
diz· Franco, "Crêde-me sincero amigo vosso"
desenvnlvimento, é de sobejo I respostas, querido Fuhrer, 'á�
convicente. vossas observações. Quero, com

! elas, dissipar tôda a! sombra de

receio, e declarar a minha intei

ra, a 'minha decidida disposição
ao vosso lado, unido a um co-

mum destino histórico, do qual
desertar representaria meu sui

cídio e o da Causa que tenho

guiado, e represento, na Espa
nha.

"Querido Füehrer" ,
de. Considero, como vós mesmo,

que o destino histórico nos

uniu - a vós, a mim, e aIO Du

ce: - de modo indiscutível.

Entre os documentos que o

Departamento de Estado Norte
Americano acaba de divulgar,
encontra-se a carta que, em

26 de fevereiro de 1941, ,o gal.
Franco dirigiu á Hitler, reas

segurando-lhe a lealdade do
seu país ao Eixo.

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

- A carta é a seguinte:

Nunca necessitei ser convencido

disto, e como já o disse mais de

uma vez, nossa guerra civil, des-

de o início mesmo, e em todo o

"Querido Fuhrer. A vossa

carta de 6, fez-me desejar en-

viar-vos, prontamente, a! respos

ta, pois considero necessário ex

por alguns esclarecimentos e

eonfirmações da minha lealda-
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«Os EE_ uu. nae cumpriram
Henry Wallace, ministro

Nova York, 13 (U. P.) - Num de Florida, disse que cinco coi-
"f'orum " radiofônico, realizado sas p cincipais a América podia
ontem á noite, os no rte-amer i- fazer para aumentar o embar-
canos foram advertidos de que que de viveres: cumprir nossas

sua alimentação, "per capita" é obr igacões para com a UNRRA,
mais de duas vezes maior que a

dos europeus, e que as, sobras
de alimentos de muitos lares

americanos poderiam alimentar
famílias inteiras na Europa. En
tre os oradores que participa
ram dos debates denominados

"Ajudemos a alimentar a Euro

pa", encontravam-se o ministro
do Comércio, Henry Wallace,' o

representante republicano A. L.
Miller e o senador Claude Pep
per.

Apelanrlo para que não hou

vesse desperdício de alimento,
Miller manifestou dúvidas sôbre
a possibilidade dos Estados Uni
'dos cumprirem seus encargos e

declarou: "Os burocratas de

Washington enlouqueceram o

I)O� o americano e os países es

trangeiros. Suas informações
são incorretas. Este país prome
teu 300 milhões de libras de car

ne á Europa. no primeiro tri
mestre de ]946. Até 15 de feve

reiro. a Europa recebeu apenas

19.500.000 libras. Até agora, ape

nas cêrca de 50% da farinha de

trigo que prometemos foram re

cebidos. Para produzir a farinha,
devemos transportar o trigo dos

armazéns que estão abarrota
dos. Telegrafei para aqui, do

oeste de Nebraska, dizendo que,
,�la media atual de remessa! de

caminhões, seriam precisos dois
anos para o transporte".
Wallace falou com a mesma

veemência e declarou que as re

messas de trigo e farinha tinham
ficado muito aquem do prometi
do. "Na maior parte dos países
-eurupeus, o consumo de a limen

tos decresce diariamente. A cri
se realmente desesperadora se

rá em abril, maio e junho. Co
mo nação cristã, não estamos
fazendo bastante simplesmente
comendo um pão ligeiramente
mais escuro. Devemos reduzir as

fatias, quotidianamente."
Howard Heinz, chefe de uma

grande firma de fabricação de

gêneros alimenticios, falando co

mo particular, fez um apêlo ao

govêrno para dizer ao povo por
que os Estados Unidos devem

alimentar a Europa. Também
salientou a necese-dade de se

rem enviados adubos e maqui
naria agrícola, para que a agri
cultura européia fosse reabili
tada.
Em outra irradiação, o sena

dor Claude Pepper, democrata

o que não estamos fazendo; de
vemos impedir que interêsses es

peciais reduzam o programa de
socorro. Logo depois de haver
o presidente Truman anunciado'
cortes nas quantidade de cereais

para as cervejarias. a Secretaria
da Agricultura recebeu inumeros

pedidos de membros do Congres
so intercedendo pelos cervejei
ros. Será que amamos tanto nossa

cerveja (' nos�os cervejeiros que

cheguemos a sacrificar vidas
para nosso prazer e seus lucros?:
devemos aurovar o empréstimo
proposto para a Grã-Bretanha:
devemos assegurar que a com

placência e desinterêsse dentro

o prometido»,
do Comércio

diz

Restrições aos comunistas
"LlSHlNGTOX, 13 (L. P.) - Os cidadãos norte-america

nos comunistas foram barrados, pelo Depnrtaínenot da (�uer
Ta, de assumirem quaisquer funções de importância, especial
mente nos campos do radar e da energia atômíea. A propósito,
informou-se que o estudo, pelo Departamento da Guerra, 410s
('liSOS -de varios soldados snhversívos coincidiu com a notícia
da descoberta de uma trama de espionagem soviética, no Ca
nadá. Aos soldados comunistas serão também proíbídas as ta
refas relativas a códíg'os secretos ou confidenciais.

O'fTAWA, 13 (U. P.) - Círculos dígnos de crédito nesta

capital dizem estar sendo esperada uma ordem geral que proí
hirá n participação em posíçôes de responsahllldade militar ou

governamental de quaisquer pessoas suspeitas de afívídades
comunistas.

de nosso próprio govêrno não

retardem o programa de abaste-
cimento de viveres aos que es

tão em estado de penur ia ; deve-
mos mauter nossos compromis
sos. A principal razão para a

atual tenebrosa emergência na

Europa oriental e meridional
onde a dieta é a mais reduzida,
é ª demora de três meses em

que o Congresso deixou passar
no outono último antes de apro
var as verbas da UNRRA."
Disse o senador Pepper: "Es

tou interessado em alimentar o

povo que está morr ,>ndQ de f'o
me, de miséria em qualquer par
te. Mesmo neste momento a es

cassês desesperada de cereais,
na índia significa que mais de
7 milhões de indúa e muçulma
nos estão definitivamente cami
nhando para a inanição.

RIO, 13 (A. N.) - Via aérea, regressou sábado aos Esta
Unidos, Lana Turner, artista cinematográfica. que esteve
mês nesta Capital, e em Petropolis.

Comearfilho também á vosso

critério de que a_situação da

Espanha em ambos os lados do

Estreito, a obriga á maior inimi

zade com a Inglaterra, que aspi-
ra a manter domínio no mesmo.

Onde estivermos sempre, esta

mos também agora de maneira

resoluta, e com a mais firme

convicção.

Não duvideis da minha abso

luta lealdade a êste pensamento
político, e a esta conciência da

união dos nossos destinos nacio

nais, com os da Alemanha e

Itália. Que esta mesma lealdade

se considere, na atualidade, au

mentada. Estas são as miuhas

Não careço nenhuma confir

mação a minha fé e ao triunfo

de vossa Causa, e me reafirmo,
dela, sempre leal seguidor. Cre

de-me sincero amigo vosso, com

as minhas cordiais saudações.
(As.) A. Franco."

O endereço era êste: " A SS
Ado lf Hitler, Fuh rer do povo

alemão;"

LaRa Turoer regressou aos EE. UU.

Prestou compromisso o Senador
Ernesto Dorneles

RIO, 13 ("O Estado") - Na sessão da Constituinte, pres
tou eompromísso o senador pelo Rio Grande do Sul, Ernesto

Dorneles.
'''Deixei o nosso Estado - informou - em plena paz, tra

balhando e produzindo. Seu interventor, o dr. Cilon Rosa cuja
escolha foi a mais acertada, possível, é por si )'lÓ uma garantia
Integral e absoluta de que o nosso Estado prosseguirá em sua

marcha ascencional, no caminho do progresso e na defesa dos
Interêsses do Rio Grande e do Brasil."

"O PSD continua, no Rio Grande, unido e coeso como des
de o prímeíro momento".

*** E' humano, muito hu

mano, isso de não poder
mos ouvir a louvação de

alguem, a propósito de
coise sua, que lhe não quei
ramos antepor o exalça
mento do que nos perten
ce.

Vai dai essa emulação
insaciavel e contínua, par
tindo do bairrismo intra

muros, a extravasar as fron
teiras duma nação, no com
petir brando com as de
mais,
Eis porque os noveior

quinos se comprazem no

delirio arquitetônico da sua

cidade, que aumenta para
cima; porque tanto Paris
se aferra à ditadura da

moda; disso, a ciumeira do
londrino quando o dolar

engorda, e se apequena a

libra .. ,

Quase todo mundo aca

rinha um pertence, ou

bravateia um feito.
E nós não fugimos à re

gra. Só que, para o ce

nano mundial, entramos
como o país de vida mais
dificil, e de preços mais
elevados.

Os iorneis cariocas an

dam a dizer que o Rio é
a cidade onde o subsistir,
é mais arduo, por todo o

globo maluco em que mo

ramos.

Triste celebridade, E com

a agravante de alegria e

vantagem de pobre, dura
rem pouco,
E' que, a seguir por ésse

caminho, não teremos mui
to tempo de nos vanglo
riar: cedo estarão os pro
prios vermes repelindo,
como carne de segunda
categoria, as nossas míse
ras pelancas, exaustas da

lida, e atiradas à cqva com

uma cruz de pau áspero
por sõbre,

*
* *

A!as os cariocas haverão
tido o prazer inefável, e a

consoladora sa tisfação de
morrer famosamente, no

Rio de Janeiro, - a cidade
mais dispendiosa do mun

cj.o, onde as batatas se pe
zam a ouro e os alimen
tos chegarão a vender-se
nas montras das ioalherias.

. LÍDIO MARTINHO CALLADO

Veemente apêlo
Rio, 13 (A. N.) - Realizou-se,

ontem, mais uma sessão da As

sembléia Nacional Constituinte.
Do expediente constou, dentre
outras cousas. um requerimento
do senhor Campos Vergai, pro

pondo que assembléia faça vee

mente apêlo aos governos de
tôdas as nações cristãs afim de

que de ora em diante não se

condene à morte homem ou mu

lher, por qualquer crime, espe

cialmente por crime político.

6.704.000 cruzeiros
de frutas e legumes·
v'endidos no Rio
mo, lH (A. x.) - o movi-

� mente tia. venda de frutas e le
gumes nesta Capital, em cin
quenta caminhões licenciados
pelo ministro da Ag'ricultura
attnglu a soma de seís milhões
setecentos e quatro mil cruzei
ros durante o mês de janeiro
último contra quatro milhões
e novecentos e quarenta e no

"e mil e cinquenta e oito cru

zeiros.

Lastro de areia, ao
iovés de mantimento
Recife, 13 (A. X.) - Um

vespertino critica o fato de
éhegarem constantemente ao

porto desta capital, cargueíros
estrangeiros com lastros de
areia em vez de trazerem mer

cadorias de que tanto neeessí
ta o comércio e que se acham
aguardando transporte nos

portos de Importação, Cita o
'referido jornal como exemplo
o vapor Inglês "Imperial" que
aqui aportou com lastro de mil
setecentas toneladas de areia.

TOME APERITIVO

K � ()T
Vinte mil enxadas
para os cearenses
Fortalesa, 13 (A. X) - o

Interventor Pedro Firmeza,
eom o objetivo de amparar a
lavoura neste E.stado, fará en
comenda á Inglaterra, nestes,
próximos dias, de 20.000 enxa
das e outros instrumentos
agrtcolas, as quais serão re

vendidas ao preço (lo custo,
aos agrlcultores pobres. Essa
medida "irá resolver em gran
de pàrte o sédo problema da
la Ita de instrumento de tra
balho com que lutam os peque
nos lavradores cearenses.

DOT. contra os
mosquitos
Belém, 13 (A. N) - Notí

cias procedentes de Macapá,
dão conta da intensa propa
ganda que vem sendo feita
pelo govêrno do território en
tre a população sôbre os cui
dados necessários para o ple
no êxito do Serviço de Comba
te á Malária. O SESP vem em

pregando o DDT em grande es

cala, para extinção dos ano

felinos transmissores da mo

léstia, devendo tôdas as resi
dências serem expurgadas com

aquela substância químíca,
usada com sucesso pelos nor

te-americanos na campanha
do Pacífico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Peço hoje mesmo 00 seu Forne
cedor um "Cartão-Royal", que
apresento fôoos os instruções in
dicando como fazer poro receber o
famoso "livro ele Receitas Royal".
Se não encontrar o Cartão,
escrevo poro: Caixa Postal, 3215

Rio ele Janeiro.J.W. T. - 7.449

DUTO DA STANDARD BRANDS OF BRAZIL INC.. - RIO DE JANEI .. ""

FARMACIA DE PLANTÃO

IEstarão de plantão, duran-
te o mês de'marco as seguin- �

te�i����::à t�rde) _ Far-., cruzeiros p'ara
mácía Ra.uliveira --'- Rua 'I'ra- Rio, 12 (U. P.) -

Encontra-].
. .

cial, autorizando, por decreto-

[ano. " se nesta .capital, desde ontem; hoje, com mais

..

de 10.000 cola- -leí, uma contribuo ição á UNR

17- (Domingo) - Farmácia .uma comíssão da UNRRA, di- boradores, espalhados por to- RA de 30 milhões de dolares,

Raulivei:ra - �ua Trajano. ,r�gi?-a.pe}osr:,Fran.ciS'B. �a�re, da pa;-te.do,mu??o, prestando dos quais 20 milhões já foram

23 (Sábado- a tarde) - Far- e :que .veto tratar, Junto as au- assistência as �ItImas. sofre�o- ,Pl?-WJs. Com esse auxilio, mi

mácía Santo Agostinho � Rua IJOlid.,?l:deS 'bl.'aSileiras, de assun- raso Ela repatriou mais d� cm- íhares de vidas foram salvas,
,Conselheiro Mafra. '. ",! tos atinentes á funcão social 00 � meio müh�es de pessoas, 'em varias partes do mundo, pe-

,

,24 (Domingo) -,- Farmácia
I
e. numanítáríã daquele erga- SUdItOS das Naçoes Unidas, re- 'los generos embarcados.

Santo Agostin.ho '7".·Rua Con-

'l,n.i,.$WÓ;. formado para .ampa.
rar tirados de seus lares pela cruel-] *

selheiro lV!aIl1a. os'''povos atingidos pela guer- dade germânica e assumiu o' A SITUAÇÃO DA EUROPA
,30 (Sábado à tarde) "'7" Far-' ,rá.

