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E' brasileiro um dos mais
chefes da UNRR44\

Londres, 22 (R.) - Ivan mente em Londres" Hasslo- não está apreensivo diante da

�asl���i1����; �� �ra��110s�ofi���)��I:::", p�������� �el�sel:;;eu� ��rs�:c�;��l1��l::.s�r ����:.I "rgentl·na procura al1aadosnamá, foi nomeado chefe do único brasileiro na zona de já tomara tôdas as providên- J.I HSetor de Análises de Progra- funções, idênticas no Escritó- cias quanto ao abastecimento
mas. da UNRRA, na zona bri-: rio da Coordenação Inter-ame- de combustivel e de gêneros LONDRES, 22 (U. P.) - Em sensacional entrevista con

tânica de ocupação na Alerna- ii ricana no Rio de Janeiro. Mui- alimentícios e o exército brí- cedida a jornalistas pelo representante da Liga Internacional
nha. Um dos mais jovens e1e- tos dos problemas psicológicos t â n i c o mantinha excelente para a Defesa dos Direitos do Homem, o cidadão argentino
mentes a ocupar um posto de que terei de revolver na Ale- cooperação com aquele orga- Gregório Bermann, afirmou que "o govêrno fascista da Ar
mando na UNRRA, Hasslocher manha talvez me ajudem na nísmo, gentina está procurando conseguir aliados no Brasil, Chile.
terá a seu encargo todos os re- minha futura carreira". --------------. i México e Estados Unidos.
Iatórios e compilações estatís- O jovem funcionário tencio-
ticas relativas a quase meio na regressar um dia ao Bra- Deputa,do Jltamiro Album perdido lpedem preferênciamilhão de pessoas deslocadas. sil para, se fôr possível, in-
Seu serviço ficará instalado gressar na carreira díplomátí- Guimarães Perdeu-se �m album �om Rio, 22 (E.) - Ao presíden-
em Spenge, na Westphalia. ca. retratos, dommgo, no trajeto te da República foi enviado o

Encontrando - se presente- Hasslocher, ao que disse, r� Mg,triz á Confeitaria Chi- seguinte telegrama:
quinho. Será gratificado quem "Exmo sr. dr. José Linhares,
o encontrou e entregar na dd. presidente da República.
",A�,pn,cia Progresso" de �Ol'- - Em tempo oportuno, os ba
nais, a Praça 15 de Novembro, charéis que funcionam na Jus-
21. tiça Gratuita desde os bancos

acadêmicos, vêm lembrar a
vossa excelência. como medida
de justiça sejam premiados
seus esforços e serviços presta
dos ao Estado, gratuitamente,
durante vários anos, com a in

For!aleza, 22 (Via Aérea) - clusão e preferência de seus
Em torno da propalada l'3VO- nomes, segundo o critério de
gação do decreto q�e proibiu I antiguidade, para que sejam
aumento dos alugueis d� .

ca- nomeados para os cargos de
sa, o Centro dos Inquílmos,

I advogados
de Ofício e Premo

fundado para defesa dos in- torias ora criados unica
teresses dos que não po��uem "chance" que se lhes' apresen
casa, t�legrafou ao p�esIa�nte I ta. Aproveitamos o ensejo pa
que renila com" o maior v.gor ra apresentar a vossa excelên
da HepLiblica apelando pala cia protestos de elevada esti
a importuna, injusta e desca- ma. (aa.) -- Luiz Franklin
bida iniciativa dos propríetá- Valadares Salgado, Lení Fe
rios, que ameaçam um dos lix de Sousa, Rui Arantes An
maiores benefícios já prestados tunes, Maurício Rodríaues
á coletividade. Lobo, Angelina Arena, M�ria

Helena Sousa Gomes e Fer
nando Luiz Rodrigues".

Ano XXX!

