, do mUUlCtplO de Blumenau,
.

bre O assunto lhe seJ-a dada
Dispc'Hsar: "IAdolfo Buerger da função de 20 suplente.r- , f�I ciência incontinenti, p3.tl"a as

do sub-delegado de Policia do distrito do Rio &".tI /,-C'U ut:rI4U4 .... providências que se impuse-
do Testo, do município de Blumenau. rem.
Rufino do Rosário Araújo da função de

suh-delegado de Polícia do distrito do Rio do
Testo. do município de Blnmenau.

Jorge Augusto Scheiffemacker da função de
10 suplente do sub-delegado de Polícia do dis
trito de Lebon Régis, do município de Curi

tibanos.
SRA, MARIA EMíLIA DE Antôni<> Quintas Maia da futlçã<> de Dele-

FREITAS NORONHA gado de Polícia ,.. município de Hajaí.

A f "d' d
-

' Vicente Marcelino FUl'tado da ,função de

Aniversaria-se, hoje, a pren-
e emel; ,e e hOJe, aSSlna- sub-delegado de Polícia do distrito da Penha,

dada srta- Maria de Lourdes lIa o natahclO da ex:m.a_

sra_1
do município de Hajaí_ (

Machado, fino OTI1amento da Mária Emília de Freitas No- Parlarias de 1° de tM",O de 1946

, ronha viúva do nosso saud
° INTERVENTOR FEDERAL RESOI,VE

.npssa sociedade. '
A _

aso Conceder d,spellsa:
conterraneo, Joao da Mata de A Pedro Jablowski, da função de sub·dele·

Freitas Noronha_ gado de Polícia do distrito de Rio Negrinho,
* * * do município de Serra Alta.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

A mensagem de Truman, lida
na primeira sessão regular, de

pois da breve cerimonia de iuau

guração dos trabalhos, diz que
a reunião de Brettou Woods, na

qual foram aprovados os acôr
dos prelimnares, ofereceu as ba
ses sôbre que deve e pode ser la
vantada a sólida estrutura eco

nômíca mundial.

DO DIA
CENAS MALÉFICAS

o PRECEI'FO

do de Polícia do distrito de Engano, do muni�

cípio de eoncó rdia.

Designar:
Rodolfo Antônio Felipe Arend para exercer

a função de Delegado de Polícia do municípío
de Concó rdia.
Emílio Kerber para exereer a função de

l' suplente do Delegado de Polícia do muni-

cípio de Concórdia.
Gustavo Kunze para exercer a função de

20 suplente do sub-delegado de Polícia do dis·

trito de Itoupava. do município de Blumenau.

Teófilo Carvalho para exercer a função de

sub-delegado de Pai icia do distrito de Rio N e·

grinho, do município de Serra Alta.

Francisco Linz \Vanderley para exercer a

função de s"b-delegado de Polícia di> distrito

de Painel, do município de Lajes.
�redino Pereira de Almeida para exercer a

função de 10 suplente do sub-delegado de Po

licia do distrito de Painel, do município de

Lajes.
Emílio Ventura Huelse para exercer a fun

ção ele Delegado de Polícia do munidpio de

o comportamento dos pais refle
te.... , profundamente. no moral
doa filhoa A_im. na formação da
p8l'11onalidade dê.tes, têm efeito
maléfico aceno. de raiva, preo
cupações eltagera.daa, discu••õee e

cena. à. Ilervo.iamo que aa crian
çQll Qllsistem em ca.sa.

Procure formar em 'seu filho uma
personalidade 1'1. ..mal, evitando
C'ilnos des.agt'odáv h n::> lar. Tanto
quanto ponível, esconda-lhe a.té
••us aborrecimentos. contrarieda-
0811 e apree".õe•. 8NES,

Pulseira
Peroeu-tle uma, de ped1'Qll, no

boile carllavaleeco de sequnda.-feira
no Lira. A pesIIoa que a encontrou,
cMvalvendo-a a eeta Redação •••rá
gratificada.

, Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

34,

.oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3, Teief. 16-31

CamliU:ii!l, Gravata:s PilameS
Meiasdn melhores, pelos me

Dore� preçoll !Ó na CASA MIS
CILA�EA - Ruoe, Mafra. 6

.....

Cresciuma.
::\ranoel

G,OnGalves
de Farias para exercer a TOMEfunção de 10 suplente do Delegado de Polícia

co IUunidlllo de C'·csciuma. ! \.1 RHOT
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FILHA I MAE I AVO IFlNiA.."l"CEIROS E CO
MERCIAIS

PARIS \- A Frunça realizou em

I145 um notável esfôrço para reto-
113.1' as relações econômicas e fi-Iánceir.as com o exterior interrorn
ridas peja guerr-a, Pode-se dizer,
-m Iirnh.as gerais, qUe as caracterís
.icas fundamentais Idos acordos as
sinados nesses doze meses foi o de
facilitar as importações, de que tan-

.
to carece a economia nacional, Fos
sem as suas cláusulas assinalaram
todas elas creditas abertos a Fran
ça para o financiamento das impor
tações feitas pela nação. Evidente
mente todos estes acordos ficaram
dependentes, a época da sua assina
tura, da posterior retomada das ex

!portlJações francesas. Precâsamemêe
neste sentido é que se tem movi
mentado a esfôrço nacional para
permitir que as vendas 00 exterior
equilibre as compras e permitam
manter o ritmo de trocas indispen
sável à. recuperação da economia
francesa.
Cronologicamente esses acôrdos

obedecerem à seguinte seriação: 23
de feve.reiro acendo com a Belgica;
6 de março acordo com a Suíça, re-
novado a 16 de novembro; 27 de

dmarço acõrdo com 11 Grã-Bretanha; Perca�'a Gor ura21 de Junho acôrdo com a Suécia;
11 de setembro acôrdo com o Cana- I

,

dá; 7 de outu'bro acôrdo com a Di-I Um métede novo, usado
namarca ; 22 de outubro acôndo com pelas Estrêlas de Cinema
.a Argentina; 25 de outubro acôrdo de Hollywood. Póde-se
com a Thecosl'ovaquia.. obtê-lo agora nas far-
Todos esses acordos, nascidos da ' .

mesma lnspiraçã« e visando o mes- mac:aas.
mo objetivo, tem, sem 'dúvi.da, tra- um rnérrico da California que atende

ços comuns-a sua extensão a toda a
as Estrelas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

"zona do franco", a sua curta dura- para reduzir o excesso de gordura
ção o seu carater limitado aos IM'" anti estética. Esta descoberta chamada

t Formode dissolve a gordura de um
gamen os correntes, a referencia modo seguro e rapido. Comece a per
quase geral ao do lar etc. Não obs- der peso na primeira semana e muitos

tante foi necessario em calda caso quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas

dantar-se u
3 vezes por. dia. Formode estimula

a aptar-se as cir-cunstâncias parti- a saúde. a energia e proporciona uma

culares. As cláusulas do acôrdo figura atraente, de modo que possa pa

concluido com a Grã-Bretanha são recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garantimais complexas pois destinam-se a do para remover o excesso de gordu

completar acôr-dos aruter-iores exis- ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

tentes entre êste país e o Comité qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua"maior proteção.Francês de Libertação Nacional.