. . compromisso para um total de .

- Mas, - prossegue o sr.

mácía Esperança - Rua

.con-'j"
Falando. á imprensa sôbre 1.800 milhões �e. dolares para 8ayre - a situação na Euro-

selheíro Mafra. os objetivos de sua' missão no sua obra benefícíente.. �a agravou-se consideravel-
, 31 (Domingo) - Farmácía l coritinente sul-americano, o

* mente. As nações, membros da

Esperança - R'Ua Conselheí- }s1'. Francis Sayre declarou que ERROS UNRRA, chegaram á conclu-
ro Mafra:. , !\veio ao Brasil com .o proposíto A UNRRA - acrescenta são de que outros sacrificios
O ser-aço notur�� ..

sera ere- de conversar com o presidente
- como toda organização hu- deveriam ser feitos. O Congres

tua�o . pel� F�rmacIa _ Sa�to I da República e os demais mem- mana e como todo empreendi- ��,O norte-americano, em face

.Antônío, sita a rua Joao Pm-j.bros. d.O .govêrno sôbre o modo mento cooperativo internacío- da situação aflitiva' dos povos
to. especifico com que o Brasil po- nal, cometeu seus erros e tem europeus, autorizou novo auxi-

WI,derá .ajudar a resolver o pro- as suas deficiências. Porém, ;io a UNRRA de 1.350 milhões
...--------------.. blerria da assístência social, em ensinou a homens. e mulheres de (l')lares. O Canadá e outras

I que se acha empenhada � de diversas .raças, nações e cre- 'nações seguíram-Ihe o exemplo.
UNRRA. dos como trabalhar juntos pa- . Agora, a úNRRA está tomando
Como se sabe acrescenta ra u_ma finalidade comum. E I medidas urgentes ,

no sentido
o ST. Sayre - o mundo está se nao fosse a U. N. R. R. A., de que essa contribuição, con
enfrentando uma sítuacão centenas de milhares de ho- vertida em mercadorias dispo
nunca vista de miseria. E' pre- me�:s, �ulheres e .crianças, que niveis, seja Imediatamente em

ciso; pois, a cooperação de to- estao Vlv�ndo, �oJe na Eur'�pa

Ibarca�a
para os países mais

dos os povos para amenizar a e na As�a, teriam sucumbido necessitados.

.Situaç.ãú dI.'amática em .que vi- 'Posso afirmar, con: al?SO.lut.a .

Encerrando sua �ntrevista o

ve grande parte dos países eu- segurança, q'!e dur ante o an? SI. Soyre, acentuou:

ropeus, principalmente a Gre- d� 1.946, a UNR:RA. executara - '.'Re.petin�o. as p�l�v�'as
I cia que ricou, com a ocupação praticamente .a �ma.lOr, parte) �o pnrnen:o-mmIstro brIta.mc?I
alm.ã,. reduzida a.

montões de d:;t Obra.
de assístêncía a

�um�-I �xlst.e umc�mente um

prmcI-1ruínas. O primeiro passo para mdade, que ,o mundo. jamais PlD, com o q.ua� l?ode. sa_!var o

.se- estabelecer uma' paz dura- conheceu.
'.'

mundo: o prmcipio cristão que

doura, .é, sem dúvida, reergu�r Ne�sa tarefa monumental o todos os h��ens' são irmão um'

98 povos esmagados pela turía Brasll teve um papel substan-! dos ,outros. ,i'! '

I da.gu.e.. r,
i-à. É, aJ.'tê conseguirmos I1,,��,�9, l};19 podei;nos obter codigo

'

I de ,lu>z . baseadQ na justiça. sa-,be'thp,S:: que homens famintos
são homens 'desesperados, e I
que a pobreza, em qualquer IU-jgar, é uma \ameaça- permanen
te á prosperidade., '.

*

mi'hõ�so Brasil dedeu 600
auxiliar

Bolos
mais crescidos

R. H. ·BOSCO LTDA.-
�.

. .

.
,

Bolos
mais macios "

,
. fTAJ�1 -' S. CATARINA

COMlssARIOsnEAV� ',. ,...
.

SEGUROS DE:·
,"

Representações,
"

, rlanspoi'tfls MaÓtimos. Feno-',
; 'IMEDI.f\TA SOLUÇÃO
J'

'
,

_:___ "A aS$istência á JJ;uropa
- prOlSsegue',o sr. Sayre, - e

"s areas d'a: Asia' que sofreram
fils; hor-rores da guerra, é um

problema mundial que recla
ma imediata solução. O gene
ral EIsenhower, no seu depoi
mento'perante o Congresso dos
Estados Unidos, teve oportuni
dade de acentuar que nenhU'
ma nação, desejosa de um

mundo em paz, pode tornar-se
indiferente aos tragicos destro,
nos que envolvem o velho mun-
do.

.

Foi, justamente, para enfren-
ta,r esse dificil problema que as

Con'vocaça-O .Nações Unidas ,organizar�m .a
. U. N. R. R. A. E essa a pnmeI-

De acôrdo com o que pre- f' ,ra organização contituida pe-
ceitúa o art_ 15, Capítulo V, las Nações Unidas que hoje em

dos nossos Estatutos, e em I dia está, realmente, operando
obediência ao art. 98 do Decre-, e t'rabalhando para solucionar
to-Lei n. 2.627 de 26 de Se-. '0 problema de misérias que
tembro de 1940, são convida- aflige a Europa. Durante o ano

dos os Srs. Acionistas da Es- passado a UNRRA embarcou
tabelecime�tos José Daux - para ultramar mais de .

S. A. Cümercial, para a As-45_000.000 de toneladas de mer

Sem?léia Geral. Ordinária a I ca'tiorias, para soc:orr�r os povos
realIzar-se no dia 19 de Março desamparados, nao so da ,Euro
próximo, na Séde social á rua pa como da Asi. E, atualmente,
Conselheiro Mafra n. lO, ás a UNRRA está mbarcando qua
déz horas, nesta Capital. .�e um milhão de toneladas de
Florianópolis 19 de Feve- ,mercadorias por mês para os

reiro de 1946. povos flagelados pela guerra.
Jorge Daux - Diretor. Além disso, a UNRRA conta,

Consignações....,. Cilnia Prlipi'l�'
,,-' ,.

viários, Rodoviários. Aéreos.
Cascos, Fõgo. Acidentes d�

1:r�balho, Acidentes, %!iSoaÍs,
Responsabilidade Civil e Vida,

8'1ia Pedro Perreira, ,li .

�: --,,'.:.� '.
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Ação anti�tóxica do. fígado:
Sahe o leitor amig'o o qUe é a açã'o anl,i-lóxic� do fígado?
É a ação pela qual êle elimina as toxinas e os resíduos venenosos

que l3'nto perigo oferecem para a saúde e para a própria vida. As 1ll0,
léstias infecciosas, as extl'avagâncias, a idade, são fatores que acarretam
o enfra-quecíll1con lo e até mesmD o rd.csapal'ecimernto dessa ação. As con

sequências sào fáceis de prever, bastando para isso lembrar que as to
xinas e os resíduos venenosos ao inyéz que serem eliminados vão' se
acumulando no ol'ganismo.

Atenção, pois, leil'or amigo, Lembre-se de que o HEPACHOI.AN
ÀAVJER rest�belece e aUlllenta llo!avc<Ime,nle a ação anti-tóxica do fi
gado. É o que cen.tenas cle médicos alestam, acrescentando ser o HEPA
CHOLAN o remédio MAIS SEGUI{() E MAIS EFICAZ para todos os ma

les do figado: eólicas e congestões [lepáticas, ictericias ínfectuosas, eo-
lites, ângi-o-colites, colecistites, cirrose, etc. ::\Iuitas perturba',ções diges
tIvas: azia's, displ�psias, prisão de ventre, mau hálito, de., decorrem da
anormalidade do fígado c desarpal'eeelll completamente com o uS'O do
HEPACHOLAX XAVIER. No interesse de sua própria saúde guarde bem
esta verdade: Em líquüdo ou em drúgeas - HEPACHOLAN o remédio
soberano para os males do fígado. Atenção! O HEPACHOLAN agora se

aprcse1n'la elll dois lall1::mlms e a novos preços: Tmnaniho NOHMAL: -

30% mais barato que o antigo e Tamanlú) GiR.t\iNDE: - o dobro do

Inormall (' a preço inferior ao dobro. (iO% maíor que o antigo c apenas
20% mais caro. I

B.R I T·O
o alfaiate indicado
Tirad6ntes 7

�.!�ilt��J� (
Pinto n. 5 t

I DIRETOR DE REDAÇÃO: �
I A. Damasceno da Silva r

ASSINATURAS •

Na Capital
Ano , .. _ . _. .. c-s
,Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês .,

_ Cr$
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. ' Cr$ 0,50-

No interior
Ano .,....... Cr$
Semestre ... _. Cr$
Trimestre .,.. Cr,�
Número avulso Cr$

80,0(P;
45,00>
25,00>
9,0
0,40'

90,00'
5�',00>
30,00-
0,56<

Anúncios mediante contrato-

Ds originais, mesmo não,

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabifiza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

QUEiXAS E RECLAMAÇõES I,FREZADO LEiTOR: Se o que !b.

Iinteressa é, realmente, uma providência

para endireitar o que. estiver err'ado ou I·

para que alg uma falta nác se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação

ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇÕg�,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FII,HO

Notas Polít-icas

?\otas Locais

Artigos de Redação
Página Literária

SIJ)NEI NOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística

?\em 'I'ôdos Sabem

A. DIL\IASCE�O
Govêrno do Estado

Jurisprudncia
Viela ::Vlilitar

Not iciárto do Exterior

Noticiário do País

Artigos ue R�dação
],íDIO lU. CALJ,ADO

Crônica da Semana

Pejos :\lunicípios
:\Jag-azine
Concursos

Artigos de Redaçoão
D. F. AQUINO

Notas ela Prefeitura

Vida Escolar
Fatos Policiais

Vida Social
Yiela Feminina

I ReUgj:1o
PJ<JIlRO PAUI,O lUA\)H H}U'

Esportes.
'" * *

Inlórmações úteis
TELEFONES MAIS NECESSITADOS>
Bombeiros ......................• 131>
Policia 1030;
Delegacia O. P. Social .......•.... 1578'
J\laternidade .... ,................. 11 SI
Hospital Xerêu Ramos .........• 831
Sout" Casa ,...... 103(1
Casa de Saúd, S. Sebastião 1155
Assistência l\fuoicipa:l ..•. '........ 1664-
Hospital Militar 1157
140 B. C. . ,.......... 1530
Base Aérea ,............. 786
7" B. L A. C. .. _ .. ... • ... .. 1593
Capitania dos Portos .........•.... 1380
16" C. R <.. 160�
Fôrça Policial 1203

�/enit�enciár!,a "......... �Õ��,,�- ����� u :: � : : : : : : : : : : : : : : : : : : 165�
"Diário da Tarde" 1579
L. B. A. .......•.............. 164'
Emp, Funeró",a Ortiga 102;

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá;
rio de candidatos a

emprêgos

* 'I!< *

Deseja obter,
emprego?

Procure então a nOSS3 Gerê
cia e preencha a nossa "ficha d
informações úteis", dando tôd
as indicações possíveis, que tert
mos prazer em recomendá-lo (li I., ,

ao� interessados na aquisição,
bons füncitmários (as).
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t8ovêrno do Estado I I* * ..,

I VI-da Soc',-aJDrrrrtc- de 1 J de mal'ço de 194ó
.

-,

.

.

'

O I�TERVE�TOR FEDERAL RESOLVE
.

.

D;V:���(;;�' cr.m o art. IS, item IV, do de- I
I

�...'......__

��:t�;lti ri. 5i2, de 28 de

out�'bro
de

I ANIVERJSÁR.IO�Antônio José Ribeiro para exercer mtenna

mente, o carga da classe E da carrei rn de

I'Dentista. do Quadro Cnico do Estado.
,

Aie's�:�:�' �[cndonça, ocupante do cargo FOLBU�U4 DO 014
da classe F da carreira de Arquivista, do
Quadro Único do Estado, com excrcicio no De
partamcnto das IH unicipal idadec.
Nelson Maia Machado, ocupante do cargo I

da classe r da carreira de Oficial Administra- r
t ivo, do Quadro único do Estado. com exer-

cício no Instituto de Identificação e Médico
Legal.

Conceder croncração:
De acórdo com o art. 91, § 10. alínea c, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941:

.-\ Robustiano Joaquim Rocha. do cargo de
Carcereiro, padrão C, do Quadro Único do

Estado.
Portarias de 8 de março de 1946

O INTERVE:\TOR FEDERAL RESOLVE
Desiçnar :

Angelo Lodete . para exercer a função de

sub-delegado de Policia do distrito de Içara,
do município de Cresciuma.

José Nestor Cardoso para exercer a função
de 10 suplente do sub-delegado de Polícia do
distrito de Içara. do município de Cresciuma. •

�Iiguel Narciso para exercer a função de ANIVERSARIOS:
sub-delegado de Policia do distrito de

Ibicaré'j SRA. DULCE DA LUZ
do municipio de Joa,aba. Transcorre, hoje, o aníver-

Dispcnsar: ,.

't lícío xía xma sraAntônio Colonetti da íuncão de sub-delegado sano na a lCIO e,'
de Policia do distrito de Içara. do municipio Dulce da Luz, dd. esposa do
de Cresciurna. sr. Arnoldo Luz Tabelião em
Orlando Antônio Ribeiro da função de sub-

Joínvile.delegado de Polícia do distrito de Ihicaré. do

MARÇO
13 Sia_ Mati.lde

Lua cheia a 11

14
Quinta Feira

1630 Derrota do. holan-
da... em Água Fria. Pernam
buco.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:

Podu viajar, fazer mudança.
encect:l� negócl08 novo•.

O dia ii propicio a. um modo
gera.l.

município de Jcacaba.
Conceder dispen.sa :

. .\ Leopoldo Rafael Wildner, da função de

sub-delegado de Policia do distrito de Sai. do

ruunicip ic de São Francisco do Sul. (1445)
A José Wenceslau Neves, da função de De

legado de Polícia do município de Araquar i.
Portarias de 9 de ",a.rço de 1946

,O I�TERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Desianor:

Basílio Flamia para exercer a função de

sub-delegado de Policia do distrito de Herval

Velho, do município de Campos Novos;

João Luciano de' Sousa para exercer a f\.l't\

çüo de 10 suplente do Delegado de Policia do

município de Tijucas.
A taide de Azevedo Barreto para exercer a

função de sub-delegado de Policia do distrito
de Piratuba, do município de Campos Novos.