Cancelado o duelo
BUENOS AIRES, 22 (U. P.) - Os amigos do almirante

José Zuloaga declararam que os seus padrinhos tiveram umx
conferência com os do seu desafiante, general Ramon Albari I

no, em virtude da qual ficou cancelado o duelo que se devia
realizar entre ambos. Todavia, nada se. sabe sôbre os detalhes
desse acôrdo.

Como se sabe, de acôrdo com os princípios do código de
honra adotado na Argentina para os casos dessa espécie, os

padrinhos de ambas as partes comprometem-se a empregar
todos os seus esfôrços no sentido de resolver a disputa amiga
velmente e sem necessidade de um desforço pelas armas, fi- ,

cando os dois adversários obrigados a concordar com a combl-Í
nação dos respectivos padrinhos.

Eixo nazista clandestino
que as investigações em tôrno
dêste caso estão aumentando
dia a dia e que inúmeras pes
sôas já foram interrogadas.
Informou ainda o citado jor
nal que a pista da organização
clandestina vai do Q. G. do
Partido Nazista em Estocolmo,
para o pôrto de Gothembi.rg,
como centro de. transpor'> de
recepção ilegal 'na Argentina.
Não há índicacâo sôbre se a

organização está funcionando
com êxito.

Estocolmo, 22 (U. P.) - O

jornal "Expressen", afirma
que 'muitos nazistas suécos
passaram a formar um movi
mento subterrâneo, depois do
colapso da Alemanha, obede
cendo ordens nazistas no sen

tido de ser formada uma guar
da de aço com a finalidade de
fazer escapar os "quislings"
da Noruega e da Dinamarca,
via Suécia, para a Argentina.
lnforma o mesmo órgão que
o promotor público revelou

Podem continuar seus cursos
RIO, 22 (E.) - Por ato do presidente da República foi re

.

vogado o decreto-lei n. 7.082, de 27 de novembro de 1944, que
díspunha sôbre o regime escolar no Ensino Superior.

O decreto-lei de 1944 estabelecia que os alunos inabilitados
em três anos, num curso de Ensino Superior não seriam nesse
curso admitidos á nova matrícula.

Fica, desta forma, revogada aquela disposição de lei, que
'Proibia aos alunos inabilitados reiteradamente continuar com

os seu s cursos.

Dia do presidente Roosevelt
LONDRillS, 22 (U. P.) - Uma organização para come

morar o "Dia do Presidente Roosevelt" e a prática, em todo o

mundo, de suas idéias, foi iniciada em Londres.
A Associação Mundial pró-Memória de Roosevelt � apoia

da 'Por destacados estadistas das Nações Unidas, antecipando o

auxílio de tôdas as organizações públicas, sindicatos e escolas,
para se concorrer á popularização e €fetivação das recomenda
ções práticas da O. N, U. em memória do presidente Roosevelt.

de 1946 9588

Mac ftrthur ordenou o julgamento
Tóquio, 22 (U. P.) - Os I ciar suas

, �tividades alO_de
julgamentos de Tojo e de ou- março proxrmo. Ornenanao o

tros destacados Iíderes de estabelecimento do Tribunal e

guerra japoneses pelos
e

. "i- anunciando o seu regimento,
mes contra a paz e contra a Mac Arthur =s= claro .que
Humanidade" foram ordena- o mesmo, composto de cinco

dos por Mac Arthur, na regu- a �?ve ,membros, "n�� estará

Iamentacão do Tribunal In- sujeito as normas praticas de

ternacíonal que deverá ini- prova" e não reconhecerá po-
,

sições nem obediência oficiais
a ordens como justifcativas
para os atos dos réus. Os mem

Em nome do sr. Interventor bras do Tribunal serão no

Luiz Gallotti, o sr. capitão meados por Mac Arthur, den
Duarte Pedra Pires, chefe de tre as indicacões das nacões
sua Casa Miiiiar, visitou, on- sígnatárias da rendição jEpo
tem o dr. Heitor Blum, diretor nesa. A Rússia não indicou
do Departamento das Mun;1 i-I ainda se participará, mas al

palidades, que se acha acama-I gumas fontes manifestam a

do. opinião de que sim.