Da mesma formal o acôrdo com a
Distr. S, I. P. Caixa Postal 3786 - lio

Suíça, refugio de capitais fugitivos,
não conmorta as cláusulas simples
de' descongelamento de haveres que
existem nos 'acôndos sueco e di,ll.a
mJj quês. Condições particulares de
cotação do dolar na Argentina im
pediram a detel'llLin'ação de uma 1;1-
xa fixa de cambio entre o franco e

o peso.

-------------_.....__ ......

e CREGOU DE LONDRES

T'o-vas devem usar a

, tJiiJl.ma ,m i I :1!1�
(OU RE�ULADOR

A MULHER
Alivia lU

VIEIRA:
evir ARÁ DORES
Cóhcu Uterina.

�mpr"'�!:t·se com vliotag ..mpa-
1'6 combater 88 trreguíartdadea
das tt!nçõ�.. p�rl(ldica!l das 1>1:'

uhoras. É calmante e regUlador
dessas Iuuçõ-«
FLUXO-"'ED.\TINA. pt>ll, �nlt

comnrovada ... ficáclh. é muíto re

cettada, O .. ve >ler u�lu1" com

confiança ..

FLUXO-SgOATINA �(H·f\(ttrIH�""

t"m toda part ....

B R IT O
o aUaiate indiC'1do
Tjrdd$nt9� 7

�""I"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.

CREDiáRIO «KHOI»
Avisa aos seus clientes a m1ldanca de
escritório para a rua João Pinto n.O 5,

junto à Redação do «O E5tado».

...........................................1.....

. Sedas, CasilDiras e Lãs

CASA SA•.,.rA. aos·
O.RLANDO se L\ K PI1JI�L]

RDa Conselheiro Mafra, 3�- loja e sobreloja - Telefone 1514 (red'e interna)
Cai�a Postal 51 --- Eod. Teleg.: «8carpellit) --- Florianópolis

FARMACIA DE' PLANTÃO
Estarão de plantão, duran

te o mês de março as seguin
tes farmácias:

16 (Sábado à tarde) - Far
mácia Rauliveira - Rua Tra

jano.
17 (Domingo) - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
23 (Sábado à tarde) - Far

mácia Santo Agostinho - Rua
Conselheiro Mafra.
24 (Domingo) Farmácia

Santo Agostinho - Rua Con
selheiro Mafra.

30 (Sábado à tarde) - Far
mácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

31 (Domingo) - Farmácia
Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.
O serwco noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo
Antônio, sita à rua João Pin
·to.

Êste é

o melho.
cachimbo nacionoi

Atendemos pedi
dos pelo Rsem
bolso Postal.

Distribuidora de

Charutos Suerdieck Uda.
Rua Buenos Ayres, 177 - Rio

Distribuidores para

Santa Catarina:
Irmãos Mende8 &, Cia.
Caixa Postal 61 - Fpolis .

Londres�· (H. P.,) - Já chegou ao - Frigidez, irregulal'idades ouva-
Brastl O' reputado e esperado trata- rianas, idade critica, obesídade 0'111

menta Okasa, - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele
medicação de escolha uníversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pele seu alto valor cia dos selos tôdas essas deficiên
terapêutíco e pela sua eficácia Indis- das, de orígem gtandutar, na mu

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

nios vtvos, extratos de glândulas se- boas Drogartas e Farmácias. Infor
xuaís e Vitaminas se lecíonadas. mações e pedidos ao Dístr-íbutdoe
combate vigorosamente todos os ca- _ geral: Produtos Ar-na, Av. Rio
ses lig'ados dh'e;mcllte

a per-tuba- Branco, 190 - RiO'. Okasa impos-ta
ções das g lânuh ,�'llitais do apare. do diretamente de Londres, pro
lhe sexual co-u : F'raqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigor
na idade avançada ou per outeo mo- cem as drágeas "prata" para ho
tívo.. no meço, selinidade precoce, mem, - Fentinilidade, Saúde e Be
perda de energta, fadiga, fraqueza leza cem as drageas "oure" para
mental etc.• nO' homem.. . mulher,

ROMANCES SENSACIONAIS J
(em fascículos)

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

quanto não estiver normahsada a entrega a dornicí io., os

f'ascicu 06 que precisarem.
_ ..-

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

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

Livraria Rosa, à rua Deodcro , 33,

Zeferino José de Abreu j)Ianoel Nicolau
Olheira

de
e

Adelaide Botelho de Abreu
Partícipam aos seus pa

rentes e pessoas de suas re

lações o contrato de casa

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

Participa os seus amigos
e pessoas de sua� relações °
seu contrato de casamento
com a srta. Doralice B. de
Abreu.

Rio de Janeiro, 4-3-46.
4-3-46.

\ lJtIanoel e Doraliee
Noivos

I
I
I

I
---------------------------------------------

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

BanCfl do Distrito Federa:1 S.4.
CAPTTAL: rR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TraJano, 23 • FlorlãnõpOlis

RECORTE ,.E:STE coupqn preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INrnGENTE�
DE FLORIANÓPOLIS,

I
.

i Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA tOom a men.salidade de Cr$ .. " ..... ,.

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

Nome por extenso ............................. '" , ..

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

f"ARMACIA ESPERANÇA
t. :rann�.tleo NILO LAU8

.

lIoJII • -.lIA _. .... ""'*"'...

.............�-B�-r-e-�
uu.- .. lIilorrMIIa.