Co-nc('der dispc17,sa:
A João Lourenço de Almeida. da função de

vrimeiro suplente do sub�delegado de Polícia

ão distrito de Uruguai. do município de COll�
c,-'jrdia.

Nomear:

ADVOGADOS

Hoje, transcorre o aniversá
rio natalício, da exma. sra.

Lucí Barbato Wagner.
Dccl'cto de 7 da março de 1946

") I:'-ITERVE�TOR FEDERAL RESOLVE
Por á disposição:

Do Departamento de Educação Francisco

Barreiros Filho, ocupante do cargo de Lente,
padrão K, do Quadro único do Estado (1'
secção - 10 grupo - Português e Literatu
ra - Instituto de Edncação de Flór;anf,�

polis).
DCC1'clos de 8 de ",a"ço de 1946

O INTERVE:\'TOR ·FEDERAL RESOLVE

. Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bon·nassis

De acôrdo com () art. 15. item II. rlo de-

creto-lei n. 572, de 28 de outuhro de

1941 :

Lauro Farias para exercer o cargo da clas

se D da carreira de Guarda-Sanitário, do

:Juadro único do Estado, que ocupa interiua�

mente.

Arnoldo Martins para exercer o cargo fia

classe D da ·carreira de Guarda-Sanitário, do

'2uadro único do Estado.
Newton Pl1erta J...entz para exercer o carg'O

da classe D da carreira de Guarda-Sanitário.
do Quadro único do Estado, que ocupa interi�

namente.

João José Duarte para exercer O ca"go da

cla2�e D da carreira de Guarda-Sanitário, do

-�2uadro "Ç.rnÍco do Estado, que ocupa interlu3-

mente, para ter exercício no 3° distrito-sani

íár�o, com sede em ItâJaí.
Adolfo Coelho dos Santos para exercer o

-cargo da classe D da carreira de Guarda-Sa

nitário, do Quadro Único do Estado, que

Qcupa interinamente.

Abelardo da Costa para exercer o cargo da
tlas�e D da carreira de Guarda-Sanitá"io, do

-Quadro único elo Estado, que ocupa interina

mente, pal"a ter exercício no Centro de Saúde
de Blumenall.
Paulo Justino da Silveira para exercer o

'�ar:so da classe D da carreira de Guarda-Sa
nitário, do Quadro ('nico lo Estado.
Nicolau Ç-uilherme Yieira para exercer o

,cargo da classe D da carreira de Guarda-Sa·
nitário, do Quadro Cnico do Estado. que

Achados e perdidos
Pode o sr José Ibagí pro

curar neata redação o recibo de

6000 cruzeiros que lhe foi pes-

8ado pda firma Cerlo8 Hoepcke,
e encontrado na esquina �da
Cenfeítaria Chiqninho.

CHURCHILL ATACADO

17i..ilidade I
rOl'ça!
Vigô.. !

Com o tratamento pelo reputado ".
'uto OKASI\. - Á bue de BormônlOll
(extrato! glandulares) e Vltaalnullele-,
olonadlUl, OKI\�A ê llDI& medlca.çio
racIonal II de alta eli_i. terapeutica,
elD todos 011 CIIIIOI llgalloe dIretamente
• perturbações d&8 glAaduIM IMIxua_
OKASA combata vigor.,..m8lltAl: fra
queza .exual em todas u idadee, 1Gb •
fôrma ue io;.�u!loiencja glandular ou vita·
minai, senilidade precoce, fadiga e perda
âe memot'ia no bomem; frigidez e toda·
u perturbaçõee de oripJIl oV1lrialul,
idade oritica, obeaidade e magMA, na
cldez da pele e rugosidade d. cnu.. _
mulher.OIlU.SA (ilnllOrtado dlr<!ltamellta
de Londres) propol'Oion. JUT..tud..
Sao4l"'. Força e Vllf�. Peç. fórJaula
"prl1ta" para homen. e f4rmul. "oure
pua mulherel, em todu ..

bou�riu e F'arl1lallla8 [Ilror�.; ..

1'0 DIatr. f( odnloe ABliA. - Y. liI&e
..,..... 101 ale. -e,

Lond-res, 12 (U. P_) - 261mundo sabe que esta politica,
membros 'trabalhistas do Par- posta em prática, seria a mor

lamento assinaram uma mo- te da Organização das Nações
(.;ão, dirigida á Câmara dos Unidas. Os reacionários inve
Comuns, para condenar o dís- terados, como Churchill e seus

I Curso de Churchill, pronuncia- amigos americanos do quilate
do em Fulton, como prejudí- dos Vandenbergs, não logra
cial á causa da reconstrução rão enganar o povo e nem ati
do mundo e :insistindo em que rá-Io em nova guerra, fazendo
sejam apoiadas as Nações discursos sobre democracias e

Unidas até que possam per- liberdade".
fazer as "funções de governar o

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

mundo". Nenhum dos sígna
taríos faz parte do governo bri
tânico. A moção, cuja data pa
ra discussões ainda não foi as
sentada, pede que a C.asa "con
sidere que a proposta para ali
ança militar entre os Estados
Unidos e a Commonwealth, com
o fim de combater a propaga
ção do comunismo, hão passa
de uma injuria calculada ás
boas relações entre a Inglater-
ra, Estados Unidos e a URSS e

como prejudícíal á causa da
paz mundiaL
Londres, 12 (N. P.) - O ra

dio de Moscou novamente
transmite um editorial do
"Pravda", de ataque ao díscur
so de Churchill, pronunciado
na semana passada. Diz o ar-I

.. tígo que Churchill tenta ater- I:: O 6 p ssoas aDR. ZENON PEREIRA LEITE rorízar o mundo, propalando os" ue,
Aniversaria-se, hoje, o sr. dr, i h�r�ores de um� expansão SD-

r'epreseo' ta�a-oZ811.on Pereira Leite. víétíca que esteja ameaçando "
* as democracias do oeste. O ar-I a 08"'0 200SRA. MALVINA FREYS- tículísta diz ainda que "ao ver ross . e

LEBEM de Churchill, o protópíto da :R.iô, 13 (A. N.) - Conver-
A data de hoj-e, registra o Europa libertada

..

é a Grecia, san�� co� jornalistas sõbre
aniversário natalício da exma. onde, com o aUXIlIo de tropas notíeías CIrculantes e pe-las
STa. Malvina Freyslebem, dd. inglesas, a reação facista e mo- quais seria.de duzentos ,P?S
espôsa do sr. Hugo Freysle- narquista, esta fazendo o seu soa.:, � embaixada dip!omatIc!l'
bem funcionário do Tesouro trabalho. Onde os gregos que SOVIet.Ica, em nosso pais, ° mr-

do Estado. colaboraram estão lado a lado, nistro do exterior, sr: Joã.o N�-
'" * * impunes, com os patriotas". ves da Fontoura., dIsse c.�nsl-

SRA. LUCi BARBATO E, mais adiante diz: "A reali- derar tal boato prod'Q,to de Ima·

WAGNER dade é que Churchill pretende ginação, não passando aque
ínfundir no mundo a i'<léia de la representação, de cinco ou

que nova guerra é inevitável. seis pessoas.
Mais do que isto, ele incita o

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

povo a esta guerra e nomeada - 'Ih __� _, .'

I
mente á guerra contra os so- II f,aII(J
viets"_ Diz também que Chur
chill faz isto, quando percebe I
a 'expansão ilimitada da força
da URSS e de sua doutrina oe

cessidades. O articulista diz

I que ninguem mais pode espe
rar por acontecimentos remotos

I
para a satisfação de suas ne

que Churchill propôs uma

.Rua FeíilM Schmidt 34. aliança militar anglo-ameri':
Sala 3. Telei_ 16-31 cana, visando abertamente

lança-la contra a URSS. E
������������� acrescenta que esta àliança

seria o fim da coalizão das três
potencias do mundo. Afirma
que Churchill "albertamente
proclama a politica da fôrça" e

conClue dizendo que "todo o I

DO DIAo PRECEITO
OCIOSIDADE E SAÚDE

O trabalho e o exarcício davem
fozel' parte do. nossos hábitos de
cada dia. A vida sedentário é pre

judicial à li<l\Íde porque enfraquece
o organillmo e acarreta muito. mo
les, entre êles fi gordura. excel.i'a
ou obesidade.
Evite os malea da ociosidade.

procurando trabalhar a praticando
assíduamente um eaporte qualquer.
SNES.

CONTA CORRENTE POPULAR
I

Juros Slí2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentaçâ<l com cheques

Banco do Distrito\ federal S. 4.

Rua

CAPITAL : CR$ 6G_ôOO,OOO,oo
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Flor••"ópOIiS

ESCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL
AtI.unto.: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte noeaa Organização ontes de .e decidir pe1'G com

!)ra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa nalte e.tado �

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �

..

ADVOGADO
Rua FreI Rogério, 54 - Caixa Postal ;;4 - Fone 54

Decreto.'. de 9 de ma,rço de 1946
� T�TERVE�TOR FEDERAL RES0LVE

COll('C'dcr c.ro:lcração:
Df' acô;-do COT-:1 o art. 91, � 1°. alinea a, do

df'cretl)�le; 11_ SiJ, de 28 de outubro de

J941 :

A Suzana �,tazack, ')('upante do cargo d'i:
Profe�sor C l"Q:.}I·'11lelltarista. extinto, qli�lndr
:":"l.g-;ü, P�l\ll':�} C, _} Q.uadro 'Cnico �k Es':a,'h
CB�c()la n i ..,ta t1.t:..;< Lrada de H_r')('i,) C"andf',
�Ji�tritc t' 11l:1fl'C:pi de S;-tO Francisco '.lo Sul I.
A Sucly S;L di) ca"go da classe F d� ....a'·-

rfira de P'·,· -"!"iSí" "\ ortl1abst�. 1,) L 'la _l,')
,(�nico do E�tad) «(TI'<rJ E�colar I'PauI Zirn

ll'Jermann", dI} R; � :"\() Sul).,.
NCJJlroy;

De acôrdo com o art. IS, item II. do de-
creto-lei n. 5/2, de 28 de outubro de

1°41 :

Edvard Born da Silva, para exercer o car�

go da classe G da carreira de Professor de

Educaçio ��isica, do Quadro único do Estado
(Grupo Escolar lo Floriano Peixoto ", de Ha·

jai)
A .J:lo.'Jc)·.tar �

T,(· acôrdo com o art. 188, item IV, c:om'

• I);nario com O art.-190. iter.1 I. d rJ_,":-reto

Iii n. ';72. de 28 de outu;1ro de 194':

}. 'l.i-.·�'ame:l.tlj )'Ioritz, n:. '::-aL'g'Q da "lasse
L ca:'�"; :-a de Prufesso" (!t- Educaç;� FI- ,

sic']. lo (�·'J.I:r') (;n1(:0 do E>:t,. (rn�t:t lto �
dt, :�,it1.l a��l.o di Laj,-s), com ) pr0\'ento 1.I1ual ;
til" 'l1:-·:e mil e :.latr,;centus -":nlze�n .. s ;(C S 11 "",, )

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

_L\_ I?, !A?a�C��I�A(�� iii
Dr, ]. J. DE SOUSA CABRAL

I IESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt' 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

'!'itlI!MLGW"""''''''''..o&..o'''__._'''''''.....''''''''''''"",._.......,_

Religião

IJCupa inte:·inamente. para ter

Centro de Saí:dt-' de Blumenau.
exerci:io no

..

Caaolicismo
O SANTO De DIA

14 DE MARÇO
Sta. MaIt'il'<les, .Imperszríz
Espôsa de Henrique l° da

Alemanha e mãe do célebre

imperador Oto l°, devia Matíl
des aprender que nem rique
zas nem posição social nem
mesmo a santidade protegem
contra dores e sofrimentos:
Mas que, pelo contrário, dores
e sofrimentos podem levar á
santidade e á felicidade verda
deita. Educada num convento,
estava Matildes preparada pa
ra ser 'bôa espôsa e mãe, quan
do Henrique, o imperador, pe
diu-a em casamento. Um êr

ro, entretanto, cometeu: ti
nha uma predileção pouco
justificada pelo filho Henri

que, o que provocou rixas en

tre êste e oto. filho primogê
nito. Com muitas orações e

Iágrímas, conseguiu a impera
triz a reconciliação. Ainda
mais tarde manifestaram-se
dificU'lldades naquela família.
'I1udo isto, porém, sómente
conseguiu moldar seu coração
segundo os princípios da mais

perfeita virtude cristã. E sua

bondade inesgotável para com

os pobres era o fruto maduro
dos sofrimentos próprios. Mor
reu aos 14 de março de 968.

* * *

'l§Il1snol
PARA"-S CRIANÇAS

CCCXXXVIII
Crianca!
Antes

�

de te preocupares com

os defeitos de alguém, procu
ra conhecer-lhe as boas quali
dades. Quem sabe se estas, em
mais abundância, não te da

rão uma melhor impressão da

quele a quem te proponhas
observar?

.

Quem já possue mais virtu
des que êrros, próximo se en

contra daquele progresso a que
:inevitavelmente devemos atin

gir,
Onde há o êrro, devemos ver

uma oportunidade de regene
ração, para a qual possamos
conconrer; onde há virtudes
devemos ver exemplos que nos,

possam aproveitar.
Assim seja.

.

Graças a Deus.
CLÉIA

Pulseira
Perd.u-.e uma, de pedra., no

I ba.il. caraa.va.leeco d. pgunda-f.�
no JAe.. A peAOQ que a enconteou.
devolvendo-a a ..ta RedaçQo ••erã
gratificada.

VIAGENS
fpolls.·_ JolnvHe I

Scúda. - 2 h�ra. da. �madrugado
I

I .toinvile--Fpolis.

