
qual estariam procurando con

tacto representantes do Azr

baidjan.
O Curdistão autônomo inclui

ria, presumivelmente, partes do

Irã, Tur-quia e Iraque, ora habi

tadas pelos russos. Os governos
turco e iraniano completaram a

semana passada 3'S negociações
do tratado, que prevê coopera

ção militar na eventualidade de

levantes em suas fronteiras.
Na Câmara dos Comuns, Ernes

Bevin, ministro do Exterior brio

tân ico, fugiu às perguntas sôbre
os movimentos de tropas sovié
ticas no Irã.

Atacadas três cidades d ··----·--1
-

..

...

o ran
LONDRES, 21 (Por Ned Ro

berts, correspondente da U. P.)
- Um despacho de Teerã reve

lou, oficialmente, hoje, que tri

bos curdas estão atacando três

cidades iraniamas, na área onde

se anunciou um movimento de

tropas do Exército soviético, em

conexão com as desordens cur

das.

Um oficial do Estado �Iaior

iraniano informou que três mil
curdos iranianos estão sitiando
três guarnições a pequena dis
tância ao sul do 1a2;o Urmia.
Despachos difundidos anterior

mente anunciaram que havia no

tícias sôbre desordens curdas
nessa área, presumindo-se que.
unidades soviéticas mantêm li

gação com essas tribos.
Em Londres, uma fonte extrai-

oficial, mas bem informada; pro
gnosticou hoje que a União So

viética mencionará a intranqui-
lidade provocada pelos curdos

I
como razão para manter tropas
vermelhas na parte setentrional

do Irã, em violação do tratado

anglo-iraniano-soviético. Ames

mil fonte declarou que os russos

dirão provavelmente que a pre

sença prolongada das suas tro-
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PARIS, 21 (Por Joseph
-Grigg, -- da U. P.) -- O dr.
Marcel Petiot, com uma ex

pressão de extase, declarou,
no Tribunal que o julga por
ter assassinado 26 pessôas,
que matava também as mu

lheres de suas vítimas por não
saber 'o que fazer com elas.
Essa declaracão foi feita em

resposta á pergunta formula
da pelo fiscal, sôbre as razões
por que seu grupo de supostos
patriotas assassinavam as mu

lheres de seus inimigos.
O dr. Petiot relatou como

êle e seus supostos camaradas
eliminaram o espião da Ges

tapo conhecido pela alcunha
de "O pugilista", sua mulher
e uma outra mulher, no bos

qrue Mierly, nas cercanias de
Paris.
Declarou também o dr. Pe-

Regressou ao
Paraná
CURITIBA, 21 (Assapress)

-- Regressou ao Paraná, o ti
tular da Pasta da Agricultu
ra, sr. João Cândido Ferreira
Filho, que, permanecera vá
rios dias no Rio e em São
Paulo, para tratar de assun

tos de sua secretária. Para es

tudar problemas relevantes da
economia paranaense, preci
sando de amparo governamen-Ital, o secretário da Agricul
tura seguiu diretamente para.
o Norte do Estado.

Provocará sérias reações
llIELBorRNE,21 (F. P.) -- O sr. XOl'l11ll11 l\[adill, mi

nistro da llIariu]la, classificou o díscurso proüuncíado con

tra. a Rússia pelo líder da oposição na Câmara dos Repre
sentantes, llJenzies, como um éco do díseursn de Churchíll
em Fulton, dext lnado ,a causar sérias reações.

Declarou mais aquêle titular que as palavras de llIen
zies em nada contrihuiram para melhorar as relações in
ternaeíonals, acrescentando ser contrário a qualquer ten
tatíva de se atrfhnir ils nações.

pas ali torna- se necessária para

manter a ordem.

Círculos bem informados, nes

ta' capital, manifestaram receio

de que os ataques sejam o sinal

para uma revolta geral entre as

tribos no Irã, Iraque e Turquia.

ln:SISTEJf .tPOIAnOS PE
U)S �\.YIõES

TEEIU, 21 (C P.) - Um ofí

cial do Estado JIaior iraniano
rev e lou que três guarnições, per
to da fronteira do Iraque, estão

revidando os ataques dos curdos

e que em seu socorro foi man

dado apô io aéreo, para que essas

guarnições não sejam isoladas
do comando divisional.

Um despa-cho não confirmado
de Bagdad afirmou, recentemen

te, que foi reunido em Azembai

djan um exército de milhares de

curdos, enquanto chegaram alí

os chefes do f'racassado movi

mento levado ª efeito no Iraque I

durante o ano passado. Esse des

pacho acrescentou que embar

ques de armas foram encontra

dos quando a caminho das mon

tanhas curdas no Iraque.

A Rússia quer
o adiamemto

Fundado o Partido
Proletário
,RIO, 21 (E.) -- Na sessào

de ôntem no Tribunal Supe
rior Eleitoral, foi relatado pelo
desembargador José Antonio

Nogueira, o pedido de regis
tro provisório, do Partido Pro
letário do Brasil, nova agre-
.míação que se propõe defender
os interesses dos trabalhado
res em geral. O presidente do
novo partido é o conhecido
líder proletário Luiz Augusto
da França, antigo Ipresidente
do Partido 'I'rabalhista Brasi

leiro, do qual se afastou por s�bre suas recentes negocia-

I motiv.os
de ordeI? .política. Os I çoes,

em Moscou.
114 líderes operarios que o W-ASHINGTON.' .24 (U:r;lit.ed

acompanharam naquela atitu- \ Press) -- Ao ��llCItar o adia

de acnam-se também inscritos mento da reumao do Conselho
enviados japoneses, militares e navais, a bordo do "Nelson», explicam ao oficial no P. P. B." destacando-se os de Segurança da Organização

navegador do citado navio e ao comandante da Frota a rota a seguir S1'S. Sebastião Luiz de Oliveira, das Nações Unidas a Russia.

MIlTAVIl TP"arMaS10'ngE8PMura. CFo"toSBNS) MULHERES l��IS��st���C�P��i�d��eroS��� r���aq�� �ia��S�! ��jI�l ;��=
I Santos. A sede do partido é I xímo.
I na rua Senador Dantas, 70 e \ ------.--�--------------

. .. segundo estamos informados I Continuam 8S for-tíot que, .durant� � .

guerra,

I refug.lad.OS
meIOS de escaparem já estão criados diretorios es-I d lavacomo ,Pat:lOta, dll'lgI� uma aos .nazIstas na França, en- taduais em várias círcunscri- rentes e

orgaruzaçao clandestina que caminhando-os para a Argen- cões.
'

se encarregava de facilitar aos Itina. '

O sr. Temístocles Cavalcan- TÓQUIO, 21 (U. P.) -- As.

ti, procurador geral da Repú- torrentes de lava que extra
blica, pediu vista de processo I vasam do vulcão Sakura Ji
afim de melhor examinar os jrna á razão de 15 metros por
estatutos do partido. O pro- hora, ameaçam destruir a al
cesso deverá ser julgado na deia situada na encosta sul
próxima reunião. do referido monte.

Segundo o jornal "Yomauri
Hochi", os residentes de Ku
rokami, sôbre a extremidade
oriental da ilha, abandona
ram seus lares. Observadores
da universidade imperial de

Kyushu informaram acêrca da
descida da lava pelas faldas
da parte sul do vulcão.
Kurokami está situada di

retamente sôbre o caminho
que segue a corrente lava,
de um quílômtero de largura,
a qual atinge em certos pon
tos vinte metros de espessura.
Informa-se que os residentes.
da aldeia buscam refúgio na

aldeia vizinha de Ushine.

Segundo ainda aquêle jor
nal, o intenso calor despren
dido da lava crestou a des
truiu tôdas as culturas em ex

tensa zona.

Caiu o novo
I govêrno belga

BRUXELAS, 21 (U. P.) -- O

povo govêrno de Paul Henri

Spaak, caiu devido ao fracas-

Decl·dlara' dl·a 29 pro'xlltmo ��1�0 t�;���e�'� es����o cÍ�ec���
. ·

_ j ��d��� cf�s������'� 1'���10�e��
PARIS, 21 (U. P.) - Fun- os planos de l.evar .

a ql!estao: empate na votação.cionários franceses declara- d.a ESP.�nha :fI anquísta a con-

I .Noventa deputados aprova
ram que o gabinete decidirá, síderação do Conselho de Se- ram o govêrno Spaak, eu
na sexta-feira, a nova medida gurança.. .

.

_ i 'quanto outros 90 negaram-lhe
a tomar contra a Espanha de O presidente da Comissão,

I aprovação
e 15 se abstinham

Franco. Solomon Grumbach, disse que de votar.
A Comissão de Negócios Es- Bidault lhe diss.era .. ,:!ue a I O govêrno talvez possa so

trangeíros da As sem b I é i a França encontra�'I� díf'iculda-] breviver á crise, porém, dois
Constituinte, recebeu a notí- de em obt.er exrto �nte .0 I deputados socialístas li ue
��a ,de gue o ministro do .�xte. Conselho, �.?IS ?S Es�aQo3 un�- apoiam Spaak tiveram que
1101, Bidault, talvez procure dos e � Gra-.Bretanha Sé opu-] deixar o Parlamento paraconseguir que se abandonem. nham a medIda. viajar. A primeira contagem

de votos, deu 89 a favor do

govêrno e 90 contra, tendo
sido depois corrigida pelos
apuradores.
De acôrdo com os regula

mentos parlamentares, qual
quer problema submetido á

I votação que tiver como re

médí-

I sultado um empate está auto
maticamente desaprovado.

Comparecerão ao Tribunal
BERLIlU, 21 (U. P.) - Acusados de ter assassínado

diversas centenas de crianças, o Dr. Wernicke e uma en

fermeira comparecerão ao 'I'ribunal de Berlim, no dia 25
dêste mês.

O Dr, Wernic}re era tido fomo um dos melhores
fos flfsta eapltal.

Houve noticias de crescente

agitação esquerdistas em tôrno

do movimento pro-autonomia dos
\ curdos, similar ao movimento

pat roc i nad o pelos russos em

Azerbaidjan. O "Times" anun

ciou hoje a existência de um

"Comité de Libertação Nacio

nal ". para o Curdistão, com o

WASHINGTON, 21 (United
Press) -- Ao mesmo tempo em

que a Russia solicitava o adia
mento da Reunião do Canse,
lho do Segurança da O. N. U.,
os Estados Unidos pediram
que a disputa Russo-Iraniana
seja colocada em primeiro
plano no temário do Conse
lho de Segurança.

Os Estados Unidos também
fizeram saber que pedirão á
Russía e ao Irã um informe

Na polícla
do Pará

Belém, 21 (E.) - Tomou
posse, ontem, do cargo de
('Omandante da Polícia llIi
lítar do Estado do Pará o

Coronel Xey Rodrígues Pei
xoto.
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'···M8eoÕG···I1··Z···I·N··foJE"1 ��:��Cl:' :l:n:::��n. Maior
I M I te o mês, d� março as seguin-
.....�

-

\
tes farmácias:

..-..---. 23 (Sábado à tarde) - Far- Londres, - Março - C.om tor, posto em que se manteve

OS HOMENS MAIS VELOZES] mácía Santo Agostinho - Rua a criação do C. E. M. A. (Con- até entrar para o Exército ao

DO MUNDO Conselheiro Mafra.