- .. - ......� ............ ......, ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Repúdio ao sistema totalitário I
W. D. JACKSON

(Exclusive para "O Estado")
LONDRES, março - Press Informatíon Servícé

Volta-se a falar nas diferenças entre a velha e a nova

democracia. De fato, podemos estabelecer uma diferen

ciação em tal sentido, muito embora pareça. _arrisc�o
estar a aguçar um antagonismo que, na reali __ade, nao
existe. Correríamos, neste caso, o perigo terrível, con
tra o qual de resto lutamos de armas nas mãos duran
te cinco longos anos e sofremos duramente: o perigo de
resvalarmos para algo que não seja mais democracia,
tantas as transigências com os princípios da hipertro
fia do Estado, neste ou naquele setor das ativídades na

cionais.
Mas se observa, _ efetivamente, que as democracias

se afirmaram com suficiente vitalidade para ganhar a

parada contra os totalitarismos, que viviam a vatici
nar-lhes a derrocada final, a decadência inevitável, os

males insanáveis. E as democracias renascem mais fir
mes e mais fortes, mais prestigiadas sobretudo, dos em

bates medonhos da guerra. Naturalmente, uma das
coisas, que mais e melhor caracterizam a democracia,
reside na sua faculdade de sobrevivência, através das

épocas, cada qual com sua fisionomia própria. É o que
poderemos chamar de maleabilidade, espécie de flexi
bilidade bastante elástica para adaptar-se ao império
dos tempos novos. Justamente ao contrário dos regi
mes de cunho totalitário, que configuram recursos de

emergência facilmente resvaláveis para o díscrícíona
rísmo pessoal e o messíoanísmo odioso. Quando o mUll-;
do caminhou para a guerra, há seis anos, estávamos de
tal maneira mergulhados nesses riscos, que só havia
um remédio: lutar, e lutar com decisão. Foiea prova
suprema a que foram submetidas as democracias, no

caso a democracia, no singular.
Hoje, é precisamente o inverso que se verifica. No

seio dos povos desarvorados pelo desencanto dos regi
mes de fôrça, e outros pela onda avassaladora dos pro
blemas deixados pela própria guerra, todos se voltam

para mi soluções democráticas. Quaisquer que sejam as

decisões tornadas pelas assembléias internacionais - e

a assembléia da ONU, constitui um expressivo exemplo
dessa realidade tão grata - são elas tomadas sob bases
democrátas. Acima dos nacionalismos, e dos interêsses
nacionais, a democracia triunfa ainda uma vez. E seria

utópico solucionar questões de suma complexidade ,por
meio de simples passes de mágica, consubstancíados
em alterações drásticas de regimes de govêrno. Esta
mos verificando extamente o choque íntimo das desilu
sões no espírito daqueles, que, de maneira apressada,
haviam perdido a fé, a confiança na democracia. Mes
mo nos países em que democracia não possuía raizes
muito sólidas, foram êles os primeiross que se viram ar

rastados no turbilhão do nazi-fascismo, e seu repúdio
aos sistemas totalitários é agora um espetáculo visível,
muito claro e altamente confortador.

A DISENTERIA
A.

r as lJlOSCaS
Em medicina existem dois tipos bem definidos de
disenteria: a amebiana e a bacilar. Ambos se caracteri
zam por frequentes evacuações, perda de peso, etc. A
amebiana provoca o aparecimento de abcessos no fígado,
que são fatais em alguns casos.

As môscas podem atuar como agentes transmissores
destas enfermidades e depositar com suas patas ou suas

fezes, os gérmes causadores da moléstia .. Por isso, lutar
contra as môscas, ajudando a destruir os fócos onde es

tas se desenvolvem e multiplicam, é levar a cabo parte
da profilaxia contra as referidas infecções. Complete esta

ação, pulverizando em seu lar SHELL TOX, o inseticida
científico que extermina môscas, mosquitos e outros in
setos daninhos,

">'f,,-:-,':r' ,

./
.',' ..

' L\.:'l!.' '" .I!, f�..

.;���;·'�.i��i:·; ;?:'�'��'��;': I'
:({t;;1�:,�\���t

.... 'I'.�'�" H.I/� b.. :t->, ,.\"f.,::: t' ,{ t'f••.\. '"\.�

. "·1·,;:t<{}�)t·:�,�':'<'
Vista microscópica de
uma "Entameba His
tolítica" com 3 glóbu
los vermelhos. É um

parasito causador da
disenteria amebiana.

Esta é a pata, muito ampliada,
damôsca. Entre os pêlo reté rn
as matérias contaminadas qu-e
logo deposita sõbre os objetos
ou sôbre a pele humana.

SHELLTOX
::::::::1

Não tonteia os insetos: MAIA·OS!
l�

:::::::: :.:!:!:
:�::::: A N G L o - M E X I C A N P E T R o L EU" c O. L T D. ::::=:;=

DE PETRÓLEO
_

i:l;:�;:.:�:::::::::::::::�;;�;:�:::::::::�::��:�:�:�:�;�:�:�:�:::. :::::::::::::��:�:�:�:�:�:�:��:�:��;�:f�.::.:_:.::�:.:�:����:���:�:;:�:.�...... � ...... ........ 1I�........'WtO ........ - .·��""' ••".'�.:.III""",�,,��.;tr�'t;{l

Uma "Entameba
Coli", protozoário
que, ao localizar-se
no intestino, pode
dar origem a vária.
erde,midades.

NA-O É NOÇ'VO AOS PRODUTOS

BREVEMENTE
Tenha sempre em co ...a uma garrafinha

aPERITIVO «IMOI»
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Monta.qem de rádios. Ampli

ficadores-Transmiusl<'es
Material importado direta

mente do. U. S. A.
Proor ietário

Otomu GeOrges Bõnm
E�ectte - Tecnico - Profiuionol

formado na Europa
Florianópolia

�U(1 João Pinto n. 29 -- Sob.

MACHADO li (lA

E�CRITÓRIO .JURíDWO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas

IDiretor: dr. EI'isiário de Camargo Branco
ADV()GADO

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

�_---__
Ij

'Endereço telearâfico e "Elibranco" - Lajes - Sta Catarina· *

Banco de Crédito Popular e
de Santa Catarina

Agricola

AQ'3Dcioa. ReJ)Tftentallõea em

OePal
Matriz� norian6po:t.
R'la João Pildo, n. e
Caisa Porial. 37
filial: Cresciúm.o

Rua f'loriano Peixoto, ./n
(Edit. Pr6prio).

Telegramas: ·PRIMUS·
Aq.nt.. "'lo. principal.
tnunlcipioe do t:dtQô.,

deConvocamos, 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 de que trata o artigo 24 dos nos

sos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselho
Fiscal, e respectivos Suplentes, e tratar de outros assuntos de
interesse social, na forma ão mesmo Artigo.

Florianópolis, 6 de março de 1946.

p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina.