I
Saíde. 9 hora. d-a manbi'i

Informo;Cõps r1("st�

�-___:�:�:.�� -

o ESTADO enc-on-

Ira-se à venda na

banca de jornais
«Beck»
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A cumarin8 contra
8 mataria
Rio, 12 (D . .í:'.) - A propósi

to da descoberta de um DOVO

especifico contra a malária, á.
base de um sal extraido da 5e-1mente de cumarú ou tonka, orl- I

ginária da Amazonia, e sói.re �.
uma cornunícacao que sera lida :.,

na Academia l�acional de Me-
I

dicina pelo dr. Heuo de Aíbu- I

querque Soares, sôbre a refe-I
rida descoberta, a reportagem
ouviu daquele médico o seguin
te:

- "O controle de tratamen
to e verificação é rigoroso. A..
propriedade terapeutíca de cu

marina no tratamento da ma

lária está documentadamnte t

aprovada por meio de fichas in-I'dividuaís, onde toda a história
clínica, terapeutíca e hesmas-Icópica está consignada. Há
uma perfeita colaboração en

tre o nosso serviço (Nucleo Co
lonial São Bento) da Divisão
de Terras e Colonizacão e o

Serviço Nacional de lVIalária,
par intermédio local. Já possui
mas mais de 80 observações de
maláricos tratados pela cuma

Tina. Nestes doentes logrou-se
exito em 96% dos casos, após O'

tratamento com cumarian em

dóses que variam segundo as

formas, desde uma ampola por
dia, associada ou não aos com

primidos para esforços util do
tratamento. Trata-se, portanto,
de um novo especifico com ati
vidade terapeutica eficaz na

malária, absolutamente atoxi
co. Muito pelo contrário, é ilin
desintoxicamente e estimulan
te geral do organismo.

TOSSE.
5RONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPIU

o m",lHOR DOS mEL'-10RES

......................-- �

I
-

BREVEMENTE
Reabertura de Laborat6rio
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Mllntaqem de l".ídios, Ampli

fica c!oI'es-Tranllmi..oTes
Material importado direta

mente dos U. S. A.
Pro or ie tár io

Otomi\r Georges Bõhm
E:ectl e - Tecnico - Profi.llional

formado na Europa
Florian6poli.

�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas. quande
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediâveís, O eurandeí
rismo, fruto ds tgnorância, só poda
prejudicar os indivíduos afetados da
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispiM
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes JlerYOS08 ln·

digentes, na Rua Deodoro 21. dp ,
às 11 horas. diàriamllnta

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

........e-................. - .� - ..._...__r..__
4..rUpe te 110ft.....
." ......... _ f_.....,.. ......

\
(em

ROMANCES SENSA(IONAIS
A Casa Editora Vecchi, do Rio, encarregou a Livr a

ria Rosa, à rua Deodoro, 33, nesta Capital, da distri
buição dos seus afamados romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio' de procurarem, en

quanto não estiver normalisada a entrega a domicílio, os

fasciculos que precisarem.

findo, o romance
ao tiraI �lJee

I Detido o [om ..

Mola lima
Formosa, nr, P.)

Informaeões recebidas do
correspondente dá "Asso
cíated Press ", em Assunção,
anunciaram a detenção na

quela capital do jornalista
brasileiro Pedro Mota Lima,
indicando-se que é ignorado
seu destino.
Revela-se que o jornalista

brasileiro foi detido quando
Iuteleetuaís, jornalistas e

unlversítártos prestavam-lhe
uma homenagem, e que a

Embaixada brasileira Inter
veio, pois o sr, Pedro Mota
Lima viaja em missão cul
tural e com passaporte di
plcmátlco,

EIU :FORll'IOSA
Formosa, 11 (U. P.)

Chegou a esta cidade o jor
nalista brasileiro Pedro llIo
ta Lima, diretor do diário
comunista "Tribuna Popu
lar", do Rio de Janeiro. De
clarou o jornalista brasilei
ro que se dirigia de Buenos
Aires a Assunção, em mis
são cultural, como represen
tante \ da Associação Brasi
leira de Imprensa, mas, .ao

chegar ao solo paraguaio, o

Govérno desse país não per
mitiu sua permanência no

mesmo, obrigando-o a-: re

g-ressar à Arg'entina. Na se

gunda-feira, Pedro da M;ota
Lima prosseguira viagem
para Buenos Aires.

AOS nossos

Ageníes
leiam todo dle esta coluna

até o fim
-- Pedimos aviso r por telegra

ma, quando o jornal não chegar
no me.mo dia.

Mútuo

�ste é

o me!hor

cachimbo nacionol

A!endemos pedi
do� pelo Reem
bolso Postal.

*

Londres, 12 (U. P.) O
cruzador brítâníco "Ajax" en
cerrou hoje de uma vez a igno
miniosa história do couraçado
de bolso almão "Graf Spee",

B· d C· d·t P I I· I
. escoltando da América do Sul á

anco e re I o opu ar e agrlco a Inglaterra o navio que traz os l

d S t C t
. 845 remanescentes da trípu-]e aR a a arlna lação daquela belonave. IConvocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às 16,30 Ao passar pelo Canal da In-]

horas na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem- gíaterra, o "Ajax" passou a

bléia 'Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos- missão de escolta a dois des-I
sos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselho troyers e atracou ao porto na-IFiscal, e respectivos Suplentes, e tratar de outros assuntos de vaI de �hatham, no �tuário
interesse social, na forma do mesmo Artigo. do Tamísa, dando assrm por _Florianópolis, 6 de março de 1946. terminada a sua viagem "de

p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina. boa vontade" e de "limpeza",
LolU'ival Almeid.a enquanto o "Highland Monar-

--------------------�----�-- eh", sob nova escolta, rumava
F'ARMACIA ESPERANÇA para Hamburgo, com aqueles

t. 1'u.aet.Ueo lfILO UU8 ex-tripulantes alemães.
O "Ajax" iniciou suas ativi

dades bélicas, na segunda guer
Ta mundial, quando em com

t'Panhia de outras pequenas uni-

j dades britânicas obrigou o

"Graf Spee" - orgulho da ma

rinha alemã - a se recolher ao
Rio da Prata, onde depois foi
voluntariamente afundado por
sua tripulação, que foi interna
da. A bordo ainda há dois tri

pulantes que participaram da
batalha naval contra o "Graf
Spee".

-

O Almirante informa que,
durante sua permanência na

América do Sul. 285 dos anti

gos tripulantes do vaso de guer
ra alemã'] contraíram

casa-lmento com mulheres sul-ame-
.. ('ficanas.----------------------------------------------

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTOt 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Elltado

Flor ianõpolis
Dr. H. 9 S MediOlll Parm. Narbat Alves de i)oUZiI

'f'arm. L, dli Costa Avüa

Examp de eo..!':\gu"3. Exame para verific,oçQo
de cancer, Exame de u:t'ina, Exame pOl'a

verificação do gravidez, Exa'''le <ie escarro,

Exame pare verificação de doenca8 do

l)ele, boca e cabelos, Exome de fézes.
Exame de secreções.

Poutovoccinas e trQnsfusõ.o de sangues,
Lxame quimico de farinhas, bebido.

café. águas, etc.

o.�
o "igor do organismo huma-

no e a plenitude da sua vi
talidade está no equilíbrio das
Iuncôes glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas. normalisa essas
Iuncôes e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das. trazendo ao homem a. ale
gria de viver. Tubos com 20dra
geas. Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S_ Paulo.

gtantona

Academia de Vo_mércio de Santa Catarina
ABERTURA DAS AULAS

Comunica-nos a Secretaria da Academia de Comércio de
Santa Oatarine que as aulas do Curso Comercial Básico terão
início no próximo dia 15, às 19 horas e as do Curso Técnico
de Contabi�ade � Contador, em o dia 16, às 19 horas.

Avisa a08 seus clientes a mudonca de
escritório para a rua João Pinto n> S.

junto à Redação do -O Estcdo-.

� ....__..........__..1..........�

CR,FDIÁRIO

Crédito

Distribuidora dI>

Charutos Suerdieck Uda.
Rua Buanos Ayres. 177 - Rio

Distribuidores para

Santa. Catarina:
Irmãos Mendes & Cta,
Caixa Po§tal 61 - Fpolis.

« K NO T»

Predial
Proprietári·Qs - J. Moreira & Cia.

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

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

Muitas b :>nificaç:õeil � me dico gran.·

Tudo tsto por apenas Cr$ 1,00

E�CRITóRIO JURíDH;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rozérto. 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St<> Catartna

PRtMIO M: IORfascíCulos)

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

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

Livraria Rosa, à rua Deodoro, 33.

CR s 0.25000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..Protestantismo
o PROBLE:i1L\. no SOFRI·

JIEXTO

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAf

--

5

TENHA JUIZO

Falta policiamento
no Rio

Roubos e assaltos
Rio, 12 (D. P.) - A impren

sa clama contra a falta de po·
liciamento nesta capital, onde
os roubos e furtos se sucedem
em todos os bairros sem que as

autoridades consigam desco
brir os meliantes. E não é por
falta de aparelhamento, pois
temos aqui uma policia muni

cipal numerosa, um corpo de

guarda-civis também enorme,
milhares de homens na policia
militar, afora o corpo de inves

tígadores. Hoje um vespertino,
voltando a se ocupar do assun

to revela que enquanto guar
das-civis prestam serviços a

particulares e estabelecimentos
comerciais, casas de jogo, dan
cíngs, etc., a cidade vive aban
donada. São então, reclamadas
providências do chefe de poli
cia, sr. Pereira Lira, cuja ativi
dade até agora é uma esperan
ça.

Por J. Alcântara Santos

(ccndusêo)
O postulado supremo do

cristianismo é o de que além
do mundo visível esta ama0

do oleiro divino, guiando, go
vernando, moldando o mun

do, e 1IOb essa figura do oleiro
.e do barro o poeta Robert Bro

wing diz: "O homem é corno

o barro na mão do oleiro e a

vida como a roda do oleiro que
o esmaga constantemente. Po

rém, conclue Browing, desde

que o oleiro possua inteligên
cia, seguramente está traba
lhando com um propósito de
finido, em vista e não mera

mente para dísperdiçar o tem-

po e o barro.
A resistência do ar é o úni

co obstáculo que o pombo en

contra no seu vôo. Todavia, si
lhe tirássemos o ar, cairia por
terra, instantaneamente, in

capaz de bater as azas no va

cuo. Isto significa que o mes

mo elemento que contraria o

vôo da ave é condição indis

pensável ,para poder voar em

tôdas as direcões.
O sofrimento e a morte são

os elementos que resistem os

vôos da nossa imaginação na

ansía de perfeição e felicidade.
Verdade é que uns aparentam
sofrer mais do que realmente
sofrem - são uma espécie de
atores; outros há que contem

plam indiferentes os que ver

dadeiramente sofrem: são os

espectadores do sofrimento
alheio; muitos outros ainda
aproveitam-se dos que sofrem
- são os exploradores. Há en

tretanto os que se simpatisam
com os que sofrem, que amam

. os sofredores e que tudo fazem
para minorar o seu estado de
sesperador! Sã:o os participado
res do sofrimento do próximo.
Cristo foi a expressão mais al
ta desse padrão de moral. Ele
no" ensinou a verdadeira mo
sofia da vida e nos assegurou
que Deus transformará o nos

so corpo abatido para ser con-

forme o seu corpo glorioso; \ RECORTE i1::STE coupon preencha-o e por nosso ínter
transformará o caos em or- médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS tND[G�TES
dem: transformará o sofri- DE FLORIANóPOLIS.
menta em imortalidade e não Autorizo a minha inscrição como sócio cont1.!ibuinte

permitirá que aquele que foi dessa CAIXA com a IIle1lsa.Udad'e de 01'$ .

feito à imagem e semelhança
de Deus seja destruido. Assim,
o túmulo é apenas um inciden
te e a vida se estenderá para o

além, para os esplendores da
.

lu? '" da verdade. Essa espe-
rança é qué nos capacita para
uma vida mais rica e mais
abundante. Com 'Mta fé esta
rá o homem duplamente ar

mado para caminhar tranqui
lo e sem medo dia após dia
tornando-se uma inspiração e

guia para as almas confrangi
das pelo sofrimento, dilacera
das no1r-c:: infortunios da vida.

1 EM SfFIL S OU REU.

MATISMO 04 MESMA

ORIGEM?U S - O PO·

PULAR PREPARADO

Co:>ynght da

ts« HA VE YOUH/ARO? tne:

1 ... que, em todo o mundo,
a parte mais elevada acima do
nível do mar onde se cultiva
o trigo é a região dos Andes,
na América do Sul.

2 ... que a famosa estrêla

cinematográfica Ida Lupino,
quando tinha 12 anos de idade,
conquistou o prêmio anual de

pintura da Royal Academy, de
Londres.
3. .. que Stanley, o notável

etnologista e explorador in
glês, notou certa vez que o al
cance da vista de certos negros
africanos ultrapassa o de um

bom binóculo.
4 ... que o alcatrão, subs

tância negra, malcheirosa e
------------

aderente, é matéria prima pa
ra a obtencão de anilinas de
tôdas as côres, de açúcar, de

explosivos, de adubos e até
mesmo de perfumes.

5 ... que, entre os gregos e

romanos antigos, era costume

julgar aqueles que se vestiam
com roupas tecidas de algodão
como homens efeminados, pois
os tecidos leves, fabricados
com algodão colhido na ilha
de Cós, eram reservados exclu
sivamente à confecção de ves-

tuários femininos. ,--
------

6 ... que o que torna tão di- . RETIRARAM SUAS CANlJ1- •

fícil apanhar as moscas é o DATURAS

fato de que elas têm olhos múl- I Tôdas as bebidas, inclusrvc as

tiplos: que, em cada lado de fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,

sua cabeça, há olhos aos. mi- .

para reinar nos lares catari-
Ihares, cada um focalIzado nenses. - em vista da certissi
numa direção diferente; e que, I

rua vitória do aperitivo KNOT.

segundo os maturalístas, a�s I '

chamadas "
moscas dragão '--;-r

por exemplo, têm as vezes cêr- r.••••mll!l
ca de 13.000 olhos.

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres nos Ossos,
Heumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel COIR'Ü um V<:ôr.

IO .ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como

auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo daI mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

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

gado, em os casos de indi- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sífilis o público no combate à si
em várias de suas mani- í'ilis, qualidades que fre-'
festações) os resultados quenternente aproveito no

têm sido satisfatórios, pois Ambulatório da MQterni-
são ráp_os e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires

'�t1;p(JUlnü JurUy'
Rua TiT'adentes 19

Apresenta seus últimos mo

delas em calcados finos
para senhoras

Dr. Silvestre Pas�y
COMPÂ�HIA CATARINENSE

D.E CIl\IENTO PORTLAND
A ssembtéía geral ordinária
dão 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 li rua
São Francisco '11. 39, nesta ci-

;;...--------------------

dade de Itajaí, afim-de delibe
rarem sôbre a seguinte

Ordem tio dia
10 - Díscussão e votação do

relatório da diretoria, balanço,
contas, bem como do parecer
do con.selho fiscal;
2° - 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.
Oito Renaux, diretor-presi

dente.
Iríneu Bornhausen, diretor.
João José de Sousa Cabral,

diretor.