Dr. Heitor Blum

•

Jovens

Segue hoje para o Rio,
afim de tomar parte nos

trabalhos da Constituinte
Nacional, o deputado .,1l
tamiro Guitnariies.
Em avião militar, pôsto

á sua disposição pela F.
A. B., é que viajará o ilus
tre político catarinense.
Para se despedir, esteve

nesta redação, que lhe

agradece a visita e o pra
zer da sua conversacão em

que se descobre a palaor"
de um homem experiente
e afeito ao trato da aâmi
nistração pública.
Militando de há muitos

anos na ala de um parti-·
do, cujo chefe sempre foi
Nerêu. Ramos, Altamiio
Guimarães trilhou com éte
os bons e os máus dias,
com ânimo igual e valen
te, auer pqra o trabalho
dos altos carços que ocu

pou, quer para a luta ruis

barricadas da oposição.
Fazendo votos de boa

viagem ao deputado Alta
miro Guimarães, assina

lamas as simpatias que
nos merece quem tanto se

tem distinguido pela linha
de combate moral, pelo
cavalheirismo e pelo amõr
demonstrado á terra e á
gente de Santa Catarina.

10 Centro dos In ..

quilinos protesta

IAssassinados
I dois judeus Para recepcionar o

sr. Washington Luiz
s. Paulo, 22 (Via Aérea) -

Integrada pelos srs. António
Prado Junior, Altino Arantes,
Pádua Salles, Antônio Ferrei
ra de Castilho, Ibrahim Nobre,
José Vergueiro Steidel e Ro
berto Moreira, acaba de ser

constituida nesta Capital uma
comissão de recepção ao sr.

Washington Luiz, que dentro
de alguns dias detonará ao

Brasil.

Cairo, 22 (United Press) -

O Q. G. Britânico do Oriente
Médio, revelou que dois judeus
detidos foram mortos em cam

pos de concentração ocupados
por judeus, na Eritréia.
Também houve doze feridos

entre os judeus ..

Representará
o Brasil
Rio, 22 (E.) - O sr. F'ran

cisco Anibal Ribeiro Dantas, S á umentado Odiretor geral do Departarnen- er a
to Nacional do Trabalho, cm- número do VOA0"barcará hoje, via aérea, em ,,�

I missão oficial, para ° Canadá, Nova York, 22 (U. P.) -_ A

I onde irá desempenhar, por Pan Aremican Wored Airways
.
curto período, as funções de anunciou que a partir de 25'
membro da Comissão dos Tra- de janeiro dêste ano aumenta
balhos e Equipamento do Bu- rá para 8 o número semanal
reau Internacional do TJ.-Sba-, de vôos entre Miami e Buenos
�ho.· Aires, via Rio de Janeiro.
Segue em sua companhia, Acrescenta que o serviço aé

como assistente técnico, o SI reo de carga que faz a linha
Newton Lima, alto funcioná- Miami Rio de Janeiro será es ...

rio do Ministério do Trabalho. tendido até Buenos Aires.
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Matrar, de 40 anos de idade,

NAO SABIAM, NAO
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal) internada no Sanatório Xavier

A X O L E r_r I V 0\ DEI 9 4 6 Arnozan, em Pessac, sofrendo

CURSOS: Comercial Básico de coxalgia desde a infância e

Técnico de Contabilidade (10 ano) [de oclusão intestinal que exí-

Contador (2° e 3° anos) giu oito intervenções círúrgí-
Ciências Econômicas. I cas, tuberculosa

do pulmão e

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial atacada de mastoidite, sentiu

Básico - de 1° a 15 de fevereiro 1 n(�tá�eis n�elhoras . d�pois de

Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro' tres imersoes na piscina, en

Exames Vestibulares ao Curso de Ciências I trando em convalescêcia. Cin

Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev. I coenta médicos constataram

MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
I essa melhora e exames ra-

INÍCIO DAS AULAS - 15 de março dioscópicos parecem confirmar

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE a cura milagrosa. Espera-se o

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI-! relatório da Comissão Médica

CO) SERÁ PERl.\IITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE de Lourdes para se saber de

MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE finitivamente se a cura é um ILICENÇA GINASIAL, DE AcõRDO COM O REGIME ESTA- fato concreto "fora de qual
BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de quer tratamento".