ILourival Almeida

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do E.tado

Fio r ianõpolis
Parm, Narbal Alns 08 SOllza

da Costa AvUa

Dr. OSVALDO .8C:JLCAO VIANNA

Dr. ]. J. DE SOUSA CABRAL

I_ESCRITÓRIO:
Rua FeHpe Schmidt-S2 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florion6poHs.
ww '''l W.iClt::m:lii&W::;u:w .GUJ&Wm���.__

Dr. 9. G S Medina
�arm. L,

Exame de sa:lgue, Exa.me par-o verificação
de cancer, Exame de urina, Exame poro

verificação da gravidez, Exarue <ie escarro,
Exame pare verificação de doencaa do.
�ele. boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangues,
Lxame químico de farinhas, bebido.

café. águas, etc.I
..._- I� -----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Esfaqueou a er-aa
I morada com lU
golpes

e' Día d C o
-

t E tí d d q
R'lU, 11 (E.) - Na madru-� O « O r DIS a spor IVO)), o escreve or ue exerce gada de ontem, a operária Dil-

I
·

h i
-

d d I
ce Madalena de Sousa, brasi-

s a esplD osa tare a para a concretizaçao e um só i ea: Ieira, solteira, de 17 anos, i'��l-

dente na rua Sá Pinto, 252,
O progresso dos despertes, Santa ,Cruz, em Niterói, quan-

do saia de casa, foi abordada

JEIRENSE EXCURSIO-
I
não há nada resolvido com o clube não se Interessa pela r rica coiocarao os S€us quadros I pelo. seu ex-namo�ad?,. Credo

:ARÁ Á LAGUNA I Vasco. Ademir não abrirá mão concurso de Ademir, em tace principais, pois, as direções da Silva Cunha, blasileI.ro, d,e
ala-se nos meios espor- dos 250.000 cruzeiros, impor- do alto preço pedido pelo mes- dos três clubes declararam que

118 an�, c?m quem havia brí

.a cidade que o Figuei-l tância esta que será dada por mo para ingressar nas fileiras lo torneío relâmpago servirá �ado ja ha ::lgum temp? _

O

excursíonará no próxí- dois grandes clubes interessa- do tricolor bandeirante. para ajuste dos conjuntos. É Jovem propo� reCOn�ilIaçaO,
mingo á vizinha cidade dos pelo concurso do eficiente * j na verdade uma medida acer-

com o que _nao. concordou a

;una, onde enfrentará o atacante. Ademir, segundo es- AMEAÇADO O TORNET:} . tada que o Vasco, Flamengo e moça. EnraIVeCld?, sacou de

do Fluminense F. C., clareceu seu pai, seguirá na RELÂMPAGO Flu.f""-�-��" hão Querem e11- uma. faca, desfen71do-lhe .de-
próxima semana, para Recife, Rio, 11 (Via Aérea) _ O tender. zesseis golpes. Deixando DI�ce

• onde visitará suas proprieda- torneio relâmpago que se rea- * banhada em sangue, fUgIU,
.CELENTE ATAQUE, des e ficará aguardando a úl- liza todos os anos estava TP.,ANlSFERIDO O C.AMPEO- em seguida.
ilSENTARÁ O C.ORIN- tima palavra do Vasco. ameaçado de não ser efetua- NATO CARIOCA A vítima foi removida em

THIANS * do em 46 devido ao desin te- estado grave para a assístên-

'aulo, 11 (Via Aérea) - CHEGOU ANTE-ÔNTEM, O resse dos clubes pelo referido Rio, 11 (Vi::r Aérea) - Em Ci� comissárío Cordovil to-chegado a bom têrmo, "VENDAVAL" torneio, colocando em C3,(.'pO virtude da realização do Cam-
gociações erstre Servílio Sob o comando do despor- quadros reservas e excursio- peonato Sul-Americano de Na- mau as providências que se fa-

orínthíans, para a reno- tista Pimentel Duarte, chegou nando com os titulares. Pelo tação e do torneio triangular z_i_a_m_p_r_e_ci_s_a_s. _

do contrato daquêle [o- ante-ôntem ao pôrto de Flo- andamento, parecia que s -rla de natação a Federação Me
, na base de 80 mil cru- rianópolis, o belo iate "Venda- mesmo cancelado o torneio re- tropolitana de Natação resol-
de luvas por 2 anos, o I val", que está fazendo o cru- lãmpago deste ano, mas após I veu transíerrr 10 campeonato
chíans contará com uma zeiro Rio - Montevidéu - uma reunião na FMF, ficou carioca para os dias 27 e 29
ielhores linhas, se não a Buenos Aires - Montevidéu

I
assentada a sua realização. O I deste mês por sugestão do

De-,Ir que intervirá no cam- - Pôrto Alegre - Rio. S. Cristóvão, Botafogo e Amé- i partamento Técnico.
,to e que será a seguinte: *

.io - Baltazar - Servi- A PRELIMINAR ENTRE BO-
li - Valter. CAIUVA E PAULA RAMOS

*

I
FOI TRANSFERIDA

AMERICANO DE REMO A preliminar da tarde de
" 11 (Via Aér,ea) - A domingo último, entre Bocaíu
D. já marcou as datas I va, que deveria ser realizado
as eliminatórias do Sul- máu tempo, foi transferida pa
'ícano de Remo a fim de ra o próximo domíngo..
scalada a equipe náutica *

.epresentará o Brasil no TRANSFERIDO O JOGO ,CA
rne continental a ser

rea-I
RAVANA DO AR' X BOCAIU-

o em Montevidéu. Há um VA -

de desinteresse nos clubes Devido ás fortes chuvas que
cas, pois a Federação Me-I desabaram, ante-ôntem, sôbre
>litana já pediu o ínjcío ] a nosas capital, tornando im
.reínos mas apenas o Gua- praticável o gramado do Es-
.ra se manifestou. tádío da F. C. D., o prélio en-

* tre Caravana do Ar e Bocaiu-
CASO VASCO-ADEMIR va, que deveria se rrealizado
o, 11 (Via Aérea) - Con- nesse dia, em homenagem ao

a sem solução o caso de sr. major-aviador Epamínon
nir. Estava marcada para das Chagas, comandante da
a renovação do contrato Base A:érea, foi transferido pa
-eterído jogador, mediante ra o' próximo domingo.
lições estabelecidas pelo '"

Diogo Rangel, novo diretor O VASCO NÃO SE INTERES-
utebol do Vasco. Entretan- SA POR ADEMIR
) presidente Jaime Guedes Rio, 11 (Via Aérea) - Se-
O os seus múltiplos afaze- gundo informações colhidas
não pode comparecer á entre elementos do Vasco, o