Correio Lageano
Venda ayul.o no

AGÊNCIA PROGRESSO

F'loríanópolís, .•.... de •.••..•...•• de UH .••.••

N.ome por extenso •.......••......••.•••.•..••.••

Local onde de:v.erá ser e.obra4a a meaialidde ••.•••

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Sedas, Casimiras e Lds

SA.�A aOSA
ORLL�NDO �;OL\ l�P}1JLT�]

-I

Rua Conselheiro Mafra, 36·· c- loja e sobreloja - Telefone lfil4 (rede' interna)
Caixa Postal 51 --- End •. Teleg.: «Scerpellí» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ....igor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

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

g.fantona

4 Q IITADO-Qu!ftla·felra1', 14 (I. Marco &:Ie 1�46
--------------------------------------- -----------------------------------------

A cumarin8 contra
8 mataria

. Rio, 12 (D. f'.) - A propósi
to da descoberta de um DOVO

especifico contra a maláría, á ..
base de um sal extraído da se-Imente de cumarú ou tonka, orí- I

gínária da Amazónia, e sóí.re i
uma comunícaçao que sera lida II'"na Academia Nacwnal de 1'11e
dicina pelo dr. Helio de Aíbu-]
querque Soares, sôbre a ref'e-]
rida descoberta, a reportagem
ouviu daquele médico o seguin
te:
- "O controle de tratamen-I

to e verificação é rigoroso. A.!propriedade terapeutíca de cu

marina no tratamento da ma

lária está documentadamnte I

aprovada por meio de fichas in-I'dividuaís, onde toda a história
clínica, terapeutíca e hesmas-Icópica está consignada. Há
uma perfeita colaboração en

tre o nosso serviço (Nucleo Co
lonial São Bento) da Divisão
de Terras e Colonizacão e o

Serviço Nacional de lVIalária,
por intermédio local. Já possui
mas mais de 80 observações de
maláricos tratados pela cuma

rina. Nestes doentes logrou-se
exito em 96 <;k. dos casos, após o

tratamento com cumarian em

dóses que variam segundo as

formas, desde uma ampola por
dia, associada ou não aos com

primidos para ·esforços util do
tratamento. Trata-se, portanto,
de um novo especifico com ati
vidade terapeutica eficaz na

malária, absolutamente atoxi
co. Muito pelo contrário, é llm
desintoxícamente e estimulan
te geral do organismo.

Exam� de ao!':\qu"!. Exam<G para verific-açQo
de cancer, Exame de uTina, Exame po-ra

verificação do grovidez. ExalLle <ie escarro,

Exame pare verificação de doencaa do.

�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

I
p. u tovaccinas e tl''Onsfusô.o de sangues,
Lxame químico de farinhas, bebido.

�==����==������c�a;;f�é�.�á�g�U�Q�.�,�e�tc�.�������� __
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TOSSE.
BRONQUITE

o mêlHOR DOS mELHORES

Banco

BREVEMENTE
Reabertura de Laborat6rio
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Molrttaqem de l",ídios. Ampli

ficac!oI'es-Trartsmi.sores
Material importado direta

mente dos U. S. A.
Proor ie tár io

ütnmer GeOrges Bonm
E:ectte - Tecnico - Profilllional

formado na Europa
Florian6poli.

�U(1 João Pinta n. 29 -- Sob.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da tgnorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças menlais dispõ.
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os doentes Ileryosos ln·

digentes, na Rua Deodoro U. d. ,
às 11 horas. cHàriam.enta

de Crédito PopUlar e
d.e SaBta Catarina

,....._---------�----

findo, o romance
00 tiraI �pee
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ROMANCES SENSACIONAIS
fascículos)

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

quanto não estiver norrnalisada a entrega a domicí.io , os

fascículos que precisarem.
_ .. -

I Detido o j OI fi ..
Mola Lima
Formosa, . (U. P.)

Iníormaeões recebidas do
correspondente da " A.8.80-
ciated Press ", em Assunção,
anuneíaram a detenção na

quela capital do jornalista
braslleíro Pedro 11lota Lima,
indicando-se que é ignorado
seu destino.
Revela-se que o jornalista

brasileiro foi detido quando
Intelectuais, jornalistas e

universitários prestavam-lhe
uma homenagem, e que a

Embaixada brasileira inter
veio, pois o sr, Pedro Mota
Lima viaja em missão cul
tural e com passaporte di
plomátíco,

EIU FORltIOSA
Formosa, 11 (U. P.)

Chegou a esta cidade o jor
nalista brasileiro Pedro 1\10-
ta Lima, diretor do diário
comunista "Tribuna Popu
lar", do Rio de Janeiro. De
clarou o jornalista brasilei
ro que se dirigia de Buenos
Aires a A.ssunção, em mis
são cultural, como represen
tante \ da Assoeíacâo Brasi
leira de Imprensa, mas, ao

chegar ao solo paraguaio, o

Govêrno desse país não per
mitiu sua permanência no

mesmo, obrigando-o a·· re

g-ressar à Argentina. Na se

guuda-feíra, Pedro da M:ot.a
Lima prosseguira vlagem
para Buenos Aires.

AOS nossos

Ageníes
leiam todo dle esta coluna

até o fim
-- Pedimos aviso r por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no ms.mo dia.

--------------�

Êste é

o melhor
cachimbo nacional

Atendemos pedi
c:le� pele Reem
bolso Pcstel.

Di.lrib"idora d..

Charutos Suerdieck Lida.
Rua Buenos Ayres. 177 - Rio

Distribuidores para

Santa Catarina:
Irmãos Mendes & Cta,
Caixa Postak 61 - Fpolis.

Academia de ComérciG de Santa Vatarinl
ABERTURA DAS AULAS

Comunica-nos a Secretaria da Acsremia de Comércio de
Ssnta Catarine que 8! aulas do Curso Comercial Básico terão
início no próximo dia 15, às 19 horas e as do Curso Técnico
de Contabilidade e Contador, em o dia 16, às 19 horas.

CRfDIÁRIO «IMOT»
Avisa aos seus clientes a mudonca de
escritório para a rua João Pinto n.O S.

junto à Redação do -O Estcdc-.

..............................I......U...�

Crédito Mútuo Predial
Proprietári·Qs -- J. Moreira & Cia.

Laboratório
Clíníc»

RUA JOÃO PINTO� 25
fone: 1448

Em frente ao Tesauro
do E_tado

FiaI' ianõpolis
Dr. H. 9 S MediDíIl Parm. Narbal Ains de �ol1lza

rarm. L 1114 COSia Avilil

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

Muitas b sníficccões � rne dícc gían·

Tudo isto' por apenas c-s 1,00

E�CRITÓRIO JURíDI'JO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - F'one 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St<> Catarina

*

Londres, 12 (U. P.) O
cruzador orttâníco "Ajax" en

cerrou hoje de uma vez a igno
miniosa história do couraçado
de bolso aímão "Graf Spee",

Igrt·cola
escoltando da América do Sul á
Inglaterra o navio que traz os I
845 remanescentes da trípu- IIlação daquela belonave.

Convocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às 16,30 Ao passar pelo Canal da In-:
horas, na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem- glaterra, o "Ajax" passou a

bléia Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos- missão de escolta a dois des-]
sos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselho troyers e atracou ao porto na-·IFiscal, e respectivos Suplentes, e tratar d� outros assuntos de val de �hatham, no .estuário
interesse social, na forma do mesmo Artigo, do Tamisa, dando assim por .. ..__ _ __.._ ..

Florianópolis, 6 de março de 1946. terminada a sua viagem 'de
p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina. boa vontade" e de "limpeza",

LOllrival Almeid.a enquanto o "Highland Monar-
---------------------.------------- eh", sob nova escolta, rumava

F"ARMACIA ESPERANÇA para Hamburgo, com aqueles
te P&nlAeI.Ueo .NILO LAtT8 ex-tripulantes alemães.

O "Ajax" iniciou suas ativi
dades bélicas, na segunda guer
ra mundial, quando em com

t'Panhia de outras pequenas uni-

l dades britânicas obrigou o

"Graf Spee" - orgulho da ma

rinha alemã - a se recolher ao
Rio da Prata, onde depois foi
voluntar íamente afundado por
sua tripulação, que foi interna
da. A bordo ainda há dois tri
pulantes que participaram da
batalha naval contra o "Graf
Spee".

-

O Almirante informa que,
durante sua permanência na

Precisa- se de pessoa ativa e honesta para venda de América do Sul, 285 dos anti-
romances em fascículos, a domicilio. gos tripulantes do vaso de guer-

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tratar na Ta alemã')' contraíram

casa-lLivraria Rosa, à rua Deodoro, 33. menta com mulheres sul-ame-

_____________________....;;.( 'ticanas.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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no Rio
Roubos e assaltos
Rio, 12 (U. P.) - A impren

sa clama contra a falta de po
liciamento nesta capital, onde
os roubos e furtos se sucedem
em todos os bairros sem que as

autoridades consigam desco
brir os meliantes. E não é po-r
falta de aparelhamento, poís
temos aqui uma policia muni

cipal numerosa, um corpo de

guarda-civis tambem enorme,
milhares de homens na policia
militar, afora o corpo de inves

tigadores. Hoje um vespertino,
voltando a se ocupar do assun

to revela que enquanto guar
das-civis prestam serviços a

particulares e estabelecimentos
comerciais, casas de jogo, dan
cíngs, etc., a cidade vive aban
donada. São então, reclamadas
providências do chefe de poli
cia, sr. Pereira Lira, cuja ativi
dade até agora é uma esperan
ça.

o PROBLR3IA no
l\'IE�'rO

SOFRI·

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

TENHA JUIZO

5
-

Copyroghl da

The nA VE sou /fIARO? Ine.

Por J. Alcântara Santos

(ccndusac)
O postulado supremo do

cristianismo é o de que além
do mundo visível esta ama0

do oleiro divino, guiando, go
vernando, moldando ° mun

do, e 1IOb essa figura do oleiro
e do barro o poeta Robert Bro

wíng diz: "O homem é como

o barro na mão do oleiro e a

vida como a roda do oleiro que
o esmaga constantemente. Po

rém, conclue Browing, desde

que o oleiro possua inteligén
da, seguramente está traba
lhando com um propósito de
finido, em vista e não mera

mente para disperdiçar o tem-

po e o barro.
A resistência do ar é o úni

co obstáculo que o pombo en

contra no seu vôo. Todavia, si
lhe tirássemos o ar, cairia por
terra, instantaneamente, in

capaz de bater as azas no va

euo. Isto significa que o mes

mo elemento que contraria o

vôo da ave é condicão indis

pensável .para pode; voar em

tôdas as direções.
O sofrimento e a morte são

os elementos que resistem os

vôos da nossa imaginação na

ansia de perfeição e felicidade.
Verdade é que uns aparentam
sofrer mais do que realmente
sofrem - são uma espécie de

atores; outros há que contem

plam indiferentes os que V2r

dadeiramente sofrem: são os

espectadores do sofrimento
alheio; muitos outros ainda
aproveitam-se dos que sofr.em
- são os exploradores. Há en

tretanto os que se simpatisam
com os que sofrem, que amam

os sofredores e que tudo fazem

para minorar o seu estado de

sesperador! Sã:o os participado
res do sofrimento do próximo.
Cristo foi a expressão mais al
ta desse padrão de moral. Ele
no" ensinou a verdadeira filo
sofia da vida e nos assegurou
que Deus transformará o nos

so corpo abatido para ser con-

forme o 'seu corpo glorioso; \ RECORTE 1!:STE coupon preencha-o e por nesse inter

transformará o caos em 01'- médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
dem: transformará o sofri- DE FLORIANóPOLIS.

,

menta em imortalidade e não Autorizo a minha inscrição eomo sócio contt!ibuinte

'permítirá que aquele que foi dessa CAIXA com a me1l:salidadre de Cl"$ .........••
feito à imagem e semelhança
de Deus seja destruido. Assim,
o túmulo é apenas um inciden
te e a vida se estenderá para o

além, para os esplendores da
·lu? '" da verdade. Essa espe
rança é qué nos capacita para
uma vida mais rica e mais
abundante. Com ''-'<"t.a fé esta
rá o homem duplamente ar

mado para caminhar tranqui
lo e sem medo dia após dia
tornando-se uma inspiração e

guia para as almas confrangi
das pelo sofrimento, dilacera
das no1,,<: infortuníos da vida.

f.)NÃOf��aISSO!...ll EM �fFIL S OU REU.

MATISMO D� MESMA

Otto Renanx, diretor-presi
dente.
Irineu Bornhausen, diretor.
João José de Sousa Cabral,

diretor.

ORIGEM?U S - O Po-

PULAR PREPARADO

1 ... que, em todo o mundo,
a parte mais elevada acima do

nível do mar onde se cultiva
o trigo é a região dos AJUdes,
na América do Sul.
2. .. que a famosa estrêla

cinematográfica Ida Lupino,
quando tinha 12 anos de idade,
conquistou o prêmio anual de

pintura da Royal Academy, de
Londres.
3. .. que Stanley, o notável

etnologista e explorador in
glês, notou certa vez que o al
cance da vista de certos negros
africanos ultrapassa o de um

bom binóculo.
4 ... que o alcatrão, subs

tância negra, malcheirosa e
------------

aderente, é matéria prima pa
ra a obtencão de anilinas de
tôdas as côres, de açúcar, de

explosivos, de adubos e até
mesmo de perfumes.

5 ... que, entre os gregos e

romanos antigos, era costume

julgar aqueles que se vestiam
com roupas tecidas de algodão
como homens efeminados, pois
os tecidos leves, fabricados
com algodão colhido na ilha
de Cós, eram reservados exclu
sivamente à confecção de ves-

tuários femininos. ,--
------

6 ... que o que torna tão di- . RETIRARAM SUAS CANDf- .

fícil apanhar as moscas é o DATURAS

fato de que elas têm olhos múl- I Tôdas as bebidas, inclusive as

tiplos; que, em cada lado de fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,

sua cabeça, há olhos aos mi- .

para r-einar nos lares catari-
lhares, cada um focalizado n enses. - em vista da cer tissi

numa direcão diferente; e que, IlW vitória do aperitivo KNOT.

segundo ós matura.listas, a,s I I

chamadas "
moscas dragão '0-

por exemplo, têm as vezes cêr- r.•••"'.rI1I!I
ca de 13.000 olhos.