I
selho para Encorajamento da irromper a Segunda Guerra

Os três homens que conse-
24 (DomiJ.?-go) - Farmácia Música e das Artes) dur�nte a Mundial.

guíram obter maiores velocí- Sant� Agostinho - Rua Con- segunda Gue:'a Mundial, o

I
A carreira de miiitar de Mi

dades sôbre a terra o mal' e o
selheíro Mafra. teatro dramatíco na Inglater- chael Mac Owan não arrete

ar, são cidadãos b;'itânicos. O �O. (Sábado à tarde) - Far- r�, I?e�a primeira v,_,ez na. �ua ceu sua paixão pelo drama, e

último recorde aéreo coube ao macI� Esperança - Rua Con- hístóría, com o apoio orícíal, pouco depois era major encar

Capitão Wilson da RAF, pi-
selheíro M�fra. ,.

tornou-se mais acessível ás regado da Unidade Teatral A.

Iotando um avião Gloucester
31 (Dommgo) - Fa1'macI� camadas p<;>pu.lares, mormente B. C. A .. composta de atores

Meteor em novembro de 1945 Esperança - Rrua Conselheí- nas p110\,md�as. EZlcelentes profissionais que serviam co

alcançou uma velocidade mé-
1'0 Maf�a: .

'
companhias teatrais or�a�i-I mo soldados. Em. ligação com

dia de 975 quilômetros por
O serwço notUl?� sera efe- zaram-se com �o�s reperto:'lOs o Departamento Militar de

hora. tua�o . pel� F:�.rmacla _ Sar:-to de peças dramáticas e realiza- Assuntos Correntes escreveu e

As maiores velocidades já Antomo, sita a rua Joao Pi»- ram ",tournés" pelo interior representou em pequenas' pe-
alcançadas em terra coube-

M. do pais, �epresental:do em ças, explicando dramatica-

ram a um automóvel Railton pequenas CIdades e vilas on- mente, muitas vezes com

Red Lion pilotado por John
de o drama jamais havia pe- grande efeito artístico mo-

, t d
' >

Coll nas colinas de Utah que
ne ra o. blemas vitais, como o Lend-

atingiu 593 quilômetros ho- Agora o C. E. M. A. tornou- Lease, a questão japonesa ou

rários. TO 55 E. se o Con�elh� das Artes, uma a do emprego para todos.

O recorde estabelecido por 5 R O N QUI T E corporaçao independente sob O Conselho das Artes tem

Sir Malcoln Campbell foi al-
a presidência de Lord Keynes, por principal tarefa - prestar

cancado em Coniston Water grande propagador da mUSI- assistência e estimular as or-

situado na região dos Lago� c�, do drar:Ia e das artes em ganizações de arte existentes

ad Inglaterra, em 19 de agôs-
toda ,a Gra-Bretanha. Conta e que vão surgindo. Esse novo

to de ·1939. Conseguiu fazer
também Q .C�n&�lhO das Al:�es empreendimento teatral, com

urna média de 227 quilômetros c?m u� dinâmico e entusíás- o �ii�c�eto 3J�ôio .do Govêrno I
por hora.

tiro Dne.tor de Dr�ma, de 31 BrI�anlco, vai realizar algo de

• anos de idade - MIchael Mac notavel em esforço dramatico

_ Há quanto tempo você Owan, um verdadeiro homem destinado a ter repercussõe�
conhece aquela lourinha?

de teatro, e que, se todos os em tõda a parte.
_ Uns dois meses. planos se concretizarem, será

_ Ora essa! Ela me disse ,uma das mais importantes fi-

que é sua noiva há quasi um
'

guras no renascimento do tea-

ano. o métHOR DOS mELHORES tro inglês.
_ Sim. Mas nesse tempo ela �"'O".",,,,,a .- 'FUho de Norrnan Mac

não era loura. Owan, conhecido ator de pe-
* ças de costumes, Michael, sen-

... a indústria da sêda teve As melestías das tiu desde menino, grande incli-

início na China há 4.000 anos? I nação pelo teatro. Depois de

... a chuva ás vezes cai 300 h
cursar a escola de Haileybu-

dias por ano em certas regiões I sen
. oras ry, iniciou treinamento tea-

da Costa Rica, junto ao Mar
tral na Real Academia Dra-

das Antilhas?
I
PORQUE PRECJSAM ELAS mática da Grã-Bretanha. De-

• DE DOIS REGULADORES? pois de haver aprendido tudo

UM MÉDICO FAMOSO QUE' Porque precisam as mulhe- acerca da arte de representar,
ERA MULHER res de dois reguladores? A volveu suas vistas para a díre-

Em 1865 faleceu em Lon- razão é simples: para duas ção de peças, tornando-se as

dres o dr. James Barry, íns- enfermidades diferentes: dois sístente de produtor junto ao

petor-geral do serviço de saú- remédios diferentes. E os ma- Old Vic, e diretor da escola

de militar. Foi a primeira mé- les da mulher são de duas es- dramática desse teatro na tem

dica conhecida, pois, ao lhe pécies bem distintas: os males parada de 1935-1936. No outo

ser feita a 'autopsia os seus que oríginam as regras abun- n� de 1936 ingressou no west-I
"

colegas descobriram com es- dantes e os males que causam
mínster Theatro como produ

panto que se tratava de .ima a falta de regras e regras di-
----------.:_---------------

mulher. Correu então a notí- minuidas. Combatam as mu

cia de que o dr. James havia lheres os males que tanto as

adotado os trajes masculmos fazem sofrer, roubando a sua

e feito os seus estudos de me- saúde e a sua alegria. Mas não

dic�a, por ter-se apaixonado I s�� es�ueçam do _conselho da

perdidamente de um cirur- ciencia e da razao: Para ma-

gião militar. Tornou-se assim les diferentes: remédios dife-
a primeira médica a prestar rentes.

ser�iços
.

ao exército británico, Regras abundantes e suas

sabido como é que até hoje as consequências: dores verti
mulhers médicas não fazem gens, insônia, nervosismo Ias

parte do Corpo de Saúde, em- tío, etc: Regulador Xavi�r n.

oo1'a usem distintivos como l.

o fizeram as 600 médicas que Falta de regras, regras di

prestaram serviços ao exérci- minuidas e suas consequên
to britânilco. cias: dores em geral, cólicas

uterinas, insuficiência ovaria-
na, etc: �gulador Xavier n.

�.

estimulo à arte dramatíca
na Grã-Bretanha

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz.
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu conau l té
zio para a Rua do Senado
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde pa!llla a oferecer
011 seu. pré,ti.mos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a reepc:tta.

'Sapat81�ia Ju�ity
• Rua' Tiradentes'· :19
Apresenta. seUS; últim'(js rho-.
delas ern .. calcéldos·Jinos

para senhoras>'. :t:�'.

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

-

nao

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Marbal Alns 08 Souza

da Costa Avila
Comprar na CASA MISeE·

LANEA é ubt:./ economizar •.
Dr. H. G. S. Medina

farm. L.

,--
. RETIRARAM SUAS CANDI-

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve a�

fab_ricadas em outros Estados.
retIrara!!l suas candidaturas,
para remar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
m:l vitória do aperitivo KNOT.

DOENÇAS N)ERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tr�tadas em tempo, são male.R per.
feItamente remediáveis. O curand�i.

risI?o •. fruto da ignorância, só podl
prejUdICar os indivíduos afetados di
t�is enfermidades. O Serviço Na
cIOnal de Doenças mentais dispõe
de. um Ambulatório, q.ue atende grll.

t,!Itamente os doentes llerVOS08 ln.
dlgen.tes, na Rua Deodoro 2Z das'
às 11' Iboras. diàriamente.' I

Exame de sangue, Exame para verHicação
de .c?nce!, Exame. de urina, Exame para
verlflcaçao da graVIdez. Exari."1e� c;le escarro.
Exame para verificação de doencas do.
l>ele I boca e cabelos. Exame de fézes.

.

Exame de secreções.

I
J$.utovaccinas e transfusão de sangues,
:bxame qu{mico de farinhas bebido

café. águas, etc.
'

..---------------I..------._--_.--�
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QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZAOU LE;lTUR Se o que .he

interessa é. realmente , uma providência
para endireitar o que e-stiver errado ou

para Que a lç uma falta não se repita; e

,:\,.;\0 o escândalo que a sua rec lamaçâc

ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a à SECCAO RECLAMAçõES.
de O E STADO. que o caso será levado
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Precisa de um empregaci<>
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha d.
informações úteis", dando tôdaa
as indicações possíveis. que tered
mos prazer em recomendá-lo <a}
aos interessados na aquisição d•
bons funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f1· Vida Social 11�������1����!!'��VE I Rp�,aJ�!�B�RKEna! eut�u!!�Ç.!!!el�!!r�a�!��t�ro-De acordo com o art. 14, alínea a, do de-
Londres, (B. N. S.) _ Ao Agore mesmo, acaba-se de I curar negar que o caso da Pér---.... < •• .._�..-�.... ereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro de

19H: mesmo tempo que a questão ter duas notícias slgnífíoatívas sía constttue uma das crises
Ada Ramos. que exerce a função de Pro- d"" Rérsia constitui urn aspecto a esse respeito. A primeira, é

I
mais sérias surgidas nas rela

Fcssor , da Escola mista de Santa Filomena, desagradável das relações €n- q�e terminaram as conversa- çõ.es das �rand:e,s p.otência.spara a de Forquilhas, no município de São _ _ �

Jn,é. tre as três grandes potências çoes militares anglo-francesas

I
alíadas - nao há motivo pal�aPortarias de 15'de [crerciro de 1916 aliadas, surgem perspectivas que vünham se realizando em.se encarar o futuro com pe8S1-o IXTER\'E:'\TOR FEDERAL RESOLVE mais rtzonhas em outros aspec- París, para fixar os métodos mísmo.[)c.�iUJlar:

:I:A nrofessora '-I'la S
.. tos dessas relações, mostram- práticos destinados a concretí-. ,-"... �, arda para. sem preJur· -

zo da, sua, funções. responder pelo expediente do que as divergências e os zar a retirada de todas as tro- A O. N. U. há de resistir, im-
dr, Grupo Escolar "Professor José Brasrlicio ", pas estrangeiras da Syria e do pavídamente, a todos os tem-r'· Biguacu d t

.

di d di (quinze cruzeiros), cor-rende a desnesa . •

ôb I
" o' . u ra n e os impe mentes o u-e- �". ,. Llb311l0" havendo perfeita COll- porals que caem so re e a, por.-ter Lúho Cantisano. por conta da dotac.io 1·034. do orcarncnto .I::'

Com a g-ratificação mensal de Cr$ 150.00 vig-ente, percebendo as férias nos tê rmos cordâncía entre franceses e que foi construída sôbre os s-Ó-
(cento e cinqüenta cruzeiros), correndo a

do art. 2°, do decreto-lei n. l.264, de 30 brttâ.nicos, quando é bem s,a- lidos alicerces da experiêaoía
despesa por conta da dotação 1·028, do de dezembro de 1944; bido que, há cerca de HIll ano e do realismo, e não sôbre o
orçamento vigente : A complementarista Eleonora de Césaro

tr-á
_ _

A professora Nadir Maria Dias, para o Martins, para exercer, até 30 de novembro de a ras, a questão provocara ím- terreno falso da utopia. Nao
de.ta Cur-so Complementar anexo ao Grupo Escolar 1946, a função de Professor no Orupo Esco- disfarçável inquietação. se pod€ esquecer que todas as

Terços "Professor José Brasilrcio ", de Biguaçu. lar "Barão do Rio Branco", de Urussanga. Outra boa notícia nos ve�n divergências que agora se fa-

I
Com a gratificação mensal de Cr$ 300.00 A comp lernen tà r ista Eloá Cabral Faria, da Alemanha, onde o comuní- zer sentir sempre existiram _

* (trezentos cruzeiros), correndo a despesa para exercer. até 30 de novembro de 1946, a
* *

por conta da dotação 1·02S, do orçamento função de Professor no Grupo Escolar "Ruy cado divulgado após a reunião e muito mais agudas - e oOS ASTROS ACONSELHAM:

I vigen te : Ra,roosa'"
de Joi�l\'ile,', (Retificaçào da porta-

I
do C011S€lho Aliado de COD tro- próprio fato de se tornaremSem importancia! O J 15 d 'o 1 46)professor Nestor Margarida, para o CUI'- naA

11. • e "" B' ". le revelou sensível progresso tão visíveis indica que há mui-; so Complementar anexo ao Grupo Escolar complementansta ertiha Mar-ia de Aze- �. _ • . ..!----------------- "Polidoro Santiago", de 'I'imbó. vedo, para exercer, ate 30 de novcml.ro de Ina eliminação de divergências 'to mais possíbtlídade de solu-
o professor Américo da Silva, para o Cur- .;946, a função .�e Professor no Grupo F.�colar que,. segundo se sabe, tinham ci0D!á:-Ias. Na verdade, para se

-o Complementar anexo ao Grupo Escolar Cru". e Sousa . de Tij ucas. (Rctificacão da i surgído e�lt'l'B a Grã-Bretanha, solucionar qualquer problema,"Pol'do S ti .. d rrv : bé portanan.l1G,de30-1-46).
d 1 d ..

di
-

'-'l'
I 1'0 an lago, e um o.

e um a o, e os Estados UnJ- a primeira COU içao inuispen-o professor Américo da Silva, para reger,
A complementarista Miroslava Mência. pa-

éSTA. MARÍLIA CARVALHO a título precá rio, mais uma secção no Curso r-a exercer, até 30 de novembro de 1946, a dos, União Soviética e França, sável que seus tel1IDOS seja.mA efeméride de hoje regis- Complementai anexo ao Grupo Escola" "Poli função d,: Professor no GruPo,.Escolar ."Pro. de outro lado, acerca da capa- delimeados COIll precisao. E,tra o aniversário natalício da I doro Sautiago ". de Tlmbó. I ;CS5or !oao Jorge, de Campos: da 'lIa. de cidade industrial que d:eve ser evidentemente, nos problemas.' . �' .

. A profes!"ora I...éa Bez Batti, para o Curso I'nnrrará, no muruc rpro de \ ideira. (RetIfIca.,. ,. 1'.
. ". .gentil senhorita Marrlia Car- Cornpl-mcnrar anexo ao Grupo Escolar "Ba.' cão da portaria n. 117. de 30-1-46).

I
deixada a Alemanha. de po ttíca ínternacíonaí a mais

valho, aplicada aluna do Cole- (rão do Rio Bt-anco ", de Urussanca. A complemeutarista ";dríana Caruao lIfac Desse modo, os aconteci- completa franqueza e ínsupe-
gio "Coracão de Jesús". Ü p-ofessor José Destri, nara o Curso Com- Donald, para _exercer, ate 30 de novembro de.merutos se encarregam de mos- rável dessa precisão. Agitar os-
A .

� . . I nlementar a nexo ao Grupo Escolar "Osvaldo 1946, a funçao de Professor no Grupo Esco- I
.,

O' bl '
-'l •

O' .'
_graciosa anrversaríante C ... I I' I' dar "Barão do Rio Branco" de Urussanga. tra;r, dIa a dIa, que, se sur",em pro emas, em vez ue Il:>nola,

•
I lIZ • (e ,-oe CtO. ,

• 1 h.'. ,recebera, por certo, mUItos o profcs>or Aujor Oscar Wiethorn. para' (Retificação da portaria n. !lS, de 30·1-46). difleuldades, en1 termInados os, IIPOcnta1l1ente, e, portan-
cumprimentos de suas arrúg'ui- regcr, a titulo preçário. mais uma secção do I A c?m.plementarista Ilva Chagas, para _exe�- pontos, nas relações das grrun- to, Illiarchar 110 caminho da sua
nhas que o são em grande nú- Curso C,?mrlementar anexo ao Grupo Escolar I

cei ale 00 de novembro de 1946, a funçao ae

de.s potências amantes da n",., solução. O mundo inteiro sa-,
"Os\·aldo Cruz ", de Rodeio. Professor no Grupo Escolar H Professora ]\Iar�

. .�' ...... .merO. o professor Íosé Destri, para reger, a ti- ta Tavares", da vila do Rio ?o;egrinho, muni· simultaneamente dIfICuldades be que eXIste dlvergemlCIas llQ* tulo plw'"io. mais uma secç"o do Curso Com- cípio de Serra Alta. (Retificação da portaria anteri.ol'me'Thte sUTgidas são su- seio. da O. N. U., llliaS _sabe,
JOVEM LUIZ GASTÃO rltmen�ar anexo ao Grupo Escolar "Osnldo n. 129, de 30-1-46)

. dO"
'

b n;ta,de taIIlllbém rw:>la exper::iência doCruz". de Rodeio. A complcmentarista Delorme 0lsen, para
per3J as, ",1 aças a oa VO 'I , J:'� ,

Anivel1saria-se, na data de Com a remuneração diária de Cr$ 15.00 exercer, até 30 de novembro de 1946, a função e á clarividência doo estadistas passado e pelos exemplos do.
hoje, o inteligente jovem Luiz de Professor no Grupo Escolar "Professora democrá,ticos. Mes.mo InoS mo- !presente. que há possibilidade

..Gastão, filho do sr. José de O PRECEITO DO DIA Marta Tavares", da vila do Rio Negrinho, mentos das crises mais sérias, de solucioná-las.
D·· D I d d I t't t ALIMENTOS ENtRGETI"OS municipio de Serra Alta. (Retificação da por-

--;-;-;,;;-;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;lnlZ, e ega o o ns 1 u o \J taria n. 130, de 30-1-46). OI
Nacional do Mate na cidade Além do. alimentos protetore.. A complementarista Zenita Helena o.lsen,

Ide Joinvile. (proteína., aai. minerai. e vita- para exercer, até 30 de novembro de 1946, a

* mina.l, existem outro., encarre- função de Professor no Grupo Escolar "Pro
gadQ. de fornecer o combuatível fessora Marta Tavares", da vila do Rio Ne-MENINA LÉA MARIA neceasário para que o organi.mo grinho, município de Serra Alta.

(Retifica-ILAMEGO posaa trabalhar e monteI' cCllns- ç:'o da portaria n. 131, de 30·1·46).
T h

. . tante a temperatura interna, A. A complementarista Carmelita Melo. para Iranscorre, 0Je, malS uma gordura. e oa hidrato. da carbono exercer, até 30 de novembro de 1946, a iun- ,

fediva primavera da galante (açúcarea, farinhas), a<io oa ali- ,iío de Professor no Grupo Escolar "Professo- -Jnlenina Léa Maria Lamego. I mentos combu.tíveis, também cha- ra Marta Tavares", da vila do Río Negrinho,
* 'mado. energéticO. municipio de Serra Alta. (Retificação du />01" Aos" nossosDê ao orgal1ismo alimentos taria n. 132, de 30-1-46).

fornecedore. de combu.tivel. A complementarista Bona Vieira Rebêlo Agentesu.ando. na alimentação, ba- :liachado, para exercer, até 30 de novembro
nha e úlio. vegetais, manteiga de 1946, a função de Professor uo Grupo Es· Leiam todo d·ia estaaçucarados. masaa. e farinhaa. colar "Professora Marta Tavares ", da vila

tudo, porém, .em exagerOll. do Rio Ncgrinho, município de Serra Alta. até o fim
SNES. (Retificação da portaria n. 133, de 30-1-46).

__ Pedimo. avÍllor por te!eqra-A complementarista Juliana de Carvalho
ma. quando 0 jornal não chegarVieira, para exercer, até 30 de novembro de
no me.mo dia.

1946, a função de Professor no Grupo Escolar
_

"Professora Marta Taval'es", da vila do Rio
Negrinho, município de Serra Alta. (Retífi.ca
ç'lo da portaria n. 134, de 30-1-46).
A complementarista Ester Vicem!i, para

exercer. até 30 de novembro de 1946, a fun

ção de Professor no Grupo Escolar "Osvaldo

Cruz", de Rodeio. ((Retificação da portaria
n. 135, de 30-1-46).
A complementarista Dail Matilde dos San·

tos. para exercer, até 30 de novembro de 1946,
a função de Professor no Grupo Escolar "O�
valdo Cruz ", de Rodeio. (Retificação ca por·
taria n. 136, de 30-1-46).

.

A complementarista Carolina Strin�oní, pa�

ra exercer, até 30 de novemhrc de 1946, a

função de Professor no Grupo Escolar "OsvaI�
do Cruz". de Rodeio. (Reti ficação da portaria
n. 137, de 30·1·46).
A complementarista �Iaria da Conceição Vi�

ríssimo, para exercer, até 30 de novembro de

1946, a função de Professor no Grupo Esco.
lar "Regente Feijó", de Lontras, no município
do Rio do Sul. (Retificação da portaria r..

104, de 30-1·46).
A corr.plementarista 1\-laria Jení da Silva,

para exercer, até 30 de novembro de 1946. a

função de Professor no Gr'!1Po Escolar "Ro

berto Trompowsky", de Joaçaba. (Retificação
da portaria n. 114, de 30-1-46).
A complementarista Dilse Testi Maia. para

exercer, até 30 de novembro de 1946, a fun·

ção de Professor no Grupo Escolar "Ruy Bar�

bosa '\ de Joinvile. (Retificação da portar:a. n.

126, de 30·1-46).
A complementarista Hilda Gonzaga, para

exercer,. até 30 de novet?bro de 1946, a fup_�

ção de Professor no Grupo Escolar , .. Ruy
Barbosa", de Joinvile. (Retificação da porta·
ria n. 125, de 30-1-46).

Com a remuneração diária d� Cr$ 16,00
(dezesseis cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1-034, do orçamento
vigente, percebendo as férias nos têrmos

do art. 2°, do decreto-Iei n. 1.264, de 30

ele dezembro de 1944:

NASCIMENTOS: O ginasiano Dionísio 'l'estoni, para exercer

O lar do distinto casal Her- até 30 de novembro de 1946. a função de Pro·

nani pôrlo e exrna. sra. Edite fessor no Grupo Escolar "Feliciano Pires", de

Brusque. (RetiEcação da portaria n. 102, de
Pôrto, residente na cidade de

30.1.46).
Bll1menaU, foi enriquecido A gine.siana ),faria Alaido Menez�s. para

com o n.aEcimento de mais exerc,r, ate 30 de novembro de 1Q;,6. a fun-
.

I çã( de Professor no Cr ,po Escolar HenrIque
uma galante menlna que na

Ldge", da vila de Im\- tuba. no munlc pra da I
Dia batismal recebeu o nOlne Lag-una. (Retificação da portafla n. 103 de �f_:e 1vana J'!12,�·ia. '30.1-46). (':""'1 - ..- ....."".._......"".·................ w_...=_.""""...........a..... _

FOLHINHA DO DIA
MARÇO

81 Sta. Emídio 284

Quarto ming. a 24

22
Saxta-Feira.

1766 - A carta régia
data manda criar OJl

de Auxiliare•.

ANIVERSÁRIOS

SR. EGÍDIO AMORIM
Na efeméride de hoje, regis

tramos com praz.er, o trans
correr do aniversário natalÍ
cio do sr. Egídio Amorim, dd.
.secretário da Prefeitura do
Município de Biguaçú.

O distinto aniversariante,
dado à grande estima que go-
za naquela ctdade, receberá,
por certo, inúmeras felicita-
ções, às quais, os de "O Esta
do" se ass:J.cÍam.

SR. PATRÍCIO BORBA
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalkio do sr. Patrício
Borba, comerciante nesta ci
dade.