(lião mareada para as 16 presidente do São Paulo, sr.

as na sede do Vasco. 'Fa- Roberto Pedrosa .teria escrito
do á reportagem da Meri- uma carta confidencial ao sr.

aal, o Sr. Antônio Menezes, Jaime Guedes, presidente vas-

de Ademir, declarou que caíno, declarando que o seu

J O ESTADO encon--Itra·5e à venCia na

I
banca de jornai5

«Beck" �

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Um filme impressionante e

real, contando a história de
duas vidas!
TRIUNFO SôBRE A DOR

com

Joel Me Crea - Betty Field.
Enternecedor!
Sublime!

lpON;T������:. R.l� = :E- Açúcar dos EE. UU. Eleva-se a cotação
ci�)dia. o Tocador de Harmô- para ii Europa do algodão Varne do Uruguai
nica. Nova YOTk, 11 (U. r.) - A S. Paulo, 11 (Assapress) -

para o RioDesenho Colorido "Sugar Brokers, Lamborn anel ôntem, na Bolsa de Mercado-
.

3) _ Foz Airplan News Co. informam que circulam rias, registrou-se um aumen- RIO, 11 (E.) - Chegou esta

Jornal. ru�Qres, segundo os quais 95 to de três c:·uzeir.os por arro- �anhã, a �ua��bara,,, o na-

Preços: o-s 3,60 _ 2,40. Estados Unidos exportar�8 b�, para <?s tlp?S fmos de algo- VIO uruguaI� Clara
.

�ue
Censura: "Imp. 14 anos". milhões de toneladas de açu- dao, no dlspomvel. !"ala.:se que transportou gr�nd�. quanbda-

5a feira ODEON 'car em 1946, provavelmente tal aumento. tem lIgaçao. com de. de. carne f��gonflcada, de

O filme considel'ado pela crí- antes de setembro, para a Eu- a favoravel lmpressao deIxada pnmerra qua.Idade, para a

tica, como o maior destes últi- rapa.,Os diret?_res da referida p�la recente _entr�v�sta d? �i-. nossa praça.
.

'

,._
mos 10 anos: errpres�,. manlIestar�m, con-, m,s�ro Gast

..
ao Vldlgal a lIi1-! Cl,-�� �eu_",�er��es��l���,rl:Y-'oA R C O - I R I S tudo dUVIdas a r2spelLo. pI2nsa paullsta. l -"-- -- ce .. v •. __ c-<S -, " .. " __ . __v,.

ODEON -IMPERIALCines
..

HOJE
CINE ODEON

Às 5 - 7% horas
as páginas do imortal Ra
Sabatini, surge a mais ím

ssionante história de amor

venturas!
CYSNE NEG,RO

(Tecnicolor)
com

irone Power - Maureen
ara - George Sanders.
omance! Duelos!
erigos e Sensações!
o Programa: - 1) - RE
TAGENS P. R. A. - 9 -

. Cinedia.
,

reços: Cr$ 3,00 (único).
eral: Cr!S 1,50.
ensura: "Imp. 10 anos".

HOJE
CIXE IlUPERL\.L
Às 71h horas

!L. . /

II

enfim!Até, que
CHUNGlUNG,11 (U, P.) - A notícia de que as tro

pas sovlétíeas se retiraram completamente de �Iukden
deu novo alento às esperanças dos chineses, de que a eva

cuação sovíétíea da �randchú.ria, há tanto esperada, te
n ha começado.

K·12J .1"

Desastrosa a situa
ção do café na
Nicarágua
Managua, 11 (U. P.) - Os

produtores de café enfrentam
uma situacão econômica de
sastroza a 'pior talvez sofrida
nos últimos cinquenta anos,
devido ás chuvas torrenciais
que cairam no amadurecimen
to da colheita destruindo ses

senta por cento desta.
Por conseguírze, muitos'

A representação do Brasil em Moscou �!;���������/��z�em��;
RIO, 11 (E.) - A representação do Brasil junto às Repú- parte do café de exportação

blícas da União Soviética já está constítuída com as últimas nicaraguense, abandonaram a

designações feitas ontem pelo presidente Eurico Dutra. Assim colheita.
o embaixador Pimentel Brandão, chefe daquela representação ,------------
já. se acha a caminho de Moscou, dtvendo dentro em breve se

guir para o mesmo destino os diplomatas Jorge Oliveira Maia
e Jatir Almeida Rodrigues, para ocuparem, ali, respectivamen
te, os postos de 10 e 20 secretários.

A agêneía chinesa Central News que anunciou a re

tirada dos russos, também anunelou que incêndios irrom
peram na cidade, mas não deu qualquer indício sôbre a

sua orig-em ou Importância.
A notícia de que a maior cidade de �Ia.ndcllúria, se

encontra outra vez em mãos dos chineses depois de qua
si 14 anos e meio de ocupação estrangeíra, foi saudada
em Chungkíng com alívio e suavizou a tensão criada, nos
últimos dias, sõbre os aeontecímentos da Mandchúria.

Seria um erro gigantesco
DE BORDO DO "MIDWAY" AO LARGO DE GROE

LANDIA, 11 (United Press) - O almirante John Cassí
dy declarou esperar que a bomba atômica seja declarada
fora da lei como arma de guerra, mas considera que os

Estados Unidos podem e devem estar preparados para
lançá-las as centenas de qualquer ponto que um porta
aviões possa alcançar. Acrescentou que a missão que
trouxe aqui o porta-aviões sob seu comando o convenceu

de que os navios podem combater em qualquer auge -
mesmo nos mares gelados do Circulo Ártico. "Se redu
zirmos nossas fôrças de porta-aviões, teremos cometido
um erro gigantesco", concluiu o almirante Cassidy.

A madeira
cepícheba
Vitória, 11 (Assapress)

,. Sezundo dados estatísticos,
ag�ra divulgados e levantados

I pelo Instituto Nacional do Pi

nho, o Espirita Santo, ocupa
.o terceiro lugar no forneci-
mento de madeira, ao merca

do do Rio, com 3.373 metros
cúbicos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOVO PRODUTO QUíMICO
QUE DESTRúE AS ERVAS
DANINHAS E AMADUREC.E

OS FRUTOS

IWashing;ton, (S. L H.) -

Un. novo produto químico
que, no dizer dos cientistas,
destroe as ervas daninhas e

•-----.--, .. -J"w.__ &..& _- &..&..& &- _....,. amadurece os frutos virá be-
neficiar muito os fazendeiros

DR. NEWTON D'AVILA quando aplicado a determina-

Operacões - "ias Urinárias - das plantas. Peritos do Depar-
Doenças dos intestinos, ré to e t to de Agrícuãtura co
anus - Hemorroidas. 'I'ratamen- amen -

to da colite arnebiana.