9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Ás

19 HORAS.

presidente Linhares é
MAIS UM DRA1\1A DA VIDA: Rio, 21 (E.) - Interpelado não tinha conhecimento de
o pregador era tão minucioso sôbre se teria sido apresenta- nenhum processo nêsse SE';J.ti

que para explicar o milagre dos

pães encomendou mil e quinhentos do á presidência da República do, nem lhe aporia sua. assina-

dos ditos para o dia da prédica ... um projeto' de decreto de eíe- tura, de vez que julga ínopor-
x tivação dos interinos, declarou tuna a lembrança de

. pedido IATA DA P. SE:SÁt DO ARRANCA "o_p_r_e_s_i_d_en_te_J_o_s_é_L_i_n_h_a_r_e_s_q_u_e_d_es_s_a_n_a_t_u_r_e_za,_' _

TOCO FUTEBOL CLUBE
... e nadai mais habendo a trétar

eu, Juaquim do Prezeres, secrtário,
abutuei-Ihe, ao aparteante, e fui-lhe
ás bentas com dois pé d'oubidos
mesmo ao pé dos ditos. e rubentí
lhe as fachadas. De acôrdo. (Ass.)
A Direturta,

I
I
I

o RÁDIO:
- Coro. ouvintes:l
Jamaia chegareis a saber como é

insuportávol a vida no Polo Sul ...
:;i: ::� *

x

x x

AS MULHERES DEVEM CASAR
- OS HOMENS NÁO
(Ass.) Barão de Itararé.

x

x x

Aquele senador tinha imenso ta
lento. Jámais havda falado, e no dia
em que pediu a palavra, todo o Se
nado se calou para escutá-lo, máu
grado a veemência com que se es

tava debatendo um determinado as

sunto.
Silencio absoluto. Erguendo-se, o

luminar tribuno disse:
- Aquela janela está encanando

vento nas minhas costas.
x x

NEM: TUDO QUE LUZ Ê OURO
Puxa! Também si fôsse ...

Ouro para Dentistas I22 Quilates (Justo Título)

I
t
I
I

Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao
DEPOSITO DENTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 - 135

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

Huito ouro

vendido
s. PAaulo, 21 (Via Aérea) -

De acôrdo com informes colhi
dos pela reportagem do "Diá
rio da Noite" até ante-ontem
a Agência do Banco do Brasil'
nesta capital, havia vendid�
aos particulares, cêrca de 14
milhões de cruzeiros de ouro Iem barra, variando o preço en
tre 25.000 e 25a cruzeiros por
quilo. A maior procura é de
barras menores que já se tor
naram poucas. O preço mais
baixo das barras grandes, que
existem em maior número, é
de 60 mil cruzeiros.

U
Reabertura do Laboratório.

m novo ministério Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Rio, 21 (Asp.) - Fala-se que M"ntagem de rádios, Ampli-
é pensamento do govêrno do

I
ficador'es-Transmisilo�es

general Eurico Gaspar Dutra Material importado direta-

criar a pasta da Marinha Mer- mente dos U. S. A.

'cante, que unificará todos os' Proprietário

serviços da Marinha Mercrnte t Otomar Georges Bühm
atualmente dispersos em três

� Electre - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

ministérios - Viação, Mari- Florian6poli"
nha e Fazenda -- devendo ser �ua João Pinto n. 29 -- Sob,

incorporados á mesma a inspe-
toria dos portos, rios' e canais ��������������
e o serviço da pesca. Os dois
nomes indicados para essa

pasta são os dos srs. coman

dante Hugo do Amaral Peixo
to e Pedro Brando.