SR. EDMUNDO DA ROCHA
LINHARES

Faz anos, hoje, o sr. Edmun
do da Rocha Linhares, funcio
nário público.

*

SR. RODOLFO WEICKERT
Transcorre, hoje, o aniver

sári'O natalício do sr. Rodolfo
;Weickert, gerente da firma

Hoepcke, na cidade de La;guna.
*

MENINO ACÁCIO
Hoje, o bi'teligente m€nino

AcáJeio, filho do ·sr. J·o@o de
Deus Machado, festeja mais
um aniversári') natalício.

*

SR. ARTUR DUARTE DA
SILVA

Transcorre, hO.ie, o aniver
sano natalkiD do sr. Artur
Duarte da Silva, funcionário
público, residente na cidade
de São Françisco.

: BTA. FLõRIDA CARDOSO
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício da gentil sta.
Flórida Cardos'), competente
-enl";':r,"leira chefe do ceIltro (:8

'f , ,ri&,.tI /.(tU .f.IfJ'HU4 ....

---- -----
,-- -- _.-

Puericult.uTa e funcionária do
D. S. P.

*

ACÁCIO CARDOSO
Aniversaria-se hoje o jovem

Acácio de Deus Cardoso, efi

��iente linotipista da r. O. E. e

destacad') esportista.
*

VIAJANTES:
Nilo Machado

Para o Rio de Joneir", seguiu
ontem, a poueio. pelo aVlao da

corralTO da Cruzeiro do Sul, o ar.

Nilo Machado, que se fêz ocorn

paphar de aua eICma. espôsa�srC1 d�
Náir de Souza Machado.

'"

o ESTADO encan-
Ira-se à venda na

banca de jornais
c8eck"

Mantagem de nídios, Ampli
ficadof'es-Tranami"oll'es

Material importado diNta
mente do. U. S. A_
Proorietário

Otomõtr Georg1!S Btihm
E�ecb e - Tecnico - ProfÍllllionol

formado na Europa
Flo rianÓpoli.

�U(1 loão �into n. 29 -- Sob .

BREVEMENTE
Reabertura do Labora.tório
Radio-Tecoico-Electron

Fundado em 1935

-->--

B R IT OCam"ti<lIO, Gravata. Pijame*
Meia�da. melhores. pelo. me

Dare. preço••6 08 CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 6 o alfaIate indicado

Tlrilhntn 7

llA
AgADllicu II RaprCtloantaçõ.. em

Ge�a,
lP-<1biz � FI01'io.nópo

.

1..
R'lo loão Pi.to, n. e

CGil::o Po.tal. 31
FUial: C"e.ciú:rno

R'.lG nortano Peixoto••/n
(t;;Óll. PI'6pri.. ).

Taleg=mal: ·PRIMUS·
Aq.:nt•• '!la. principa;i.
'lDu",eiviOlt !lo Eatad..,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAtTOME KNOTi

11(:>:� I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:52 - Bala 5
Edifício Cruzeiro - Floriar.6po:is.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assuntos diversos.
E D I T A L Caso decorram quinze mi-

Venda em concorrência pública nutos da hora aprazada e não
Faço público, para conheci- tenha comparecido número

menta dos interessados, que suficiente de sócios para que a

I de acôrdo com a· autcrizacao Assembléia possa ser realiza
do sr. cel. diretor de M. M., em da, fica desde já feita a 2a con

Of. Nr. 552-Dl, datado de 22 vocação para ás 15,1/2 horas
próximo findo, será vendido e passados quinze minutos
em concorrência pública, a desta última hora considerar
Viatura Auto-Transporte pes-j se-á feita a 3a convocação e a

soal turismo, 4x2. "!<'ORD" -I sessão será efetuada com qual-
1935, - de motor Nr. quer que seja o número de

l.449.570, recebendo o Coman- sócíos presentes.
do deste Batalhão, até o dia Florianópolis, 19 de março
30 do mês em curso, os enve- de 1946.

RECORTE :ffiSTE coupon preencha-o e por nosso inter lopes com as propostas, afim Heitor Blum, 10 secretárid.
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES

I dos mesmos serem abertos dia -------.;...------:
DE FLORIANÓPOLIS. 2 de abril, ás 9,00 horas.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte Maiores informações, serão
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ prestadas diariamente, no

quartel desta unidade.
! Florianópolis, 15 de março,
de 1946.

TOM WlLDI JUNIOR
2° Teu. R-2 Conv. Secr. da Btl..!.:::============

Sedas, Casimiras-

S

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao _ Prtgtdez, irregularidades OlIVa.

Brasil o reputado e esperado trata- rianas, idade critica, obesidade ou
menta Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacídêz da pele
medicação de escolha uníveesalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor I da dos seios tõdas essas derícíên

ter�PêutiC.O e pela �ua ef.·iCácia iUdh.! das, de ortgem glaIHlu!ar, na mu
cutível, - Okasa a base de HOI'IIlÔ' Iher, Okasa encontra-se a venda nas
níos vivos, extratos de glândula!'> se. boas Drogarias e F'armáclas. Jnfor
xuais e �'itaminas selecionadas I mações e pedido" ao Dji'tribuid�r Icombate vigorosamente todos os ca. geral: Produtos. Ai-na, Av, Rio 1

s�s ligados djj'etamellte a pertuba-
;

Bran)'O, 100 - Rio. Okasa importa.
coes das glânulas genitais do apare- <lo d retamente de I..ondre s. pro
lho sexual co-no: Fraqueza sexual I porcioua Virilidade, FÔJ'f:a e Vi;z;or
n.a idade avançada ou por- outro mo. com as drágeas "prata" para 110.
tIVO, no moço, selillidade precoce, 1i11'1ll, - Feminilidade, Saúde e Br.
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as dragr-as "ouro" para
mental et��" no homem... .. mulher,

�"""""" mmmaamws ..

_ Crédito Mútuo Predial
PrOPrietários - J. M or etra & C la.

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

P!:{EMIO M IOA CR s 6 �50.00

Muito s b )nificaçõe� e médico grau.;

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
.............� -

Florianópolis, de _ , de 194 .....•
.

Nome por extenso , .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

I QUa VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGAHCIA ? IPROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'ara�.tteo !fno LAU8
............._.._�

__ • d ......� - ._..... _ P_I ... n

� ...
......_ ......."Flnl _ Ir........,.. .....

s

.lfCalxa de ESI!l0I�s d�s Pequenoslod. de Flofl8nopolts , •

ASSEMB���: -GERAL anuncias
De ordem do sr. presidente, S I T I Oconvoco os srs. sócios contri-

buintes para comparecerem á
sessão de Assembléia Geral a

se realizar no dia 22 do cor

rente mês, ás 15 horas, na

j sede social á Avenida Hercílio
Luz, n. 20 - Edificio do Al
bergue Noturno, - sendo a

seguinte a ordem do dia: 1\11' f. r I crúLeitura, discussão e aprova- 1'10 tO r a o e o 'IV

ção do Relatório do exercício
de 1945. max" -- mil rot- ções - foi ça
Eleição da Diretoria e do de 6 a 8 cavalos, possuindo co ..

Conselho Deliberativo para. o te de óleo.
bienio 1946/1948.

-- .m_____

Està a venda um .itio distante
18 km. da capital, na ilha com

183 m•. 1.. frente e �eoo de Eundce ,

cortado pela estrada geral, com

uma cu- a de material e madeira
pa ra 60(0 rr s. àe lenho.
Tratar nesta redoção.

* * *,

VENDE·SE um marca "cu

I VIAGENS
fpohs. --Ioinvile

l JO:�;:�'�;;O::S'I'I!
Saída. 9 hora. da manba

Ir.formacões nesta

redbção
�--- -

o motor pode ser examina
do em Itajar com o sr. Oswal
do Dutra delegado In strtutn
dos Maritimos. Tratar com Sid-
nei Noceti à rua João
34. Telefone 1134.

,. * •

Pinto.

Compra-se
Mobília de sala, gru.io esta'

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Posts.I 106'
Nesta

VENTILADORES
Vendem-.e dois ventiladores elec

tricos, grande., para cima de ma-

110. ou parede, sendo um oscilante.
proprios para escritório. barbea
ria., cofes , etc. Tratar na rua 11.1-
mirante Lamego 15.

* * *

�..,AS A Precisa-se aluga;:
'"' uma poro mora-

dia em rua mais
ou menos central -- Dão-se refe
rênciaa. ou fiança. - Informar a

A. Pena, rua Deodoro, 18. ou no

Banco do Comércio .

., '" "

V dUma mo
en e-se tocicle ta

marca "Zündapp'", 7 HP e em
.

perfeito estado de funcionamen
to. Tratar na rua Ne reu Ra
mos, n .? 523 (Estreito).

IOvs. I t
, ...

CASA
Compra-se uma até CR$

25.000,00. Tr-atar à Rua
Tenente Silveiro, 50.

4vs.alt.·2

B R I TO
o aHaiate indicado
Tiradentes. '/

Reiniciou sua clínica à

Rua Nunes Machado 20,

DIN.AMO
VENDE-SE um de 12 HP 7.500

velas. com 6.000 metro. de fio de
cobre.
Tratar ne.ta redação.

1517•. alt- 10
* * :{:

GARAGE
Alugo-se uma à rua Ne

I rêu Ramos no. 30 fundos.

I - .3v.(·

nIOllllll:rIIttIJ;I�!1
B liU.I8 QP"K VI

NOME, K U1(
I I )( B O .I.Ot
-

PODDOSO J.lJD-
LIAR NO TRATlr

)(ENT() DA.

Dr. ARAUJO
Olhos ., Ouvidos .- Nariz··

Garganta -. Cabeça - Pesccçe

Tenha aempre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «KNOI»

ORLL��DO SOA I,PI1JLL]
Rua Conselheiro �1afra, 36�!._ loja e § obreloja - Telefone 1514 (rede interna)

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

/--- �
I ��t�i��!�:;::a::�te:":-::���s �e ��!:I���e� II

�,I
o

naÃiõeÃiBEsR1-s': 1,'11':fi
Maternidade em Fpolis., 15/3/946

II

li.'11 tem o prazer de convidar o sr. Ben to A. Ateide e sra.

Caetana Pedrini, para levá-lo à pia batismal.

Maternidade em Fpolis., 15/3/946.

�-==============,========== ========�

I

ATAIOEADALBERTO FILHOA.

NERÊU RAMOS e BEÂTRIZ
PEDERNEIRAS RAMOS

participam aos parentes
e às pessoas de suas re

lações, que seu filho
NERÊU contratou casa

mento com a senhorita
Maria Adriano.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

MANOEL ADRIANO e

MARIA ADRIANO
levam ao conhecimento
de seus amigos e paren
tes que sua filha MARIA
aJustou núpcias com o

senhor dr. Nerêú Ramos
Filho.

Fpolis., 18 de março, 1946

HERÊU e

II
----I

e Lãs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Religião Cereais em grosso
Manteiga, queejo5, xarque,

banha e ! "'I'gados
(alQiicismo

'O SANTO De t)IA
21 DE MARÇO I MACIEL,S. Bento, Abade e Confessor

Nosso santo nasceu em Xúrcia
(Itália), em -!80. Foi enviado para
Roma onde frequentou &iS melho
res escolas. Mas a vida Iiccnciosa de
seus colegas ICy(lU-O a fugir para
o ermo de Subiaco. Aí Ulchou um

mestre da vida espiritual. Desce
berto pur pastores, espalhou-s., a

fama ,de santidade ele Bento, nos

arredores. Os manjes de um con- r

vento ai existente queriam tê-lo co
mo abade. A vicia, porém, desses
hornens não correspondia à eleva
ção de seu estado. Bento fundou,
então, em Subiaco, um mosteiro.
Iriirnizades c calúnias fizeram-no
abandonar aquele lugar, o que le
vou-o a fundar o célebre convento
de Mon.l e-Cassl no. Aos 21 de mar

ço de 543, ruorrcu S. Bento. Sua
obra, porém, sobrevi véu-o. Monte
Cassino tornou-se o berço (la civi

Iização cristã. Nâo é afirmar de
mais, quando se diz que a nossa

cultura se baseia no labor de São
Bento e de seus filhos espirituais.
Em todos os domínios do saber
eram eles 'Os pioneiros. Eles funda
rarn as cidades do norte e centro
da Europa; eles conservaram as ri
quezas das literaturas antigas; eles
cultivavam H'S artes, fomentavam a.

agricultura e os ofícios. Mereciam
() título de "Civitizadores do Oci
dente". Oxalá, tivesse a humanida
de mais servidores como São Ben
to.