I'TIunicam
que este produtoFjsíoterapta - In+ra vermelho, .... . . ..

Consuh.a: Vital' Meireles, 28. a u XIII a o amadurecimento
Ate,nde diariamente às 11,30 ns. das bananas maças peras e f
e, a tarele, das 16 hs. em diante 'I

Resiel: Vielal Ramos, 66. outros frutos e mata a chama-I
Fone 1067

Ida erva de Santiago que causa '

DR. MADEIRA NEVES a conhecida febre do feno.
Médrco especialista em DOENÇAS Não deve contudo ser utiliza- (DOS OLHOS .

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- do com o algodão, fumo, vegega Prática no Rio Ele Janeiro
C'O.\'Ht;I!l'.<\S - Pela amanná: tais e outros produtos agríco-

d íariameni s elas 10,30 às 12 hs. à 1
.

1
.

1tarde excepto aos sábados, das l4 as, pOIS ne es exerce 19ua -

,

ás IG l;ora". - (,O.\'Sl!IJTÓB.IO: menta sua ação destrutiva A [
Rua J01)O Pinto n. 7, sobrado

_I
Lo •

I'Fone: 1 AG! - Residên<:i.a' Rua droga em questão é conhecida,Preslden te Cout inho, ,,8
1 desí

-

"2 4 di"
_ pe a eSlgnaçao - - 1 , uma,DR. MARIO WENDHAUSEN anos mas só muito

recente-',:-'lédico rio Centro de Saúde e r». mente se, aperceberam de suas
retor d;) Hospital "Neréu Ramos"
CLINICA }oIÉDlCA de adultos e abrevratura de sua

compri-"críanoas .' f' 1 d tiCONSULTóRIO: R. Trajano, 14 díssíma ormu a e cons '1-
(altos da Confeitaria "Chi- tuí

- ,.

O
.

;t. t
quiu ho ") uiçao quirmca, s cien IS as

ICOXSULTAS: das 4 às 6 horas a experimentaram

durante,RESID11:l\CTA: R. Felipe Schmídt,
38 - Fone: manual 812 grandes possibilidades.
DR. BIASE FARACO

LEIAM A REVISTA I

O VALE DO ITAIAI

1 ... que, na coroa real in
glesa, existem 4 rubis, 11 es

meraldas, 16 safiras, 277 péro
las e 2783 diamantes.
2. " que a muitas milhas,

mar a força, ainda existe poei
ra, pois o vento a transporta
das praias a distância conside
ráveis, ás vezes em densas nu

vens.

3. .. que a boneca, de uso

tão generalizado atualmente,
teve sua origem, como brin

quedo, entre os gregos, que a

ofereciam aos deuses no dia do
casamento de sua dona.

j 4... que, na Europa, as ce-

_______________� "� ganhas, quando não podem
prender seu ninho num telha-

-�
do em 'declive, seguram-nos
com uma espécie de cola que
colhem em certas árvores e

transportam no bico.
5. " que, nos Estados

uni-,'dos, alguns caçadores de autó
grafos estão agora pedindo ás
estrêlas de cinema que lhes'
dêm, em vez de assinaturas,
suas "impressões labiais", is
to é, as marcas de seus lábios
pintados com baton.
6. " que todos os habitantes

da Terra não poderiam, em mil
milhões de anos, escrever tô
das as transposições das 26 le-
tras do alfabeto, mesmo su

pondo-se que cada um escre

vesse 40 páginas diárias e ca

da página contivesse 40 trans

posições diferentes.

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA �lf:DICA EM GERAL

Doenças do coração, pulmões, fí·
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSUJ,TóRIO: Rua Fernando
Machado, HI

CONSUJJT.<\S Dl1\RIAlUIIlJNTtE:
das 15 ás 18 horas

RESIDil.:.\'Clf\: Av. T'rornpowskl,
62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

ele senhoras
CONSUJ/I'óRIO: R. .João Pinto 7
Diáriamen te das 15 às 17 horas.
RESIDf!:.\'CL<\, Almirante Alvim,

:16. Fone M. 251

DR. ARMANDO VAtÉRIO
DE ASSIS

Dos Serv ícos ele Cltn ioa Infantil da
Assistência Municipal e de

, Caridade
CLíNICA I\IltDJCA DE CRIilNÇAS

ADULTOS
CONSUJ.TóRJO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÉ1\'CIA: Rua l\1ar�hal Gui
lherme, 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 Hospitat
Psiquátrico do Rio na Capital Fe-

deral
CUNICA MÉDICA - DOENÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
�URGIA - lUOLÉSTJA3 DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdado de Med l-
cínna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b,
lia •.'cs, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

{itero, ovários e trompas. Varrco
cele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe

. Schmidt, 21 (altos da Casa Pa
raiso). Tel. 1.598.

RESIDf!:NCT.4: Rua Esteves Jú
nior. 179; Te!. M 764

I

Notas científicas

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DO:P.NÇAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GE1\'TTAIS

DE A:\1BOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, do

Rio de .Ianen-o
ESPEC IAJ,JSTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS.
OUVIDOS, �ARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estran has, etc.
CONSUJ.T.'\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES I\L<\(;Rl\D& N. 20 -

Fone 1447 Copyrtghl da

rs« UAVE rOI!UfANO? Int:-DR. S�VAS LACERDA
CUnica médico- cirúrgica . de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Canse.
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSIDíl:XCJA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Conselheiro Mafra Ine. 135

Rua

.. .. -

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA-
F..dada •• 187. - Sé•• : I A I A
INCENDIOS E TBA.NSP�KTE8

Cifras do tBaíanco de 1944:

••• ......

CAPITAL E RESERVAS
_Responsabilidades
Receta
Ativo

........ ..

Cr.
Cr$
«

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80«

Sinistros pagos nos últimos I\) ancs

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736,401.306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco IJoaquim Barreto de Araujo

" .... '" ,.,.._ •••• " .... ft ..••.,........_, ....... J.Jtr

DEFE\/DER a saúde e a eficiência

combativa das Fôrças Arruadas das

Nações Unidas - foi a suprema tarefa d�
soldado Flit durante a guerra.