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões.
a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres nos Ossos,
Heumalismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

,Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável como um Ucôr.

IO ,ELIXIR !H4 está aprovado pelo D. N. S. P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo daI mesma origem.

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sôbre o preparado f:LI- A composiçâo e o sabor

XIR :'914" devo dizer-lhes: agradável do ELIXIR
sempre que o tenho empre- "914" recomenda-no como

gado, em os Ca&OS de indi- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sífilis o público no combate à si
em várias de suas mani- filis, qualidades que fre-'
festações) os resultados quentemente aproveito no

têm sido satisfatórios, pois Ambulatório da l\&Qtern i-
são rá:p.os e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires

:�upi1UJntt Jurity
Rua Tir-adentes 19

Apresenta seus úlürnos mo

delas ern calcados finos
para: senhoras

Dr. Silvestre Passy
COMPANHIA CA'rARINENSE

DE CUIENTO PORTLAND
Â ssemblêía geral ordinária
Dão 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 'O:. 39, nesta cí-
;;...---------------

dade de Itajaí, afim-de delibe
rarem sôbre a seguinte

Ordem tio dia
10 - Discussão e votação do

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

2° - Eleição do novo conse

lho fiscal e fixaçã-o de seus

Correio Lageano
Venda a9ul.a na

AGÊNCIA PROGRESSO

vencimen tos;
3° - Outros assuntos de

terêsse da Companhia.
Itajaí, 22 de fevereiro

1946.

in-

de

P'lcríanópolis, .•.... de ...•..•.. ,.. de 19-4: .•••••

N-ome por extenso •........•.....•••.••••....•.••

Local on-de de:v.er.á ser e.obr_ a Dleaia.lidde

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

Sedas, Casimiras e Lês
.

C Si.
.

SA.-r� aOSA
ORL...L�NDO �;Oi\ l�I__)}1JLT�]

./

Rua Conselheiro Mafra, 36
�

loja e sobreleta - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» -_- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I O Arco Iris\ Porndo mesmo de lado a cxtruer

I dinár-ía forç<il do entrecho que de-

I
"enrola, fiél 31d'aptaçã'o do livro ko-

ruónico de Wanda Wasilcwska, �stc
I
f ihnc merece um lugar de relevo

I em nossos cinemas. e isso, pela ga
. lle,riJa ,de tipos humanos que apre-

I sentu, cDn:-ItituÍ'l1tlo a e,:,"pl'essão
do

que lw Oe melhor reahzndo,

I O vig')1' ,da trama do argumento

I i,denl,ifi,Cu�:;(" adJ11.il·aYC',lmclntc �m
.� \;'d� PLi."SIJH:n�-l<n.s e I} f"lgoroso In

verno durarrte o qusrl se desenrola
O JUVENTUS SAGROU-SE COIv.:>.O, ao estame.. ao l'lametl-, que serra a 2/1, estao na uepen- r rsica ; :_;" lugar, Debrantina

a ado, dando a nota tônica dos
CAMBEÃO DO "CLÁSSIC.O go, e Fluminense x Flamengo, I, dêncía das anunciadas tempo- Carvalho, medalha oferecida padecimentos pelos quais passa

TRITIUM", DE 46 no estádio do Vasco. radas inter-estaduais. pelo tenente Rui S. S�usa; 30 uma I�ij,d(li{)lla ,russa ocupada pelos
Curitiba, 13 - Domingo úl- '" * lugar,. Silvia Hübbe, m��alha I alemães, réplica admirável de tudo-

timo, nesta capital, realizou- EM D01S TURNOS O CAMPEONATO CARIOCA DE oferecida pelo tenente Gilber- quanto se tem <apresentado no ge-
se, no estádio "Joaquim Amé-Í CERTAME PAULISTA SALTOS to; 4° lugar, Teresa Uber, me-lnero.rico", o tradicional torneio! São Paulo, 13 - Ficou re- RiO', 13 - Perante pequeno dalha oferecida pelas colegas O filme prova de modo apreciá-
correspondente ao ano de 1946,

I
solvido que o campeonato pau- público, em sua maior parte esg:imis!B:s do

_ Dur.so �e EdU-! vel �ue as :xpress�.s do mais �úsagrando-se campeão absoluto lista do corrente ano será rea- tormado pelos disputantes e caçao F'ísica. As vítoríosas os, realismo nao se poe em conflíto
O Juventus. Coube o segundo lízado em dois turnos, sendo I S'8US diretores, foi disputado, nossos par3ibens. com .as el6Va<Í�LS qualidades artisti
lugar ao CUlritiba F. C .. Con- efetuados três jogos aos do- ante-ôntem, á tarde, na píscí-

NO.
cas que êle reune no seu todo.

correram os seguintes clubes: mingas e um aos sábados. na da rua Alvaro Chaves, o ova iretorla As situações de intenso drama-
Juventus, Curitiba, Agua Ver- * Campeonato Carioca de Saltos, Recebemos o seguinte ofício: tismo e impressionante repugnan-
de, Atlético, Ferroviário, Bri- "TACA DO EXPEDICIO- sagrando-se campeão de 45-46 De ordem da diretoria, .

1€- aia são f'es�lrvida\S com notas fi_n�stânía e Palmeiras.
�

NÁRIO" o Guanabara. nho a honre de levar aQ co- e ternas, e ISS'O tudo, com admirá-
* Rio, 13 - O Conselho Téc- *

nhecímento de v. s. de acôrdo veis acertos do realízador e do "ca-

,PALMEIRAS, 4 X CotttIN- nico de Futebol da C. B, D., UM BR'.ASILEIRO E UM
com a lei sindical, em vigor,

I meromen."., .

TIANS, 1 está cogitando da realização CHILENO, VENCERAM EM foi eleita uma diretoria provi- �I É, admirável, sl�p"esmClIlte, espe-
,São Paulo, 13 - Foi reaíí- dos jogos entre os campeões MONTEVIDÉO sória para dirigir os destinos !ac�lar, a ,natllraj.ld�e ��. tod� os

zado, domingo, nesta capital, desta capital e de .dão PaUlO, Montevidéo, 13 - No Tor- deste período de 20 do corren- Intérpretes, entre os quais .me �
no' estádio do Pacaembú, o [ô- em disputa da "Taça do Expe- neio Internacional de Tenis, te mês a igual data de 12 de palmas, a artista Elena Ttapkina
go Corintíans . e Palmeiras, dicionámo". Esse troféu foi nesta capital, a dupla de ca- julho de 1946, ficando assim que, no final, diz um monologo
satndo vencedor este último, oferceido pelo general Mc. valheiros Galleguillos, chileno, t·t id

. cheio de ter-rível dignidade. É mag-
1 1 ad t d 4 1

.

d' C brasí
cons 1 Ul a:

I
'fi' f d

.

al dnuipe a e ev: a con agem e . x . Clark, e, encaminha o a em- e artes,' rasíleíro, venceu a Pr ídent A tôni J b
m

'lC,O
o un 'o mUS1C que '31 qui-

C rtid
. . .

f' t d n D t
resr ente - n omo O

Li ri" itom essa pa 1 a iniciou-se a baixada americana O! en re- upia .formada . por en e, de Miranda'
re rea rrnpo ancia em mUJI as pas-

disputa da Taça "Cidade de gue pelo embaixador Berle Jr. u:rugualo, e Camilíone, argen- Vice _ J�ão Verzola; S'age<ns.
São Paulo", que é disputada á C. B. D., pOT intermédio do tll:l.O, por 6,2 e 6,2. A dupla Secretário _ José Kinchis-

Pelia sua amplitude c avassalador

pelo trio São Paulo, Coríntians C. N. Doo míxta Maray, venc�u a dUplaj ki; .

movimento, torna-se notável a a'pa-

e Palmeiras. Estuda o C. T. a possíbilí- formada por Covar�o�a, chile- 20 dito _ Oscar Raul da r-içâo dos soldados russos, descen-
... dade da efetivacão dos jogos na, e Cortes, brasileiro, por do em "skies" para retornar a al-

. lli�;
antes do início da temporada, 3,6, 6,4 e 6,4. Tesoureiro _ Carlos Valen-

tIejola 'Ooupadia.

seg'Undo declatrou o sr. Castelo *
' Rooatdo, sem -duvida, nmua '.1'1,,-

Branco, não será aproveitada a MÁRIO CESAR BATEU UM
timo �eiola llorâniana, é Jnagillífica a

reall'zaca-o do amistoso São "RECORD"
C O M ISS Ã O apresentação do filme.

. Amaro Seixa Ribeiro - Os-
P 1

•

V l'ncl'pl'O R 13 C d 1 ,Posto que não conte com elem�n-
au O x asco, em· pr :0,. - "oroo�-s,e e P., e- 'valdo Goulal'te _ Teodoro

marcado para 27 do corrente no exIto a tentatIva de re tos de atração cOimeroial, "ARCO
". ..

-

J\lIachado. IRIS'', ,consti:tuirá, s'em :duvida, muno estáJdio do Pacaembú. cord
. reallzada, I'l:a plscma �o Sem mais, ag:uardamos a

A Confederacão ouvirá, a Fl�rnense. ,Mano Ces�r Sl11- ordem de v, soo
êxito de billhieteria, por qoonto tra.-

EM respmto, as duas federações velra do Botafogo assma ou ta-se de um filme que il'epresenta
_

' '.' - -. Saúde e Fraternidade, José o maior protesto ante�nazista, atéinteressadas, isto é, a metro- pala os 100 me.tI os novlss;- T7';nch';"k';.
1· tI'

'

1 d d t
.n.. ...,. agora aJPT'esentado ao pUblico c·

politana e a pau IS a. rucla -

�os, na o e pelo, o magru- Da secretaria do Sindicato oferece ao mesmo temq:>o vaJ.o�
mente, torna-se possivel a f1co tempo. de 1,m14,87. O

dos Operários em O:mstrução exoepcionais com'O espetáculo.disputa da "Taça do Expedi- marco antenor ",era de 1,m15,s9. Civil. Sede provisória na União' "0 ARCO IRIS'' é o filme quecionário" logo após o regresso t R t· O
d

- .

EQ" 1J..'R.1'1U"A Beneficien e ecrea lva pe- inaugura a: prodiução moderna do
do Vasco a eJCcursao que vaI "':>I .LJ.l'" rália. Rua Pedro Soares, n. 15. cinema russo ! Um poema da digíni-

�ml���nder á Pôrto Alegre e
Torneio interno do CU'l'SO de 'T

... .' dade humauJ.a.
A HabilUaçã.o de Professores de res novas US11t8-S Amanhã, no Cine Odeon, as 17 e

Será realizado um jogo em

São Paulo, outro nesta capi- Educação Física Rio, 13 (A. N.) - O Insti- 19,30 horas. RifllOlrosamente proibi-

tal, d� acôrdo com o reg'Ula-
Houve um 1.emj)O' que existia tato de Açúcar e Â.lcool, tomou do até 18 anos.

esgrima. em Florianópolis. Rea- necessárias providências no
mento já elat�:rado. lizaram-se torneios; sagraram- sentido de serem instaladas

ALCANOOU O OBJETIVO
se campeões e campeãs., Mas três usinas de açúcar cristal e

•

>

.' isso foi há tanto tempo ... 'I respectivas distila.ria.'t. A pro- APENAS Crt UI
RlO, 12 - Co�tr?,lada delTl-

Nunca mais se falo:u em esgri- dução de alcool será de quin-I �. � ínfima qaantla, Voei
damente pelos tecrucos da Fe-

ma ,e quase esquecemos os no- ze litros por saco doe açúcar de!
_tá .•u:ub.ado o 8eU pro:õ....

deracão Metropolitana deNa-I'
I Centribua para a Caixa. d. Esmola.

_

'
. ._A �

te
' mes dos esgrinustas. Como po- sessenta quilos. '

.. Iadi«ea_ •• FloriaDÓDoUa..
taçao, fOl re�ll:=ua, on

m,!11 deríamos lembrar-nos deI,es, se

tarde, na pIScina do FlUlTIl- êles parece haviam desanima- L".-nes OD�O'N -IUPERI.L'nense, a tentativa de record do?" " L � �
dos 100, met:ros d; peito pa�'al Mas ,nem tudo estava ,perdi- CINE ODEON ras maríti.mas!
a classe de, .

nOVlss,mos, peJo do. Eis que agora, vem a tona Fones: - 1587 - 1602 O CISNE NEGRO
nadador �rlo Cesar, �o B?-i um nome já conhecido: a sra. ás 5 - 7,30 horas (Tecnicolor)
tafogo. O l"esu�tado .

fOI felIz, Eugênia da Silva Martins, an- Um filme considerado _pela com

pois, o referido dlS'pu!an�e tes srita. Geny, representante crítica de tôdas as américas, Tj'"I"One Po�r - Maureen
marcou para aquela dlstancla das côres do Iris mas salas como o mais deslumbrante es- O'Hara - Geo1"ge Sandrs-
o novo tempo de 1'14'?, o q�e d'a1'lllas, hoj€ aluna do Curso pe1á.culo destes últimos 10' Romance!
lhe valeu ].us�a marufestaçao. de Edfuc.ação Física, venceu o anos! Duélos!
dos que aSSIstIram a prova. torneio interno de esgrilna, ARCO-UUS Amôr!

...
realizado pelo mesmo curso. Direção de MARK DONS- No programa:

CEDIDO AO ATLÉTICO Essa destacada esgrimista é KOY. 1) - RepoI'ltagens PRA-9

Rio, 13 - O jogador Wal- veterana; mas as demais que Baseado na célebre novela Cinlédia.
nredo, cedido· por empréstimos seguem a ordem de classifica- de WANDA WASSILEWSKA, Preço:
ao Flamengo, solicitou á F. ção, são auspICIOSOS valores que obteve o grande prêmio, Cr$ 3,00 (único),
M. F., a sua transferência do novos. Damos, a seguir, o no- - O STALIN - de 194:4. Censura:

rubro-negro para o Atlético me das que foram classifica- Forllssimo! "Imp. 14 anos".