Comissões - ConsignacõeS
Ruo Leandro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Acre
Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cere ais, Fécula,
cação. camarão Contas rspidas, pr e ços reais do mercado. Fazemos

financiamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

, I

FONSECA & C.
Conta Própria

(aiXà Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

22 DE MARCO
Sta. Catarina da

�

Suécia,
Virgem

Foi filha do príncipe Ulfo e

,de sta. Brígida. Educada no

convento de Ríscerg, queria
aí professar a vida religiosa.
Mas o pai já lhe tinha arranja
do um noivo. Catarina, entre
tanto, conseguiu que Edgardo,
seu espôso, no dia do casa

mento, junto com ela, fizesse o

voto de castidade. E desde
aquêle momento, os dois espo
sos se dedicaram a uma vida
de piedade, praticando tôda a

€speci2 de caridade. Quase na

mesma época morreram Ulfo
e Edgardo. As duas santas
viúvas Brígída e Catarina fi
zeram uma viagem a Roma e

á 'Terra San t a. Na volta
f a I e c e u, em Roma, . sta.

Brígida. Catarina dirigiu-se x x

para a pátria, entrando na MOCIDADE EVANGÉLICA
mosteiro de Wastein. Uma Ion- 'Realizar-se-á, hoje, com ini
ga enfermidade reteve-a no cio ás 7 1/2 horas, na Igreja
Jeito. Consolação singular era- Cristã Presbiteriana da rua
lhe reservada: conservava-se a Visconde de Ouro Preto, a
Jesús-Hóstia na pequena cela primeira reunião dos traba
da doente Aos 22 de Março de \lluts de Confraternização da
13'81 enquanto adorava á Je-! Mocidade Evangéhca de FIo-
sús Sacramentado, sua alma ríanópolís,

- . Ivoou ao céu. As reuniões seguintes rea- _

• * *
lizar-se-ão na Igreja Presbíte-

,. I �
riana Independente, sita á rua

João Pinto.
Para essas reuniões, que es

tão sendo orientadas pelo
missionário evangélico sr. Wil

�n Monteiro Pinto, recebemo:s
?ARA AS CRIANÇAS amável convite, o qual a pedi-

Crianca! do tornamos �xtensivo a .t�dos
Prepara-te hoje, para seres quãntos deseJarem pal�tlclpar

amanhã, útil a ti e a teu pró- r dos mesmos.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\V E1"ZEL IND{J8TRIAL-J()INV ILLR (Marc�

o WetKOI vtRMIFU60

OI: fFeJTO SfllCOO

( l"os::ertSIVO AS

CDIAIIÇAS ,

* *

ximo, realizando a paz da tua
consciência.
Entretanto não te aurpreen

das nem te acabrunhes si,
mais tarde, os invejosos do teu

progresso, traindo a sua inte
ríorídade moral, tentarem um

assalto à tua felicidade.
É inatacável o .tesouro espi

ritual conquistado pelas virtu
des. Perdôa-os, pois, querida e

prossegue o teu viver tranqui
lo, esforçando-te para cada
vez mais, mereceres as graças
de Deus.
Um dia, os invejosos da tua

felicidade, verão em ,ti um

exemplo, chegando à compre
ensão de que sómente im!tan
do a tua conduta, chegarão a

ser o que conseguiste ser.

Assim seja.
Graças a Deus.

lCLÉA

o

o Sabão

TORNA

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, do Rio, encarregou a Livra.
ria Rosa. à rua Deodoro, 331 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 J os
fascículos que precisarem.

_ ..-

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

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tratar aa
Livraria Rosa, à rua Deodoro, 33.

ESCRITóRIO JURÍiDI�O COMEBCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

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

SANGUENOL
Contim oito elemento! tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

()lo; PI?IWp"I, Depaupe-rudo«
EM-gotl.idos. Anêmicos;

Mngro�, Mães Que Criam.
Lrltlnç,.s R'Iquiticas rece
berão ti t\Jnificação geral

dI} o

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
ASluntos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativc;>.

Endereço Tel. ELIBRANCO � LAJES .- Santa Catar-ina
Consulte noaso Organização ontes de _e decidir pela com

')ra ou venda de imoveis. pinhaÍoi cu qua!que.r-

empresa ne.te e.tado
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE; CAMÁRGO BRANCO ..

-

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

"

'CREDiáRIO «KHOT»
Avisa aos seus clientes a mudanca àe
escritório para a rUa João Pinto n.s 5,

junto à Redação do (CO Estado».

--

A ROUPA BRANQUISSIMA

CO;Jynght da
The HAVE rO/J HlARO11m;

1. " que, na Escandinávia,
até o século XVII os UrsOS

eram vulgarmente domestica
dos e empregados corno cães
de guarda ou animais de car

ga.
2 ... que, nas regiões priva

vadas de luz elétrica o oleo do
milho é o melhor que existe

para a iluminação, não sen

do usado unicamente em

virtude do elevado preço que
custaria a sua fabricação.
3. " que, na China, os as

sinantes de telefones são cha
mados pelas telefonistas de

"mariposas que faâam?", "lí

.·ios do ar", € outros apelidos
semelhantes, devido ás expres
sões figuradas comuns ao

idioma chinês.
4. .. que as serpentes ve

nenosas da mesma espécie po
dem morder-se reciprocamente
sem causar-se danos, salvo se
:
uma ré maior do que a outra,
pois, nesse caso, a menor sen

tirá o efeito fatal do veneno

corno qualquer outro animal.
5. " que, no Estado de Pen

nsyvanía, nos Estados 1!nidos,
existe uma mina de gelo, SI

tuada a '12 metros de profun
didade, na vertente de uma

colina; e que os técnicos que
a examinaram 'constataram

Ql'8, ali, o gêlo se forma mes

mo no rigor do verão, sem que
tenham conseguido explicar sa
tisfatoriamente a causa do fe-

l nômeno.
6 ... que Napoleão III, im

perador da França, antes de
ser monarca foi presidente da

I República, de cujo pôsto se

I valeu para coroar-se sobera
.� de seu povo; e que, por
êsse motivo, nenhum membro

da 1amília Bonaparte pode
candidatar-se á presidência da
Franca nara evitar um abuso

. igual
J

a'o "de seu antepassado.

FlACOS •

ANEMICOS
TOMEM

�1Ib1 Cl!Jsltli
"sn.VEl1lA-

Gnftda Tónico

FAB"RICA D� TECIDOS CARLOS
RE:'\AUX S. A.

s�Ú) convidados os senhores acionistas a se

rz u nn-err e:u assembléia geral ordinária, a ...

realizar-se no dia 16 de abril próximo vindou
ro, às 14 horas. em sua sede. tendo por objeto:
a) apreciacâo e deliberação sôbre o relató ..

rio da diretoria .balauço e contas e parecer do
conselho fiscal, relativo ao exerclcio de ] 945;

b 1 eleicão dos fiscais ç: suplentes para o

corrente exercício;
c) interêsses sociais,
Brnsque. 8 de março de 1946,
Otto Rcnaus, diretor-presidente.
(luilhermc Renowr, diretor.

Assembléia çcra! extraordinária
São convidados os senhores acionistas a reu

rem-se em assembléia gera! extraordinária,
em sua sede, à rua 1° de Maio, n. 1.283. às.
14 horas do rija 18- de abril p r

ó
x imo vindouro,

af i'm-de deliberarem sôbre urna proposta" 'tta.

1
diretoria.

ap:"O\.T�da
pelo co�sdh0 fisce l, de al

tcrac.io do capital da sociedade. que. sendo
aprovada. importará em modificação dos �sta
tu tos l' mais sóbre diversos assuntos de inte-:

, ress!__' da sociedade.

íll Brusque, 8 de março de 1946.

" 0/'10 RCi!J110', diretor-pres!dente.
Guilhennr: ReHaH.t:� diretor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iCínem«
I GRANDES FILMES
1 Os Cines Coroados, inician
do uma programação sensa

ciona., lançaram, micialmen
te: "Triunro sobre a dor" com

Jcel ::',Iac Crea e Betty Fie1d.

Depois, "A mulher que não SR

bia amar: - com Ginger Ro

gers, Ray Milland, John Hall e
Warner Baxter.

Ag01 ii, está em cartaz, "In
termezzo' interpretado magis
tralmente por Ingrid Berg
mann e Leslíe Howard. Figu
-ram ainda, como próximos
lancamentos: "As chaves do
Reino" com Oregory Peek e

um colossal elenco; "Um Lírio
.

, . , _
.

.
, i na Cruz", com Ray Milland e

O :E'IGUEIRENSE FOOT-BALL ce-dor do "Associa.tion ", atual- empatou com o VaS(.,'O da Gama veuceuuo o Parsannu por 0 a O, Barbara Britton: "Os Amores
CLUBE 'fE�I NOVA DIRE- I mente na Capital da Repúbli-I por O x o. I teve que recuar ante a forte de Suzanna" c�m Joan Fon-

TORIA I ca, será insoríto como árbitro I Amanhã, em prosseguimento I pressão do conjunto local que taíne e Georg'e Brent: "Favo-
Empossada no dia 16 do cor- Ida la Categoria da

=: I:
do mesmo torneio jogarão Flu-I c o n se

g,
ui u transformar o

I
ríta dos Deusses" c,o� noro-

rente, às 16 horas na sed-e do Il\IetroPolitana de Futebol. mhnense e São Cristóvão, no I placard num empate de 3 a 3. thy Lamour: "A casa da Rua
Clube 12 de Agosto, a nova di-

_ _ campo do Vasco.
'

O OLíMPICO VENCEU .92'" "O Sinal da Cruz" e mui-
retoria do Ftgueiremse é a se- 'fORN�IO RELAll�P�GO I Gaspar, 21 - _Tomando �a�'-! tas 'outras produções de agra-
guinte:

.

Na capIta�, da Repubh�a em

I FI'"TEBOL E�f BRUSQUE te na inauguração d,o �stadlO' do, geral.
�

Presidente - Charles E. d1sputa .do �orneo Relamp�- _. .
do Tupí, domingo último O

I O sucesso vai continuar!
Moritz; Vice-presidente -I go carioca, Jogaram

FIUml-j Brusque, �1 - EXlbll'�do-se Olímpico, de Blumenau, em- ACT
Thomaz Cabral: Diretor-Es-i nense e Botafogo, ante-ontem, dOIUlUgO último nesta cidade,

1 rrentou e venceu o clube local '"

portívo - Euric� Hosterno; ven.cendo o segund_o peI? e_sc_o- o Palmeiras, da vizin:t:a cida-
por 3 golos e 4 escanteios con- A f'áhrica caçula de Hollvwood, a

Secretário Geral - Hélio Mil- 1'e de 3 a 1, e o Sao Cnstovao de de Blubenau, apos estar I tra 7 escanteios. i Republic, dia a dia vem melhorando

�l�op��;�'a; di;e���re��:ii�l e

I Banco de "rédl·to Popular e Agrl'ceta üDÚSTRJ�"�I>l�,�;��la� cn�l;,�P;;;;X .s. A. ��l:�,��_sPer��u��:��iSd, enaJl1p:���ltÇã:\J u �;.o convidados os srs. acionistas a reuni- ._.