Agora, o soldado Flir, novamente entre

nós, está pronto a prosseguir na sua cam

panh.i diária de proteção à saúde do lar,
contra os pcrigss e o mal-estar causados

pelas môscas que disseminam a disenteria;
os mosquitos que propapagam a malária
e a febre amarela; as pulgas e outros in
setos que transmitem o rito; e as traças

que destroem as roupas.
Isso significa que Flit pode ser agora

encontrado, onde e quando V. Quiser.
estiuer na lata, não

Teça FLIT - ( certi

fique-se de que recebe

FLIT. Recuse sua

ddneos. Lembre-se :

U o soldadinho não

FLIT é FLIT!

mortal para os insetos, inofensivo para as pessoas.

IA-CõFH

�""""""""--"--I"""""".

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M<.!fOR CR s 6.250.00

Muitas b :>nificcrc;:õe-. e médico grO!ti�
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Fabricante e distriouidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brina
bons e barato., 'algodões, rnorms e aviamento.
pal'a alfai<ltes. que recebe diretomentfOl das

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

Florian6poli.. - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes.

,
\,melhore. fábrica.. A Casa

•A CAPITAL" chama a atenção do.
visita ante. de efetuarem .ua. compra •• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



----_--

o/

•

Joguem-se fora
as placas!
Ontem, precisamente às 17,50

horas, quando mais inltelnso era

o tráfego, tanto de pedestres
quanto de veículcs, fomos sur

preendidos com um flagrante
desrespeito às determinações
que as regras de trânsito im

põem aos motoristas.
Dizemos - ,f.omos - porque

há testemunhas oculares da in

fração: o [orualista Jairo Calla

do, din'tor-i'l'oprietário da nossa

conf rei ra, "A Gr�zeta", e o nos

so diretor de Redação.
O fato passou-se assim.

Aquela hora, estavam conver

sando os senhores acima ref'er-i

dos, no espaço compreendido
entr-e uma vistosa plaquinha da
[. V. T. P., colocada bem no cen

tro da rua Trajano, esquina 'da

Cons. Mafra, e o novo edifício
do Montepio, quando 'a carnio

nette de chapa ,nl. 10-17-17, do
H.. G. do Sul, fonfonando ensur

decedoramcnte, forçava a passa

gem. Apesar de avízado, respon
deu-nos com um sorriso .tipo
..
nem te Iigo '

e ... não tivemos

outro remédio senão dar passa

gem ao carro!
Procuramos saber o motivo

de os guardas não teretn torna

do as necessári as providências,
e qual não foi o nosso espanto
quando o Inspetor Juvenal
Schrooder, n. 13, nos declarou

que o carro havia infringido os

dispositivos estabelecidos pelas
regras de trânsito. com a sua

permissão, em face das instruções
mindstradas pela Inspetoria, <]ual
a de permitir que os canos de

hóspedes do Maiestic encostem
em fr-ente ao hotel, subindo pe
la nua Traiano,
A nosso ver, não está certo.

Tanto não está, que .o pedes
tre que tiver conhecimento des
ta nota, m âo mais atravessará
nenhuma rua, despreocupada
mcn te, como de direito, embora
uma vistosa e bonita plaquinha
indique transito impedido.

Só temos 1111l� idéia a sugerir:
joguem-se fora as plaquinhas I.

Perante S. Exeja., o Snr. Interventor Udo' Deeke, tomam posse hoje, às 10 horas,'
os membros do Conselho administrativo do Estado, sors. dr. limar Correía - Presi-,
dente, Severo Simões, substituto eventual do Presidente, dr. Salgado de Oliveira.

e Jairo Calado� O snr. Osvaldo Melo, secretário do C. B., também
será empossadO na mesma ocasião.

Florlanõpolls, 12. de Marco �e 1946

I P�r��I��?po�!�. !�o!�!.���!Oc�l_
peou desenfreada na propaganda eleitoral, não conheceu
restrtções.

Em São Joaquim mãos criminosas serraram uma

ponte para apanhar, em macabra armadilha, o automó
vel em que viajava o sr. Nerêu Ramos...

Jlundéu semelhante foi feito com valetas, numa 1'0-

dovía do interior da Ilha, visando a outro automóvel,
flue transportava uma caravana pessedista.

O chefe supremo da U. D. N. chegou, certa Ieita, a

mandar um recado ao sr, Nerêu Bamos s que se não ex

pusesse, que serta assassinado !
Depois do golpe de 29 de outubro, processada a sis

temática substítulção das autoridades policiais, os pesse
distas foram submetidos aos maiores vexames e ás mais
requintadas perseguíções.

Xos distritos florianopolitanos só os udenistas po
diam realizar bailes e díversões pacatos. Os promovidos
por gente do P. S. D. acabaram em desordens provoca
das por mínorístas emlrríagados, de navalha em punho•.•
Os sub-delegados do então Secretário da Segurança, que
o era também da U. D. N., faziam vistas grossas, quando
não aplaudiam. Um ouve que "hospedava" o cavalo da
sua montaria na roça vítaminosa de um pessedista inde
feso!

Dois rapazes, em Bíguaçú, escreveram uns versí-
nhos de crítica ao chefote local da U. D. N. e vieram
presos para esta Capital !

Os beleguíns udenístas, á medida que viam crescer

a, vitória dutrísta, redobravam as suas arbitrariedades.
Quando, afinal, o govêrno foi. entregue a um pesse

ddsta, o ambiente causava apreensões, A acertada esco

lha do sr, dr. Udo Deeke, alíada á superioridade moral
com que os seus correlfgíonáríos receberam a mudança
da situação e souberam arquivar ofensas, desprezar pro
vocações e não revidar vexames, possibilitou a manuten

ção da ordem e a garantía de todos os direitos e Iíberâa
des individuais.

O novo govêrno desarmou 0$ espíritos com o mes

mo empenho com que certo Deíegado da Ordem Politi
ca e Social desarmara a cintura dos adversários.

Os udenístas "com culpa no cartório" livraram-se
de ajustar contas com as suas vítimas. E a paz desceu
sôbre o Estado•••

Apesar disso, o órgão minoritário vive a reclamar
contra uma "incrivel violência", atribuindo-a ao sr, In
terventor.