Mineiro, de Belo Horizonte. das "finalistas" dentre as tur- Impressionante! DOMINGO - SIMULTANEA-·
*

mas do Curso: Eugênia Mar- Altamente realista! MENTE
ADIADO O TORNEIO INÍCIO tins da Silva, Debrantirna Car- No programa: ODEON - IMPERIAL

DA ENTIDADE BAIANA valho, Silvia Hübbe, Teresa Reportagens PRA-9 Nac " ,.

Salvador, 13 - O Torneio Uber, Zenaide M. Schmidt, Cinédia. Alguém L.'TIaginou o que po-
Inicio da Federacão Baiana de Hilda Albicini, Delci Canela, A Voz do Mundo Jo.!"nal. der:a se passar no 1ntimo' de-

Desportos, por diversos moti- Teresa Francalazzi, Maria Ma- Precos: ILLllla mulher bonita, e trans-

vos, entre os quais o de não tilde Worm, Rafaela Maga- Cr$ 3:60 - 2,40 - 1,501. portou á tela! ...
abertura das irtscricões, foi lhães, Selma Sfeir e Uva Cha- RigorDsamente proibido até ... e resultado!
adiado para data ainda não gas. Essas são as campeãs fi- 18 anos. TIrE filme ENCANTAMENTO
marcada, até o momento, mas nalistas, a quem deixamos CINE IMPERIAL Um sonho cinematográfico:
que. provavelmente, será o dia consignados os nossos cumpri- Fones: - 1587 - 1602 A MULHER QUE NÃO SABIA
31 do corrente mês. mentos.· ás 7,30 horas Ai\1:AR
Ao

. que tudü indica, este

I
Fizeram jús a medalhas, as Das páginas do célebre rQ- (Tecnicolor)

tradicional certame, que deve- segllintes; 10 lugar, Eugênia mance de RAFAEL SAB1\TI-1 Ginge:' Rogers - .Jon Hall -

ria realizar-se amanhã, bem da eilva Martins, medalha ofe-I NI, s,urge a mais espetacular e I Ray J\Llland - Warner Baxter
como c Início de Amadores, t recida pelo Curso de Educação eletrisante história de avent:l- i -- ]';�:. ... c:":.:: L,__'?,:'

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

O VILA NOVA É O CAMPEAO
DO "TRITIUM" MINEmO
Belo Horizonte, 13 - Reali

zou-se, domingo o torneio iní
cio mineiro, saindo vencedor °
Vila Nova, seguido pelo Amé
rica.

*

O FLAMENGO VENCEU
MINAS

Na cidade de Juiz de Fora,
foi disputado um amistoso en

tre Flamengo, do Rio, e Tupy
F. C., local, saindo vencedor o

tri-campeão carioca, pelo esco
re de 3 aO.

ANITO NÃO INTERESSA AO
PALMEIRAS

São Paulo, 13 - Fo.ram ca

tegoricamente desmentidos os

boatos correntes pela cidade,
nos últimos dias, segundo os

quais o Palmeiras estaria in
teressado em contratar o cen

tro-avante Aru'to, afirmando
um aUo mentor. esmernldino,
que o seu clube jamais cogitou
-de tal conquista.

*

DOB MONTGOMERY, NOVA
MENTE VITORIOSO

Nova York, 13 .(U. P.) - O

'Campeão dos pêsos-leves Bob
Montgomery, venceu facilmen
te por decisão, Tony Pel�one,
numa luta disputada em 10
assa'ltos.

*

o GRÊMIO DERROTOU O
FÔRÇA E LUZ

Pôrto Alegre, 13 - O Grê
mio Pôvto Alegrense, fazendo,
domingo último, a sua estréia
no Campeonato Municipal,
não teve dificuldades em aba

ter, pela elevada contagem de
7 a 1, o "team" do Fôrça e

Luz.

DOMINGO PRóXIMO O
INíCIO DO "TORNEIO

RELÁMPAGO"
Rio, 13 - Será iniciado, no

próximo domLngo f'\ "Torneio
Relâmps;g0" carioca, com a

realização do jôgo América x

Vasco, no estádio ,'10 Flumi-
nense.

Segunda-feira, em prosse
guimento do Teferido torneio,
pelejarão BotafogD e São Cris-
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DR. NEWTON D'AVILA

A população atacou a oolicia
aliada" Mortos e feridos

Ipequenos
Trieste, 12 (U. P.) - Ê o seguin- dos quais sai ram feridos três gU:6-

te o' texto de um comunicado do das seriaruente ". Este é o primeiro
governo militar aliado quanto a incidente grave que ocorre desde

um incidente ocorrido ontem dei
a proclamação do govêrno militar

tarde em Servola, na Itália: "O se- '.Jiado, fazendo restrições à exibi-

'i
guinte incidente ocorreu na tarde de ção de bandeiras e cartazes. Noti-

,
-. -.WA ...,.,. • ", _ T. ot"..T ..:r ..:r..:r T.."' .- ..:r.."'..:r ..:r..:ril."Y ontem em Scrvola. Um guarda da cias da manhâ de hoje diziam que

polícia' civil foi chamado enquanto à situação em Servola era de cal

era rctir-sda uma bandeira, numa' ma. As versões quanto ao número

igreja, pelas autoridades. edesiásti-' dos morlos variam. O comunicado
Operações - Vias Urinárias -

Doenças' dos intestinos, réto e caso Quando dois destacamentos da oficial diz que se verificaram ape-
an us - Hemorroidas. Tr-atam'en- J" I I 'I J'

to da colite amebiana. po leia SP uc UNam (e prontidão, nas nuas mortes. :.ntretanto, em '1\1( t
'

I
'

FisioteraPIa.
-

..
Infra vermelho,

lelll
s-eus veíeulos,.Ulll tiro foi dispa-t Iontc eslava em Servolu se diz que 1'10 or a o eo cru

Consulta: Vitor Meireles, 28. '.
.

I
" ,

Ate.nde diariamente às ri.ao ns, rado por um ,dcscc)lJhecldo, em con- o numero de mortos e de 4. O co- ..
u

e, a tarde das' 16 hs. em diante ". i
.

J'. b
. .

I f'. I t b' di
VENDE-SE um marca Cli·

Resict': Vida! Ramos, 66. sequencia uo que a pu ICIa a nu, mllnJ�a( o O ICIa am em lZ que a
max" _ mil rotações ..

- forçaF'one
:

1067 fogo, mor-rendo uma mulher e um polícia agiu em legitima defesa .

I de 6 a 8 cavalos,,'po\,-suindo COA

DR. MADEIRA NEVES homem e f'icundo em estado grave Entrelanto, o informante iugoesla-
te de óleo.

'

Médico especialista em DOENÇAS UI1l outro cidadão. 17 outras pes- \'0 diz que a polícia de Venezià-
O

.

d
DOS OLHOS '

(,. I' I À d f'
1 motor po e ser examina-

Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
soas estão feridas, também, mas �JlI 13',,8,0) o, conW�hlo c um. 0_1-1 do em Ltajai com o sr. Oswal-

ga Prática no Rio de Janeiro sem 'gru vidade. I� profundamente cial inglês, atirou sobre a multídâo, dO"· del dI'C(�NSUJ!l'ilS - Pela arnan ná:
I t' I

'A. À d I
- O utra e ega o nstrtuto

diariamente das 10,30 às 12 hs. à amr-n ave. que em circunsfâncias qIWI!1u'l) uma ,e egaçao procurava d M···" T
.'

Srdtaràe excepto aos sábados das 14
'

.

,.

'

. os arrtirnos. r-atar com 1-
,

. "

'-'. como esta. a policia tenha aberto entrar em c nt end imentos com UIll .. :. ",.. .':_
ás 16 hOI as - CONSUJ,ToRIO. 1 nei Ncceti a rua Joao Pinto.
Rua João Pinto n. 7, sobrado - fogo, fazendo baixas tão sérias. I dos oficiais da polícia. I

..
.

.

Fone: 1.461' - Residência: Rua

I
,.

.

- , . ,: , 34. Te efone 1 134.
Presiçente Cou,tinho, 58 Prosseguem as in vcstigaçõcs cml

Trtesí e, 12 (C. P.j - Uma gre- ,.: '*' ..

DR MÁRIO WENDHAUSEN
tór-no do i nci de nd e . Já está estahele- YC geral de protesto contra o pro-! ':

C'
,

'Iéd: d CdS -d D'
I cirlo, entrt-l ání o, que a policia no II clamado assass in io de duas pessoas.! ompra/llllllseJV ICO o. en tro e au e e 1. .:

. f

retor .do Hospital "Nerêu Ramos" C.<I,,"O agiu de seu pleno diretoi, pois
I
pelo fogo da policia, atingiu tóda

M bíli I
'

CLINICA MÉDlCA de adultos e .

I
. -

.

... ,. . .' O 1 Ia de S8 a gri.liJU esto-
críanças . ,

se VIU cercar a por uma multidão a znna do go ve ruo m ilitar aliado :
f d b

'

d
COt\S.ULTÓRIO: H. Traj�,noo. 14 densa e hostil, reunida no Iocal pari em Vcnezia e Giulia, enquanto al , ..

a o',:m .

om e�ta o.

(altos da Corrfeltarta Chi-
, , . .

-

. _ ,.

I
Dirigir-se a caixa Postal lOS"

-ccr -
quinho") mela de si na l prcvuanente estipula- Comissão de Fron teira prossegue a

N
'

CO:\SULTAS: das 4 às 6 horas j. A I
'

1- I' ri 't . esta.
RESIDÉ:ICIA: R. Felipe Schrnidt, (',i .•1. lllU t ir ao apcr rcjou os carros estu ar o caso dos ,,<]lntes entre a .. ,.. •

38 - Fone: manual 812 da policia e cuspiu nos guardas. Itália e Iugoeslávia. Dues pessoas i
I '

DR. BIASE FARACO Este incidende é originado por uma morreram em Servola, suburhios de!VENT LADORES
Médico - chefe do Serviço de propaganda malevolente e' persis- Tr Ieste, enquanto a po,I,Ida retira- j ye�dem-.e .doi. ven:ti�adore. e)ec�
Do�flg��oDXe���Ed:_S�f�IiIS trnte contra a guanria ci vil. por va uma band'eira eslovenia ele uma I

tzolCOS. grandde•• padra CIma �le me-
AFECÇ-ES UROGENITAIS t -]. A. r'

..

'

A. 'el d t' 'd
.(1 ou pare e .en o um o.Clante.

DE AMBOS °os SEXOS- _ 'RAIOS
ceI' a seeç�o C a Jl1Jpl:ensa.. po leIa �greJ�.. c� a � es' a �01l1 a VI a

p!loprio. par� e.critório, barbea-
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- desde 4 dlHs que nnha sofrendo paralIzada, pOIS estao. de parLas ria., cafe., etc. Tratar na rua Al-

VIOLETAS t
.

I
A

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. _ R.
a aqlles orgaLllzac os ela população, cerradas todas as lojas e casas de mirante Lamego 15.

. Felipe Schmidt, 46 neo-ócios
* * *

RES,:

R.;;�1V�e��U��one
1648

<> •

CASA �:�iSa���a %����
dia em rua mai.

Asslstent:U�odeP���;ei��nson, do
0\, menos central -- Dão-aé refe-

E S P E C I A L 1ST A rincia., ou fiãnça. - Informar Q

DQenças e operaçOeo; dos OLHOS, A. Pen., rua Deodoro, 18. ou no
OUVIDOS, N,A,RIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE

Banco do Comércio.
LOBO. do LÁBIO LEPORINO (lá-

,. .. "!lo

bio e céu da bõca· fendidos· de
. nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc,
CO.sSU�T_<\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
'

RUA NUNES "fA(;HAD& 1\'. 20 -
Fone 1447

DR. POLYDORO S. THIAGO
CUNICA l\lÉDJCA EM GERiU,
Doenças do coração, pulmões, H·,
gado, 'estômago, in testinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

.

e crianças
-- CONSUJ/l'óRTO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUVI'AS ])lARlA�IIE.s'l'E:

das 15 ás 18 horas
RESI])JJlNCI.<\: Av. 'I'rornpowskl,

. 62 �. Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
.. ARAGÃO

Cirurgia é Ortopedia clinica e cí
.J:'urgia do torax. Partos e doenças

. de senhoras
OONSUJ,TóRIO: R. João Pinto 7·
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESIDtl:NCli1: Almirante l\Jvim,

36. Fone lU. 251

. 'DR: ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servfços de Cl!nica Infantil da
.Assistêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA )fÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes )fa
ehado, 7 (Edifício S. ]<'rancisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÉNCIA: Rua Marechal 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 "acionaI de Doen
�s Mentais, Ex interno da Santa
Casa de MiSericórdia, e Hospita3
Psiquátrico do Rio na Capital l"1!-.

deral
CLíNICA :MÉDJCA - DOE�ÇAS

NERVOSAS
- ConsultóÍrio: Edifício Amél!a

,

NETO
- Rua' Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 �s 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
·'CIRURGIA GERAI, - ALTA CIo
�URGIA - MOLÉSTIAS DE SE·
.. ,. NHORAS - PARTOS ...
,l"ormado pela Faculdade de Med!

cinna da Universidade de São
Paulo, onde foi assisten te por vã·
rios anos do Serviço Cirúrgico do'

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

útero, ovários e trompas. Vanco
'ceIe, hidrocele, varizes e herna

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

ra;so). Te!. 1.598.
RESIDf<:NCrA: Rua Esteves Jú

. 11ior. 179; Te!. M 764

SITIO

, .

anunclos

E.tà a venda um .itio. distante
18 km. da capital, na ilho. com

183 ma. de frente e 200 de fundo••
cortado pela e.trada gerlll, com

uma ca.a de material e madeira,
1'o.a 6OC� rr. •• de lenha.
.-rratar ne.tll rede çéio,

* * *

V dUma mo

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

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

mo!, n.
o 523 (Estreito).

10 vs.-g
DR. SAVAS LACERDA

CUnica. médico:cirúrgica' de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma 'ele' habilltaNib do Conse·

, lho �;lCional .de OftalmolQgia.
CONSULT(»UO _:_ Felipe Schmi

.
. at, 8. Das 14 às 18 horas. ,;

" ,ROSlDfj:NCIA - Cohselheiro Ma·
,ira, ,77.