Prop. - Acy C. Teive; TesO'U-

d S t C t
· rem-se em assembléia ceral ordinária, às 14 e na escodíha de elenco.

.

R b L' T
_ .

e aD a a a rioa horas do dia ) 5 de abril pr
ó ximo. 110 escs-i-relr,O - Ui en Ira; eCnlCO tório da sociedade. para deliberarem sóbre a Agora, ela reuniu: Ellen Drew,

- Numas Cardoso: Prepara- 2,a CONVOr<A.r'ÁO segUInte. I JeJ"!'V Colonna Barbara Halen,_' """-';v Ordem do dia .,'

dor rísíco - Sargento Arruda; Não tendo comparecido número legal de associados para a realiza-] 1°) - Aprovação do balanço e contas do Har-old Huher, Bil Shirlev C Narv-
D· t d Patrí

-,

C e'{OICICIO de 1945 e parecer do conselho fiscal i
.

•

,

.

Ir,
e 01'., o a rImo.IUo

-

ar-j ção
da assembléia geral ordin,lária ma.rcada par'a. 21 de.

Março C01,·l.·ente, 2") - Eleição do conselho fiscal para o I 11n Hale, e, passou para a tela, a co-

los Moritz Cobr ador AI bl excrcicio de 1946, _-'-A' "F t
.

AI "
. - - -

OS senhores associados são convidados a se reUlllrem em. assem! ela ge- 30) _ Assuntes diversos. (ucuIa an. as ia no gc o .- que
fredo Stenhardt, ral ordinária, em sezunda convocação, ás 14 horas do dia 30 do corren- Brusque, 8 de março de 1946. apresenta ainda, como nota sensa-...... - Otto Rena'lI.)'", diretor-ju-esidentc.*

te. na séde do Banco, á Rua Trajano n. 16, afim de dellberar sobre a se- J. C, Rena,,_" Bouer, diretor. cional, a estréia no cinema do "The
�TIVALDO SERA- O GOLEIRO Rolalu! RI!110A/_", diretor.J.� guinte ordem do dia: Ice Capades Company", com as

TRICOLOR 10
-

d b 1 � d
"

d 1941': parecer Assembleia ge'ra' cxíraordinàric
suas famosas bailarinas.- aprovaçao CíO a anço c COlhas o exerCIClO ' e <J, ""

'

São convidado> os srs. acionistas a reuni- -

d Conselho Fiscal e relatór io da diretoria. rem-se em assembléia geral extraordiuária, às Cenas deslumorantes - Garotaso
1:� horas do dia 20 de abril próximo, no escri-

2° - eleição do Consel-ho Fiscal para o exercício de 1946, tório da sociedade, à rua Santos Dumont, alucinantes - Bailados maravilho-
30 _ outros assuntos dc interôsse da sociedade. afim-de deliberarÓ'::d:!bd� �i�eguinte
Fl

. ,

li ')2 d 1\"' d 1946 1°) - Aumento do capital.onanopo JS, - e '131'ÇO e . .

20) __ Alteracãc dos estatutos.

p, BANCO DE CRÉDITO pQiPCLAR E AGRíCOLA DE SANTA CA- 3°) - Assuntos diversos,
Brusque, 8 de março de 1946.

TARINA. Oito Rrnawx, diretor-presidente.
J. C, Rena".r Ba'<er, diretor.
Roland Renau,.t:. diretor.

no

o encontro

depois de
F_ C_ D_

entre Caravana
amanhã,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ficou definitivamente assentado que
do Ar e Bocaiuva será realizado

E�tádio da

CAMPEONATO PARANAEN
SE DE FUTEBOL

Curitiba, 22 - Abrindo o

"ca:rnet" esportivo de 1946, a

Federação Paranaense de fu
tebol marcou, para a tarde de
dom�nlgo passado, dois encOlIl

tros. O primeiro encontro fe
riu-se no estádio da rua Bue
nos Akes, entre Br,itania e

Palmeiras, vencido pelo pri
meiro, pel,o expressivo escore

de 3 x 1, No estádio do Batel
foi disputa.do o cotejo e.ntre
Juventus e Agua Verde, ven
cendo aqueIe pela collit3igem de
3a1.

Lourival Almeida
nos Gines Coroados, "Fantasia no

gêil:o. ACT

Pretendendo apresentar um

esquadrão respeíeável, o Pa/U
la Ramos vem de obter o va

lioso concurso do inteligente
arqueiro Nivaldo, que no ano

findo guarneceu o. arco do
Avaí, tendo cumprido excelen
te. rutuação.
A aqlUisição é das mais no

táveis, podendo o.s "fams" do
(llube da Praia de Fora ficar
descançados, pois Ni,"alqo sa

berá desempenhar o seu papel
no próximo certame citadino
de Atroado.res.

Ginger Rogers - Jon Hall - Ray Milland - 'Varner Baxter,
Preços: Cr$ 5,00 - (único.",
Ceilllsura: Até 14 anos.

DOMINGO

a admilJistra,ção da Illemanha
LONDRES, (B. N. S.) ..:_ o abandono do plano francês de

probLema do controle da Ale-II separação do Rhur e da Ru
mica para objetivo que pou- manha, na verdade, é um das,"nânia da resto do território.
('O se relacionam com a. paz mais sérios que defrantam as; geNnânico. Daí a sugestão.

nações vencedoras que OCU-II apresentaJda por Bidault, no

p�m o territóTI? do I?ais ven- sentid� d� realização de uma

cldo. Desde mUlto fICOU eVl- J!onferencIa dos "blg fo.ur", pa
denciada a necessidade de um IfTa coordenasão das autorida.
controle único, objetivo. ainda des administrati'vas nas dife
não alcançado, sobretudo., de- ll"'entes zana;s de ocupação e

vida a posição francesa que liquidação de questão das
pretende, antes de mais nada, I fronteiras ocidentais alemães,
gue seja resolvida a questão do ao mesmo tempo em que se

Ruhr e da Renânia, mostra de acôrda com a cria
Sôbre êsse assunto, o De- ção de comités técnicos ale

partarrnento de Estado, agora, mães que seriam cansultados
vem de divulgar as notas tro- pelo Conselho de Contro.le
cadas entre os s1's. James Byr- '\ .ai,ado.'nes, secretário de Estado nar-' Não se ignora que a intrnn
te-americano, e GeOlige Bi-l sigência francesa, no que diz
dault, ministro de Estrangei- respeito a centralização, vem

1'0. da França, sôbre as pro-j causando. grandes dificuldades·
p.-ostas feitas por este última á administração da Alemanha,
pais, para a realização de i pois que, dadas as condições
uma conferência dos chance-: difíceis imperantes naquêle

às 7y:! horas leres de quatro grande potên- i pais, quer no que diz respeito
Uma original oomédia mistério, que emooiona, diverte e cias, afim de que fosse exami- aas transportes, quer á situa

nada a questão da administra- çã-o econômica ,em geral, prin
ção da Alemanha central e de cipalmente no que se refere á

que fosse estabelecido um pa-, alimentação, só pode causar

drão comum de ação. \ dificu1dades, tornando menos

A nota francesa, que tarn- 1 eficaz a administração do po
bém foi enviada a Grã-Breta- 'Vo alemão. Tudo indica, pc ..

nha e a União Soviética, é co- rem, que, afinal, sejam aplai
mo que uma resposta á suge&- nadas as divergências mesmo

tão do SL James By;rnes, que, porque, segundo acentuo.u o

n,ão há muito, salicitou á ministro do Ext,erior f:rances,
França l1ecoIl!siderasse a sua o seu güvêrno está disposto a

posição no que diz respeito ao examinar qualquer outro mé

,�stabelecL'11en:to das adminis- todo que possa ser dado pelos
trações da Alemahha central, demais interessados. Desse mo

permitindo, assim, o desenvo!- da, quer se realize a confeTên
vimento de uma política alia- cia sugerida, quer não pode
da no pais vencido. muito bem ser estabelecido
A alegação francesa, CCJll- um acôrdo geral que resulte

trária ao. estabelecimento de na unificação. da política alia
um govêrna centralizado, se da para com a Alemanha, elI
/baseiam que o controle dessa:minando as dificuldades que

deu 2.dlTIil1i,::;t:,aç��J, n.a 4O:��B=::':Z.�:-_:::" �.�::: =-�,:�J ��,,�_: :"'==�,�.:"_:�:'� :.. �,"�:-.:� . .l..

l ocidental, poderia acarretar I adrfi:nistração mais pedeita

e a. seg'urança da.s nações".
Conclu.e o órgão russo sa

lientan.do que os debates do
Senado demonstram que os

militaristas norte-am.erica
nos já e�tão impedindo a

utilização da en.ergia at(jmi
("a pa.ra fins de paz.

sos sobre o gêlo - Muita musica,
muito amor, e ... mui.tas pernas ma

ravílhosas. Não deixem de assistir'

A illlprensa russa ataca
os Estados Unidos

l{o,Scou, (U. P.) - o
jornal desta Capital ·'Tem
pos NOyo,S", acusa os impe
rialistas norte - americanos
de tentarem utilizar a des
coberta de energ'ia atômica
para agir nos ne!wclOS in
ternacionais sem. o menor

escrúpulo. O artigo referido
destaca o seg"llinte: "Eles,
estão utilizando a arma atô-

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

com

* * *

LELÉCO NO QUADRO DE
.JUIZES DA ta CATEGORIA

DA F. M. F.?

nao

Cines ODEON- IM.PERIAL
OSVALDO REAPARECEU

EM FORJIA

S. Paulo, 22 (Via Aérea)
OSV3J1Ido, .o popular zagueiro
radiJCado ao Palmeiras, apare
ceu com grande destaque no
"'math" contra o Corintians. O
" Jerico", a tanto tempo afas
tado de todas as atividades de
seu clube, fez um reapareci
mento notável.

HOJE
CINE ODEON

em!po�ga!
NO QUARTO ESCURO

com

Preston Foster - Patrícia Morison

Preços: 2,40 - 1,00.
Ceill.6ura: Até 14 ano.s.

HOJE
ClNE IMPERIAL

CARAVANA DO AR X BO
CAIUVA

ProvaVlelmente '11.0 prOXlmo
domingo, ,n.o estádio da F. C.
D., defrontar-se-ão, em parti

,

da amistosa as eq'Uipes do Ca
ravana do Ar e Boeaiuva.

às 71 � horas
A MULHER QUE NÃO SABIA AMAR

Simultaneàmente
ODEON - I11PERIAL

INTER�IEZZO
Uma história de amôr.

Segundo a imprensa carioca, com

Leléco, .o popular desportista INGRID BERGMANN e LESLIE HOWARD, qUJe nos
c.atarinense e apreciado conhe- E O VENTO LEVOU e outros sucessos.
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7g eSTADO-Sexta-felr., 2i de Marc.o Oe 1946

NO t!�t�s i!��s�!tied�l�es_1
tigação recentemente conclui
da pelo Instituto, de maior va-

'lar científico que a anterior, é
a relativa á hereditariedade
.Ia diabete. Em colaboração
com alguns de seus colegas, oIProfessor Dahlberg elaborou
estatísticas sôbre grande nú-

�"-.-""_-""__.-.""".· r - &- w
& __& - .",

mel'O de pessoas que padecem
desta enfermidade, tendo co

DR. NEWTON D�AVILA mo base os dados obtidos da
Operaçóes - Vias Urinãrias -I Comissão Suéca de Víveres. IDoenças dos int�stinos, réto e Durante a zuerra todos osanus - Hernorr-otdas. T'r-a tarnen- "_ " b , --'

..