Essa "inominável perseguíção ", umca a merecer

artigos d\e fundo, por certo, vai ser levada ao conheci
mento da Nação pelos representantes udenístas na Cons
tituinte ! A furiosa acusação do "Diário", fora de dúvi
da, abalará a consciência jurídica do Brasil! A impren
sa mandará seus representantes para constatarem in 10-
co, a fruoulêncía inaudita! Querem os leitores saber qual
foi esse "de$mando sem precedentes na história barrtga
verde" � Armem-se, então, de tôdas as reservas de cora

gem e leiam:
Um inspetor de trânsito, numa cidade do interior,

mudou um ponto de parada de ônibus!
Parece incrível! Na realidade essa foi, até agora, a

única arguíção séria e dígua de editoriais. que o órgão
oposicionista fez ao govêrno honrado do sr, Udo Deeke.

Pal'abens, sr. Intenentor !

TreDlendas explosões
LONDRES, 11 (E.) - Um despacho de Tel-Aviv, informa

que tremendas eXjplosões foram ouvidas de Jaffaand, na dire
ção de Sarona, onde está localizado um acampamento da polí
cia mobilizada da Palestina.

Fixação do preço
de custo

S. Paulo, 11 (Asapress)
Na reunião da Federação das

Indústrias foi aprovada a tese
da; fixação do preço do produ
to nas fábricas. Isso permiti
ria ao povo verificar o verda
deiro custo das, mercadorias
que compra. Essa medida se

restringiria, entretanto, aos

artigos de consumo diário.
A reunião de ontem não foi

permitida a presença dos jor
nalistas. Porém, informa-se
que a Federação enviará ao

govêrno um memorial pedin�
do a decretação de preços de
custo para os produtos de con�

sumo geral.
•

'IIIILII.
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Previ.ão do Tempo, até 14 hora.
do dia 12 na Capital,
Tempo; Ainda instavel, com chu

va. e sujeito a trovoadas.
Temperatura: E.tavel.
Ventol: De Suéste a Nordéste.

frescos,
Temperatura. exrremas de hoje,

foram: Máxima 29 5. Minima 20,8.
Previlõel para o litoral de Santa

Catarina e Rio Grande do Sul:
Tempo: Instaval, com chuvas em e uma cabine. feita em P. Ale
Santa Catarina e Bem 00 Rio gre, em perfeito estado. Preço
Grande, do Sul� Vent.o. de Subte I de ambas Cr$ 3,50000,
a Norde.te. com rajada. fresf:as,

I
'
,.

Visibilidade de moderada a ..ofri- Tratar cem o Ernpresârio da'

vel. Auto Viação Coqueiros

Estudantes de üeo- Suicidou-se, jogaD�'
grafia em visita a do ..se da ponte;

Florianópolis H.ercilio Luz
A nossa bela ponte "Hercf

illio Luz", já tão conhecida, nas
I crônicas policiais, mais um

I vez faz-nos registrar um "vôo
.

'para a marte".

! ontem pela manhã, Odíli q

Maria Cascaes, com 38 an Os

I de idade, solteira, de côr bra�
ca, residente em Coqueiros,

I doméstica,
filha de Antônio

Manoel Cascaes e Maria Fel�1
\ reíra Cascaes, quando, ás J
I horas, vinha de Coqueiros, PtIa IJ Estreito, trabalhar er
I serviço doméstico. recém c�ni

tratado, passou pela casa .' de
sua mãe, que reside também
em Coqueiros, dando-lhe o

; bom-dia e pediu-lhe sua ben-
I

II ção, dizendo que ia dar uma

"volta ao mundo" . ,.

I Odília, conforme ínáormou
,

sua irmã Ruth Cascaes, que
i foi entrevistada pelo nosso re

i porter, informou que sua ir
mã sofria das faculdades men

I tais, sendo constantemente

I'
atacada de crises de loucura,
Assim, explica-se porque!

Odília, ao invés de ir para o

seu novo trabalho no Estreito,
tomasse a direção da ponte
"Hercílío Luz", onde, tragica
mente, pôs fim á existência,
jogando-se ao mar. O corpo foi
recolhido, por um pescador,
que no momento exercia o seu

místér, achando-se o corpo no

necrotério da Chefatura de
Polícia.
A suicídia, além da irmã,

acima citada, é, ainda, irmã
dos sr. Manoel Cascaes e sra..

Alice Cascaes.

Chegou domingo a esta

capital uma caravana de
nove estudantes do curso

de geografia da Faculdade
de Filosofia, da Universi
dade do Brasil, dirigida
pelo Professor Dr. Bilgard
O'Reilly Sternberg. Os visi

tantes, que vie iem sob o

patrocínio do Conselho Na
cional de Geografia, esti
veram on zezn no Palácio
do Governo, em visita de

cumprimentos ao Sr. ln
terven tor Federal, q ue os

recebeu acompanhado dos
Srs, Dr. Leober to Leal,
Secretário da Viação, Obras
Públicas e Agr-icultura e

Presidente do Diretório Re

gional do Conselho Nacio
nal de Geografia, e Dr.
Carlos Gomes de Oliveira,
Secretário da Justiça, Edu
cação e Saúde.

O professor H i 1 g a r d
O'Reilly Sternberg, lente
de Geografia do Brasil,
viaja com seus alunos ree

l.e srido estudos práticos
de sua cátedra. Ho ie, os

ilustres visitantes viajatão
para Blumenau.
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VENDE-SE
Uma carroceria de caminhão

NOMEADA
DISTRIBUIDORA

A conceituada firma Irmãos
Mendes {!f> Cia., desta praça,
acaba de ser nomeada. pela
Dietribuidore de Charutos
Suedrick Ltda., distribuidora
para o Estado de Santa Ca
tarina, dos afamados cachim
bos Sawa.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Cines R I T Z )Iot R O X Y
RITZ - Hoje às 5, - 7,30 horas

Sessões das Jl'Ioças
Frank Morgan -- Jean Rogers - Richard Carlson

"O IIjUS1'RE I:YCOGNITO" .

Um juiz que distribue sentenças, condenando velhos polí
ticos e absolvendo casos de amor.

Censura Livre.
No programa: - Notícias da semana - Melodias Mavio

sas-short.
Preços: 1,20 - 1,80 - 2,40.
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ROXY - Hoje às 7,30 horas
Um prog'rama excepcional

10 _ NÃO ADIANTA CHORAR - com Oscarito, Grande'
Otélo, e os azes do nosso rádio.

20 - O CALOTEIRO - com Billie Burke - Donald:
Woods.

Uma comédia cheia de alegria, músicas e canções. o o

Censura até 14 anos.

Preços: 2,40 - 3,00.
• • •• • � ".. � • • �. • o· .. • • • o. •• ..

RITZ -\- amanhã última exibição de
A :FILHA DO COJl'IANDANTE

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECeOU 00

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

.POR EXCÊL�NClA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