TÉ)LElFÜNElS. 1418 e 1204

NAO E NOÇIVO

DINAMO
CIENTISTA BRASILEIRO RECEBE

,HOMENAGENS NA INGLATERRA
Prosi"eg'uindo em _"ua' viagem de estudos pelas principais

unh:ersidades e, instituições cientificas da lng'laterra, oll(le

chegou a' 11 fIe feyereiro próximo 'findo, O entomolog'ista prof.
Costa: Lima" (la }�scola Xacional de �\g'l'onomia, d'o :lIinistério

(la Âg'J'icu]tura, acnha de ser ag'raciado com o títul<;l de sócio

l1011orário da Soci�da(le Real de Entomolog'ia, que é, juntamen
te com n sua cong'enere de j<'rança, a mais antiga do mundo.

A resolução unânime allrOV8fla pelo ('ouselllO Ueliherati

''o foi-lhe comunicada na vesperade sua visita á referida Socie·

f (lade, em 21 ele fevereiro, mediante' cartas de seu presillente,
lirof, C'al'pellter, da rnhersidade de Oxford, e do secrf>tário,
sr. Riloy, chefe do J)epal·tamento de Entomo]og'ia (1'0 3Iuseu

Britânico.
Até a IH'esente data, apenas seis outros cientistas de re·

llUtação mundial na especialidade 10g'1'aram ohter tão hOlU'osa

(Üstinção; Oj; pl'ofessores Howar(l, Lameere, LUlldbeck Sihes

tri, SnO(]gTass e Wel.ber.

No (lia 7 do Mrrente, o prof. /
Costa Lima seg'uiu para

,França, ESllanha e Portug'al, em cumpl'imento do programa I(Ie h'abalhos ·que se impôs, atendendo conyites vál'ios das insti

tuições de ensino e pesquisas na e$pecialidade em que mui

merecidamente adquiriu renome mundial.

VENDE-SE um' de 12 HP 7.500
velas, cç,m 6.000 metro. de fio de
cobre.
Tratar na.ta redàção.

. lSv., alt- 8

"
.

I �.! j I ".

AUTOMUBILtST4S
I :Atenção
Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

VENDE-SE"
Uma carroceria de caminhão

e uma cabine. feita em P. Ale�
gre, em perfeito estado. Preço
de ambas Cr$ 3.500,00,
Tratar cem o Empresãrio da

Auto Viação .Coqueiros :."
,

CASA
. MISCELANEA

'

dhtri
buidora dos Rãdios. R. C. A

Victor. VálvuÍas e Discos •

Rua Conselheiro Mafra

I Visite, sem compromiSSOS

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópo)i"
Livros novos. e usado!,
em diversos idiomas.

Rua Conse'lheiro
ne. 135

Mafra

OI � ... 1'" • _ ......

F..d.da e. une - Séd.: I A I /lo
mCENDIOS 1!J TRANSPORTES

Cifras do .Baíanço de 1944:'

Responsabilidades
Receta

I" Ativo
t
:t
�
Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades

COMPANHIA

CAPITAL E RESERVAS

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

,

i

1

')
� ...w== .. _---=".

...,.,."'.... .

"ALIANÇA DA BAtA,.

Cr.

9r$
80.900.606,30

5.978.401.755.97
67.053.245,30

,

142.176.603,80
«

I QUa VESTlR·SE COM CONfORTO E ELE<iANCIA ? It
PROCURE A

1�.��:�·I��·"e�:· d�':;,�:j� I a lia i!u�a!�Oapi��l�ei!�an�ol�e IIo
IX

98.687.816,30
76.736,401.306,20

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

Novidades todlilS ·'1semanas

_'I'.--"" ...... I!' • .,-=

fábrica •• chama a atenção dos
visita antes de efetuarem eua. compra., MATRIZ em

A Casa "A CAPITAL"

Fabricante e distriDuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos. algodões, morina e aviamentos
para alfai<1te.. que recebe diretamentfl doa

Snrs. Comerciant.s do interior na sentida de lhe fazerem uma

Florianópolis, - �FILIAIS em Blumenau e Laje••I
melhoru

i
I

I
,
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Iminente ula guerra? Aberta pelo homem a cortina dos átomos
seria o fim, o Armágeddon, e a profecia do Apocalipse

ter-se-á cumprido.
TRIBUNAL DE APELACAO
Em sessão de ôntem, o �Tri

bunal julgou os seguintes fei
tos:

Habeas-corpus n. 1.599, d
comarca de S. Joaquim, impe
trante João Freitas e pacien
tes Moisés Ríbeíro Esteves. Re
lator .Q sr. des. Guedes Pinto.

O 'Dribunal preliminarmen-
te, converteu o julgamento

I em diligência, para que seja
I avocado o processo e que so-

llicite-se do sr. dr. Juiz de Di-,
reíto ínf'ormacôes da demora

1 da instrução oríminal.

Habeas-corpus n. 1.600, da
comarca de Mafra, impetrante
e paciente Alfredo Oleniski.
F�21ator' o sr. des. Silveira de
Sousa.
Foi convertido o julgamento

em diligência, para serem avo

cados os autos a que respon
de o paciente.
Recurso de habeas-corpus

n. 56, da comarca de Concór
dia, recorrente Artur João
Lara e recorrido o dr. Juiz de
Direito. Relator o sr. des. Ur-

I bano Sales.
Decidindo o Tribunal julgar

prejudicado o recurso.

Recurso de revista n. ;:; da
comarca de Orleães, recorren

tes Vitória Coan e sua mulher
e recorrido Joaquim Oliveíra
de Sousa. Relator' o sr. des.
Guilherme Abry.

I O Tribunal não conheceu do

I JUBILEU SACERDOTAL Resenha' Forense

Prev.·sa-o do temp
o Partido Social Democrático, tem a honra de eon-

De um oficial compositor-

O ·d para trabalhos comerciais.
VI' ar aos seus correlfgfonãrtos, para assistirem no dia

P
. -

d t 14
'

l� I Quem não estiver em con-
revisao o' empo, á� H. ,as" toras, no Cíne RITZ, a exíbíção do Iílme, posse

horas do dia 14 na capital: do General Eurico Gaspar Dutra. dições é favor não se opre-

Tempo: instável, corn cnu- .

serrt c r.
.U bit J I d' I· I Informações no Estobele·

va�emperaJtura: sofrerá Iíaeí- m e o ges o u ua OS OS cump I-lei.mento Gráiico Brasil. RuCl'

1'0 declinio. O lenhor Interventor Federal "es da' espl·ouagem
TU'adentes no

..
10

Ventos do quadrante sul, vem de coneeser. am decreto-lei, U

O bfrescos
ao. e.tudantes Heinz Weck. José SOVI·étl··"8 uerem_sa er as

. Alfredo Seifer Renê Boaventura. e U
Temperaturas extremas de Luiz Cavalheiro uma bola0 elcolar' trausa"oes

. dohoje, foram: máxima 25,9 de qulnhento. cruzeirol men.ais a Toronto, 13 (U. P.) - Quan- "
mínima 23,2. cada u�. do foi iniciado hoje o julga- I d-Previsões para o litoral de m�: J�t:n:. tl��IQcu�:;:�a�: menta do processo sôbre os a 00 ao

B R I T O
Santa Catarina e Rio Grande cional. aão de modeata. po..e. e,

segrêdos canadenses em tórno S. Paulo, 9 (P. P.) - Atra-
. , do Sul: Tempo instável, com de o�tra formo;. jamaí. poderiBm da bomba. atômica, a srta. �m- vês do respectivo sindicato, os

chuvas. Ventos do quadrante aeg':lr aua carre�ra, _ ,

ma Woukín, de 25 anos de Ida- corretores de mercadorias so-

O alfal'ale l·ndl·Cado 1 f' . V' ibilid d
Nao ob.tante cu

. dotaçoe. eata- de que e acusada de fornecer licitaram a Bolsa de Mercado-
dsu : dI escos. isr 1 1 a e mo- duai� para ê.... fim ae ach�rem ini'ormaces secretas e confi-··t dTiradenles, '1 ela a. gua.l esgotada•. o .r. Interventor ..

"

. . .
rlaS fel efe aos po eres com-.

---------------------------- Federal encontrou meio.. de ampa-
dencíais ao embaixador SOVle- petentes seja-lhes permitido

Cines R I T Z ,. R O X Y ror e.tudantea que hCliJl'iom revela· tíco no Canadá pediu o adia- conhecer os negócios algodoeido pertintk� ,nos e.tudo., e cuja menta do julgamento por uma ros do Banco do Brasil. Os cor-
posse do presidente da Repú- pobreza ho�elK_a �edava ao. mes- semana, sendo atendida.

r

mOI Q contl,lluaçao do cura0.' retores querem ser informa-'
blica, Oe.tos co�eate. da Guxilio .am

B
dos das vendas de algodão e

GENERAL EURICO GASPAR

aPQdri�na
entoo de franqueza eVI·o guardado por dos stocks eventuais existen-

DUTRA .em pro galidade - merecem per

t·
, aem dú Ida. que o povo o. observe d· d t t·

tes no :Deferido banco, finan-
No lciario Universal ]'01' OIS e e Ilesnal.

- -

e medi e. O povo é o verdadeiro ciados, faturados ou negocia-
JUIZ do. .eue governantellj a L d 13 (U P) O dos.

Censura: .aberó .edimentar para (I aprecia>
on re8, '.

- se-

Até 10 anos. ção dam dirigente. eaaaa atitude. cretário d� Estrangeiro, sr. Er- --;;::;;;;;::::::====::.:;;;::.:;;;;;;--

Preços: que calam fundo noa eapirito. nest BevirL terá sua guarda
Rit

'

h
juato•. e aomente não fazem e.pé- pes'soal, a0res:cida de dois de-

.

z, �s 5 oras,: -:- 3,60 - cie áa mentea enevoada. pela. pai-
2,40 - as 7,30 - umco _ 3,60 xõ•• do partidariamo. tetives, em virtude do estudo

R
'

745 3 O dos relatórios das atividades
oxy,as, -

,0-2,4°1RITZ - Amanhã, ás 7,30 hrs. Camisa I, Gravatas. Pijame.
dos movimentos políticos sub-

VIAJANDO RUMO AO Meiasdal melhores. pelai me-
terrâneas, realizado pelo su-

PERIGO I' D.orel preçoI s6 os CASA MIS perintendente encarregado do
•

J CILANEA _ RuaC. Mafra. 6
"ramo especial" que fornece os

det�tives - informa o jornal
"Daily Telegraph".

recurso, por não ser caso

espécie.
na

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

FI I ó I
---- >

O dia 19 do corrente
or aft pO I" 14 �e MarC�_ _.!Je 1��__

6
__

marcará, para a prospera
comuna de São Ludgero,

Em breve teremos farinha de trigo �?:,it:�;;:;��:::,�:���
RIO, 13 (A. N.) - O chanceler .João Xeyes da Fontoura

" rico Tombrock, nesse dia,
j'ez hoje, ao vesperttno '"O Globo", a propósito do ....ueustíoso•• �

o completará o quinqua-
problema (lo abastecimento de trigo ao Brasil, as seguintes de- gésimo ano de sua ativ i

elarações s - "Os Estados Unidos já puseram à nossa dispusí- dade sacerdotal e ação
cão suas dísponíbtlldades de farinha de trígo e nos asseguram

caritativa no paroquiato
�

I t
- de S. L'udgero, Vigário há

que,
.

( en 1'0 em. breve regutarfzam os transportes, de modo t t
"

f 1
_. •.

an os anos, la ez ugar
atender as nossas necessidades. ASSIm, com os esforços do Ita-

.
no coração dos seus fiéis.

maraty e a bôa vontade daquela grande nação amlga, espero, 1 Associando-se ao ;ubilo

que dentro de pouco tempo, o problema esteja inteira e- satís- S,. Ludgerenee, os de «O

ratoríamente solucionado. ESTADO» felicitam o ve-

nerando _ sacerdote.

PRECISA-SE,'

Chegará o «Duque
RIO, 13 (A. N.) - Chegará breve, o navio "Duque de Ca

xias" que foi à Itália conduzindo os cardeais sulamericanos e

aspirantes da Marinha de Guerra e Aeronáutica, em viagem de

instrução. -2-se--=l=--o-s-n-o-v-o-S-:-c-o-m-a-ef-íg-i-e-Desorganizada, a O diplomata brasi,.. do gra.l. Dutra, e a da se'deJustiça DO Mato leiro Trajano Paco,
Grosso Viajará para Berlin da Assembléia Constituinte
Cuiabá, 13 ("O Estado") _ Rio, 13 (A. N.) - Afim de as- RIO, 13 (A. N.) - Jríretor Geral dos Correios e Te.

O Tribunal de Apelação dêste sumir as funções de minístro Iegraros apresentou ao lUinistério da Viacão um plano
estado está grandemente des- conselheiro da missão militar para serem feitas duas novas emissões de selos postaís s

faleado no número de desem- brasileira junto ao Conselho uma com a efígie (lo general Eurico Dutra e outra com

bargndores, estando convoca- Aliado de Controle da Alema- a da sede da Assembléia eonstituinte.
dos permanentemente para o nha, com sede em Berlim, parte

comporem vários juizes de prí- amanhã, para a Europa o diplo
meira instância, que, assim, mata Trajano Medeiros Paco.

abandonaram suas comarcas

llá muitos meses sem lá volta
rem, A continuação do desem
bargador Olegário na Interven
toria, fora das suas verdadei
ras funções, vem agravar êsse
mal, causando grandes prejuí
zos á justiça. e ao ínterêsse das
partes, apesar dessa situação
anómala, o Tribunal acaba de
conceder licença a. nOl'OS de
sembargadores, ficando assim
procastinado permanent-emen
te o julg'amento dos juizes pen
dentes.

de Caxias»

Coqueiros Praia
CONVITE

A Diretoria do Coqueiros Praia Clube tem o prazer

de convidar os sóçios - ptoprietá-rios e suas exmas. fami

lias para assistirem a inaugplação, no próximo Domingo,
17 do corrente, às 10 horas, de di�er�as dependências as

quais constituem a. primeira parte do empreendimento,
sendo oferecido no ato l'um; cQcK:-tail,.

Ji. i;�;"'"

Convite

RITZ - Hoje, ás 5 e 7,30 hrs.
ROXY - Hoje, ás 7,45 horas

Sessões chies
Douglas Fairbanks Jr. - Joan
Benett - George Sandrs

em

O INFÉRNO VERDE
_Um drama profundamente

emocionante passado nas sel
vas ...

AmÔr .

ódio .

Paixões violentas .-;.
E X T R A: Cine Jornal
Brasileiro (edição especial),
com reportage�s completas da

"II.DLIIR
illlll[OII 1ÓNI(0 CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

•

CO.IRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

-�' .. _, - .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