(o da colite amebia na. diabéticos da Suécia recebiam

1F'Istoterapia - Infra vermelho,

I
- . , .

Consulta: Vitor Meu-eles, 28. raçoes extraord.mal'las de gor-Atende diariamente às 11,30 ns
d t di t íide, à tarde, das 16 I1s. em diante uras, e ,c., me lan e peal o

Resid: ;�g�l foad�os, G6. prévio á citada Comissão. No I'total, foram recebidos pedidosDR. MADEIRA NEVES de umas 31.000 pessóas, mas I
Médico eSP���liSStJg's DOENÇAS I calcula-se que o número total!
Curso dE:' .Aperfeiçoamento e Lon- i de diabéticos no país solie
ga Prátíca no RIO de .Janetro I. ,

COXSlJI,TAS - Pela arnan ná: I aproximadamente ao dobro. O
d iur-iamen t s das 10.30 às 12 hs. à I

� .

t
' .

tar-de excepto aos sábados. das H [Institu O de Genética Humana
ás 16 I�ora,;. - COXSFLTúRIO: enviou a tôdas estas pessôasRua Joao Pinto n. 7, sobrado _I

v

Fone: 1.461 -: Resldencia: Rua

I questionarios
em aue se in-

Presidente Coutinho, 58 . . , d" d'---_--- quma acerca e suas con 1-

DR. r-IJARIO WENDHAUSEN' cões de família etc. O Insti
Médico do Cen t r» de S!lúde e Di- tuto recebeu 10.000 respostasretor do Ifospí ta t "Nerêu Ramos"

. .

'

CLINICA i\h:DTCA de adultos e das quais se deduziu que uns
crrauoas

'3° (' d'
..

ICONSULTóRIO: R. Trajano, 14 ,j (. as crianças, cUJOS pais
(altos da q�?��;!\aria "Chi- sofriam de diabete, tinham

_
CO,SULTAS: das 4 às 6 horas I nascido mortos além do que I

RESIDÊ:WIA: R. Felipe Schmírtt, (' . i'38 - Fone: manual 812 uns 15 dos casos .de gravI-1dês haviam terminado emDR. B1ASE FARACO abortos. As estatísticas, tam- 'IMédico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde . bém mostravam que havia

DO�CAS DA PELE - SíFILIS . , .

I-

Â"* ECÇõES URO-GENTTAIS I'maior numero de casos de dia-

f�F�i�B�R��E�ii:��sE-ur;���' bete entre as crianças cujos

I'CONÓSULT:J���sT:_�s 6 hs. _ R. pais eram par�ntes, do que
Felipe Schmidt, 46 entre os que nao eram.

RES.: R. JOll1v!le, 47 - Fone 1648 .. '" ..
I

DR. ARAUJO NOVO MÉTODO CJRÚRGICO
Assistente do Prof. Sanson, do Estocolmo - (Via Aérea) -

Rio de JaneÍ)'o '

E S P E C I A J, 1ST A Nos dois ultimas anos, realí-
Doenças e operacões dos OLHOS. zou uma série de notáveis in-OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA '-'

Cirurgia modema da GUELA DE

I te,rvencões cirúrgicas no Hos-
LOBO, do LABIO LEPORINO (Iã-.· ,

bio e céu da bôca fendidos de pital Sabbatsberg de Estocol-

ESÔfagOSCOPi��s'be��a20scoPia para I mo,
o Dr. Clarence Crafoord,

retirada de corpos estranhas, etc. que conseguiu operar defor-COXSUI,TAS: das 10 às 12 e das _ , .

r !5 às 18 horas
•

I
rnaçoes congemtas da aorta,RUi\ NUi'lES lUA(;lIADG N. 20 - .

'd d d
-

Fone 1447 nas proxrmi a es o coraçao,
OU seja estreitamente deste I

DR: SAVAS LACERDA I vaso sanguíneo que na maio- i
Olíníca médico-cirúrgica de Olhos I .

d
I

- Ouvidos. Nar íz - Garganta.' na os casos causam a morte

IDiploma de habtl itaoão do conse.) t d flho Nacional de Oftalmologia. prema ura e quem os so re_
CONSULTóRIO - Felipe Schmi- A operação consiste em se- fdt, 8. Das 14 às 18 horas. . .

ROSlD:tl:NCIA -' Conselheiro Ma- cionar a aorta tanto acíma :

fra, 77.
baí d t't ITELEFONES 1418 e 1204 como a aixo o es rei amen-

to,· cosendo depois os dois ex-:

tremos. Parece fácil; porém'
esta intervenção comportaitantos riscos e requer tal ha- ibilídade, que ninguém se ha
via atrevido a executá-la até
que o Dr. Craforrd salvou pe
la primeira vez a vida de uma

criança de 11 anos, por êste
processo, em outubro de 1944.
Desde então, fez outras, seis
operações desta _ espécie, tôdas Ação anti-tóxica do fígadoi
elas com bom êxito. O def'elto
em questão é bastante tre-

, �ab(' o _leitor amig-o ? que. é .

a ação ::Il1.ti-tóxiea do f,ígado?
quente, sendo, segundo se pa-:

], a açao .pela. qual ele el im.ina ��s toxinas c os �'es�duo� venenosos

� rece, a 'causa de 10% de tôdas <l.ue. tal�to pe�'lgo oferecem pa\�a a. saud� e para_. a proprra VIda. As mo

as afecções cardíacas congê- Iéstias ll1feC�IOSas, as e�travagan(,las, a Idade: sao fatores q1.1': acarr-etam
nitas. Pelo menos uns 25%, o enlrnquecimento e ale mesmo o «íesaparecimento dessa açao. As con

� das pessôas que dêl� padece�,. s:CIuêucias são, fáceis de prever, ba�ta�do para isso le1�lh:ar que :s to

� falecem antes de alcançarem
xmas e os rcsíríuos ,:enenosos ao invez que serem eliminados "ao se

S
O 20 anos mais de uns 50 N ,

acumulando no orgumsmo.
� a�tes dos 40 e uns lO"';' só�; At,enção. pois, leil-or amigo. Lembre-se de qL:e o I�E��CHOL��� � t b' t

r

'd d 1.AYIl·Ji. restabelece e aLUnenta llotave'lme.nle a açao anil-toxlca do f1-H!en e so .reVIVem a e a 1 a e. , .

d 50 glJdo. E o que cen,tenas de medlcos ateslam, acrescentando ser o HEPA-

eAf atnos'd t t
- CHOLAN o remédio :\orAIS SEGURO E MAIS EFICAZ para todos os ma-01' una amen e, o es 1'el-

les do figado: cólicas e congestões lhepáHcas, ictericias infelCtuosas, cotamento se produz abaixo do

ponto de bifurcação que con-
lites, ângi'Ü-eolites, colecistites, cirrose, etc. Muitas perlurlbmçqes diges-
tIvas: azias, disPCiPsias, prisão de ventre, mau hálito, etc., decorrem daduz ás artérias que regam a98.687.816.30 anormalidade do fi,gado e desaparecem completamente com o uS'O do

7 7 1 parte superior do oganismo,'" 6. 36.40 .. 306,20 HEPACHOLAN X","VIER. No ínleresse de sua própria saúdf' guarde bem
.. ou sejam, o torax, a cabeça e

esta verdade: Em líquido ou em drágeas _ HEPACHOLAN o remédio� OS braços.
� , 1 soberano para os males do fígado. Atenção! O HEPACHOLAN agora se

( APENAS Cr$ 3,00 l.aprcsell1'ta cm dois taman]ms c a novos preços: Tamanho NORMAL: -

J
Com essa ínfima quantia Voei 30% mais !barato que o antigo e Tamanho GRANDE' - o dobro do

Mtá auxiliando o seu prOXlmo. normal e a preço inferior ao dobro. HO'fo maior que o a'lltigo e apenasContribua para a Caixa de Esmolai
___.....-- ........ _- .. -.-- ..... -. -" •• " ........ - " ..-.",=",,", ........n", Indilfentes de FlorianóDolilL 20% mais caro.

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA ;\lÉDICA EM GERAL
Doenças elo coração, pulmões, fi
gado, estômago, in testinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
.('_,oXSlJL'l'úRIO: Rua Fernando

Machado, 16
COKSUW:AS DlARIAMIENT:E:

da" 15 ás 18 horas
RJ<JSIOf]NCIA: Av. Trompowskl,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSUl,T6RIO: R. João Pinto 7
Díãrramenre das 15 às 17 horas.
RESIDf:NCIA: Almirante Alvim.

30. l�one lU_ 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços ele Clínica Infantil da
Assistêncí a Municipal e de

Caridade
CLíNICA lIIf;OICA DE CRIANÇAS

ADUI,TOS
CONSULTóHTO: Rua Kunes l\1a
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RE5ID�;\"CIA: Rua :\Iar�hal Gui
lherme, fi Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional rle Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Servíço Nacional de Doen
Ç'aS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de i\Iiser lcórdia, e Hospital
Psiquátr-ico do Rio na Capital Fe-

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua F'e lípe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA CI
.JtURGfA - J\IOJ,ÉSTIAS DE SE
.... NHORAS - PARTOS ' ..

Formado pela Faculdado fie MedI-
cinna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
lIa,és, in testinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

ütero, ovár-ios e trompas. Var ico
eele, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RESID1l:NCJA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764

AUTOMOBILIST48
Atenção

Pal'a o seu dínamo
motor de arranco

OFICINA EN�LDA

ou

Praça da Bandeira
rie. 37 I

... ,..,.. • .., .......... 11.... .........

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA-
..c ..........

ft

fud.da e. 187. - Si".: I A I ..
mCEJ'fDIOS Jl: T]U.NSP�lRTES

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do .Baíanço de 1944:

Sinistro!! pagos nos últimos II) sno,

Responsabilída1es

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto Ó� Araujo
e José Abreu.

Responsabilidad�1I
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900_606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

MIL

c

«

Banco do Distrito Federal S. A.

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros Sli2 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15_000.000,00

Trajano, 23 - Florianópolis

�·�'A. iC!-."o A.r.IT.' trillllrillll
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins

I bons e baratos, algodões, morina e aviamentos
para alfai«tes. que recebe diretamenh d'Js

I
melhore. fábricas. A Caso ·A CAPITAL" chama >:l atenção do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .ua. compras, MATRIZ em Florian6polis. -,FILIAIS em Blumenau e Lajes •

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

I
I
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Até há poucos dias a ponle serrada era «fantasia e história da caro chinha» 11-
Agora já o «Diária 'da Tarde» sabe que a ponte foi cortada e que "está � qualra

quilômetros de São JoaquilR"! ,Muito significativo, isso, não resta dúvida ...

TO�ICO ;ÇÁP�L�R,
POR' �xÇUÊi'fCl'À'

'*' • \lO

ROXY - Hojre às 71j2 horas
lled Skelton - Eleanor Powell.

A;; lUURALHAS DE .TERIC()
Uma fina comédia, deliciada por boas músicas ...

e bailados ...
Censura: Até 14 anos.

Preços: 1,20 - 1,80 - 2,40.
RITZ sábado às 5 e 7,30 horas

Paul Henreid e Bette Davis
Â E:-;'l'IU.�H"\ l�ASSAGEIRA

; \

canções

I Comissao tonsUtuclOnal �:���:u��rtlCiPar
Instalou-se no dia 15 do, Silvestre Perícles de Góis Mon-

corrente, no' salão nobre da I teíro, Magalhães Barata e Ed-
. �RAGA, 2} .

(U. �.) - �'.
Assembléia Nacional, a comis- gard Arruda.

,

viuvas de Lídice, cujos man,

são da Constituição, tendo I X - Disposições Gerais. e
i
dos foram �assacrados pela

comparecido quase todos os Transitórias: Cirilo Junior, .Gest�po, estão tentando. �on-
Florlan6poll" ,22 IJe seus membros, Prado Kelly e Nerêu

Ramos."
seguir que uma �as viúvas

-------------- O sr. Agamenon Magalhães, • _ participe, como Jura�o, d?
• , • , lO propôs, e foi aprovado por Prevlsao do tempo ' Tribunal, Popular q.ue Julgara

O t d I IlIBe'" aclamação, que se elegesse, I Kar� Hell?�;:m F,l�nk pela

I a ura e pu leia pu I a p�ra, a presidência, vice-presí- Previsão do tempo, �té 141 "O�t�l:���O I d:'JpL����,e'fUr:CiO,dência e relator geral, respec- horas do dia 22 na Capital: •

11 un�
d t f'.

..
. , .

'

,

N' R ., nara a partir e sex a- eu a.(Exclusivo para (" O Esta- ehskulturkamer" (maquínárfa tivamente, os srs. ereu .a- Tempo: em geral instável,do"). destínadu a controlar artistas mos, lideI' .da Maioria; P,rado Temperatura: estável. TOME APERiTiVOLondres - E••\. ",'ootton musícístas, eserltores, [ornalís- ,Kely, sub-líder da Mmona e Ventos: variáveis.
- Press Informlltio� Sel'Yic.e tas, �ltores teatrais, tIo rádi? .e Cirilo _Junior, líder da repre- Te,mperaturas, e,xtremas d,e '-K NJ () To
- em título como este, ·'Ih·ldo cínema) punham em prátí- i::entaçaodoP.S.D.. .r hoje, foram: máxima 27,4 mi-

'. J... ' Ltadura e Polícia Polítíca ", -I ca seus métodos tentaculares. Depois de longo debate, fOI nima 21,6.dá ao leitor impressão parcial A deserfção dos campos de con- ap�'o�ada a seguinte. distri- Por S. G, Coller

F t· ·dade desôbre o recente livro do Dr. E., centração, t:, sem dúvida hor- buição de teses, cnando-se,
__�� es IVIx. Brasmstedt e fá-lo esperar rfvel, lU?S nada pode aerescen- consequentemerãte, dez sub-

II S
-

J er
.

alguma coisa, que o trabalho tal' aos ratos �11H� todo o mundo corrnssoes:
Ors. I ao 08realmente não chega a atin- conhece através de jornais e la - Título I - Da Orga- '.

1 Terão i.n ício. hoje, na Igre-g'ir. O que o leitor, certamente, fotografias. nização Federal (�a?ítu�o I). Aderbal _Ramos . ja de N. S. do Rosário, as no-esperaria era um estudo com- O autor penetra um ponto 2a Da descrtmínação de da Sr'vil ; verias em honra de São José.paratívo dos .métodos policiais, n?, própría suhstâncía psíeoló- re:r:das. �a -, �o Poder .Le.gis- e I cuja testívídade realizar-se-ásôbre os quais repousa moder- grca do seu assunto, ou seja a Iatívo, disposições prelímína- João Batista II no próximo domingo, c,onstan.no despotismo. O livro entre- finalidade da polícia política res, atribuições, leis e

l'eSOlU-1
Bonnassis .

do de missa festiva, ás � horas,tanto, nos apresenta apenas em unhel'salizar uma atmos- ções, elaboração orçamentá-

I
e encerramento, ás 19 horas.um estudo (los métodos e IHO- fera de temor, as reações apre- ria. 4a � Do Poder Executi- ADVOGA DOS A Irmandade convida aoscessos empregados na Alema- sentadas pelo público e pelos vo - Presidente da Repúbli- Rua Felipe Schmidt 34, irmãos e demais fiéis paranha sob domínio, de Hitler, e.s., detidos em relação ao trata- ca, atribuições e responsabili- Sala 3, Talei, 16-31
comparecerem a essas solemí-tudo êste prefaciado por alguns] mento recebido, os vários mo- dades, Ministros de Estado. 5a dades.J'�ípidos esboços <los sistemas I dos de passívldade, desespero -_ No Poder Judiciário, dís- (policiais ao tempo de Nal}o. ou angústia, e, acima tle tudo, posições preliminares, Supre-

C O N V I T Eleão I, Xapoleão III e JIusso- a modelagem fria e maciça do mo Tribunal Federal, Juízes e
Uni. Nada existe sôbre a poli- espfrfto públíco. Todo um pro- tribunais federais, justiça dos' ,
da austríaca de Jlfetternich, cesso ststemãtíco de perversão, Estados, Distrito Federal e A firmo. SANTOS & ROSA tem o prazer de con
nem sôhre a Okhrana do Tza- enfim. Territórios, Justiça Eleitoral, vidar seus distintos fregueses e amigos, para a inau
nísmo, para }lOS reportarmos O Dr. Bramstedr sugere en- Justiça do Trabalho e Justiça guroção do seu novo estabelecimento comercial, «A
apenas às instituições mais an- tre muitas questões que, aliás, Militar. 6a - Título II _ Da P E TIS QUE I R A», sito à rua Joãu Pinto nO. 19,tígas. Ora, tudo isso constitui êle mesmo não responde ou Declaração de Direitos, Direi- sábado, às 14 horas,élos hlstôríeos para a cadeia soluciona. 'I'erão sempre os <li- tos Políticos e Garantias In-
das máquinas de opressão, que tadores de sucumbir trágica- dívíduaís. 7a __ Ordem econôde modo algum poderiam ser mente � Terão sempre êles de mica e social. 8a - Títulos III
omitidos em qualquer estudo ser, necessartamente, agresso- e IV - Família, Educacão e
de finalidades comparativas. O res militaristas � Cultura, ga - Segurança Na-
quadro yerdadeiramente subs· De qualquer maneira, a

des.\ciOnal.
lQa - Disposições Ge- NOVA YORK, 21 (U. P,) -Ipara

mim tão monstruosa etallcial foi autor apenas em re- peito das indiscutheis falhas e )rais e Transitórias. O sr. Henry Wallace, secretá- 'aJbsurda como uma guerra en�lnçiio. ao Hitlerismo.
..'def.iciências acima apontadas, ,J:i'0i també� .a-erovada a se-I rio do ComéI1cio, �eclarou x:um tre os Estados Unidos e aFe�tas. estas ressalvas mdIS- o ln-ro d? Dl'. Bromstedt po�e guu�te _constltUIçao das sub- 'discurso pronuncIa:do no Jan- França ou a Inglaterra."I,enSaveIs, o Dr. Bramstedt es- ser conSIderado um do.s maIS comlssoes: tal' oferecido ôntem á nOlte ao

('reyeu nu,?ero.s�as pág'inas do interessnntes entre os .que f�. I:- Organiz�ção Federal: sr. W. Av.erell Harriman, que'maIS alto lJlter�sse. Tr�tando rum atualmente escrItos so- Atallba Noguelr�, Clodomir acaba de deixar o pôsto deda A.lemanha, ele examma a hre um assunto ainda pallli- Cardoso e Argemlro Figueire- embaixador da União S:)viéti-"t�,cni:.a d? controle pelo me- tante e atual. da., .. _ ca, declarou: _ "A idéia dedo.: 1l�0 sImples�ente em .re- �I - Dlscnmmaçao d,e Ren-
uma guerra entre os Estadoslaça0 a consermçao da dIta· da. Sousa Costa, BenedIto Va- Unidos e a União Soviética édura, mas com respeito a ma- Ofício recebi-do ,ladares, Alioma·r Baliero e

nutenção do controle germâ. Deodoro de Mendonça.llico sôbre os' países estrang'ei- Do Centro Espirita Amôr e III Poder Legislativo:
ros ocupados pela Alemanha. Humüdade do Apostolo, desta Costa Neto, Gustavo CapaneDe um certo modo é um as- Cidade, recebemos o seguinte ma e Soares Filho.
pecto isolado, emhol'a o em- oficio que agradecemos: IV Poder Executivo:
pl'êgo da, me,'lma maqumana Sr. Redator. Acurcio Torres, Graccho Car-
- polícia secreta, a�'entes 1)1'0- Comunico-vos, com a mais doso, Flores da Cunha e Raul
vocadores, câmaru� de tOI'tu- grata satisfação, que, em ses- Pila.
rílS e campos de coucelltl'acão são de Assembléia Geral reali- V - Poder Judiciário: Wal
- tome possível um trntnmen� zada em 13 de março

últimO,]
demar Pedrosa, Atilio Vivac

to uniforme. A. narrativa, em foi eleita e empossada a nova qua e Milton Campos.
('a)),ítulos sucessivos, da org.a-I Diretoria deste Centro, para

.

VI - Declaração de Direi
uização das "S. S." e dn Gesta- gerir os destinos do mesmo, tos: Ivo d'Aquino, Eduardo
1)0, fornece pI'oyavelmente o nesta data até 20 de janeiro I 'D.uvivier, Mário Mazagão, Ar
melhor re.sumo sistemático dos de 1947, a qual ficou assim 'thur Bernardes e Milton Ca-
fatos até ag'or8 diSI}OllÍveis constituida: l'tres de Britto.
além de uma. cuidadosa análi� Presrdente, A11thur Beck; VII - Ol'dem Econômica e
se sôln'e a contrihuição de in- 'Vice-Presidente, Aprigio Silva; ,.so�ial: Ag:amemnon MagadiYíduos particulare�, tais (�O- 1° Secretário, Ari Kardec Me- lhaes, Adroa�do Mesquita, Hernlo Goerillg', Dies e, sOhretudo, lo; 2° Secretário, João Felicia- �es Lima, Baeta Neves e Café
Himmler. Vemos como as ati. no Alves; Tesoureiro, Manoel FIlho.

,

vidades da Gestapo inyadiam Costa;. VIII - Família, Educação e
todos os campo,'l e tôdas as es- Aproveitando a oportunicia- Cultura: Ataliba Nogueira,feras e como instituicões 8 de, reitero os meus votos de 'Flávio Guimarães, Ferreira de
exemplo da "Uschla"

�

(tribu- Pa� e Fraternidade. (A.) - Sousa, Arruda Câmara e Gua
,na I (lisciplinal' pura memhros Arí Kardec Melo - 1° secre- 'racy Silveira.
do Partitlo- �azistas) e a "Rei- otário." IX - Segurança Nacional:

Mar�o de 1946

-------

-MONSTRUOSa E ABSURDA

Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

CONTRA caSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO,

Correio Lageano

«4lianva da Bahia Capitalização S. A.)},
PERDA DE TITULO

Extraviou-se um titulo da «Aliança da Bahia Capitalização S.A.».
no valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiro.), �e nO. �e ordem 61.�83 e

nO. de sorteio 02, 395, emitido pela Agencla Emlfisora
_

do R�o de

Janeiro. em lo, de novembro de 1935, pertencente ao sr. Joao Dommgo�
da Silva. residente nesta cidade, com o pagamentos efetuados �1te
fevereiro de 1946, o qual a declara nula e voe requerer a rellpecbva
.egunda via.

Florianópolis. 19 de Março de 1946.

Cines R I T Z ., R O X y
RITZ - Hoje às 71j:_! horas

Frank Si.natra - George Murphy - Glória de Haven -

Adolpl'le J\Ienjou.

IPITIDLIIR
1.�III[aIR

Tudo o que você iclealisou como

assist,indo esse magnífico celuloide.
Censrura: Até 14 3J11rOS.

Preços: 3,60 - 2,40
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----------

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