IO D�';:;!!!.'O
, Redação e Oficinas á rua Jo3.:,

Pinto J1. 5

o contra

I iiiíiiitrriiosÀ I
I Rua Deodoro, 33 i

Flor ianópo lis �

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

\ DIRETOR DE REDAÇÃO:
I A.. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
: Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .,. Cr$ 0,56' .

No interior
Ano c;r$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

Novidades todas
semanas ·'1

90,00>
51),00'
30,00'
0,50'

Anúncios mediante contrata

«Para o ramo de bebidas
vinhos»

Não apresentou
despedidas
Lisbôa, 21 (U. P.) - O "Diá

rio de Lisboa", reportando-se
ao antigo embaixador do Bra
sil em Portugal, João" Neves,
que será o novo ministro das

Relações Exteriores do govêr
no brasileiro], recorda o fato
de haver saido de Portugal em
fevereiro de 1945, não tendo
nunca apresentado despedidas
oficiais.
-----------------------------

VENTILADORES

Os originais, mesmo não

publicados. não serão
devolvidos.

A direcão não se respon-'
sabiliz'a pelos conceitos r

emitidos nos artigos
assinados

e

Procure-se vlelente-Inspetcr para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

A V I S O

Os candidatos deverão apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.
t::artas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal. usando
dois envelopes. um dizendo sómente «pro
cura-se viajante», e o outro com o. nosso

endereço.

Levamos ao conhecimento
sccíedode florionopolitona que

I tradicional «Bloco X», por inicia
tiva de seul fun:iadorea resolve
o seguinte: ' ,

a) O Bloco X, desde esta dat
acha-ae dissolvido
b) Nenhuma outro turma de le

I vens poderá uaar o nome «Blo
co X».
c} Deixa ciente que nada tev

I a vêr com o «ocorrido na noite

I de domingo último.

I Fpolís.. 17 1 46.
A DIRETORIA

BREVEMENTE

Precisa-se de uma até

400,00. Aluguéis adeantados

Informações fones 1022 e 136
uo Caixas Postais 240 e 270.

1\1010r a óleo
VENDE-SE um marca "Cli

max" - mil rotações - forç
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instittrtó
dos Maritimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134.

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

ADVOGr\._DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. t. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt ,52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

� �

S a no uenol
co N TEM

OITO ELEMENTOS TONICOS!

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULpS
O. Pálldol. O•...,.up.,.do••
Elgotadol, Anêmlcol. Mi.u
que cri.m M.grol, Cri.nça.
rlquític... r.c.b.rio e lónl'
fic.,io g.r.1 do org.ni.mo

Vendem-se doi. ventiladores elec
tricos. grandea, para cima de me

ao ou parede, sande um cscílunte,

I I proprios para escritório. barbea-

.

ri�B. cofeLD, etc. Tlr50tar na rua Al-
'..,.__IIIIIIlI a.IiIlIiIII _

________________________! mIrante, omego • ._$-:», AM' ZFes-ms=

Sa npi n 01
LIa D.N.S.P. rr (99, de 1921
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_Vida Dela ! o i2�2�D'Eur�JICANj�E�I>R�0).)IA lnu parânã
.

--

• Curitiba, 22 (Via _Aérea) ,, S. Vicente, Mártir Em vista da escasses de açu-ANIVERSk�IOS: I A pequena cidade aragonesa car, ultimamente registrada, o
Sra. HERCILIO. MEDEIROS

I
Huesca pode gloriar-se de seu! Interventor federal nêste Es-

Transcorre hoje, a da�a na-
filho, ainda que Vicente pas-] tado providenciou a vinda,talícia da eXI?-a. sra. �Isoleta sasse somente os primeiros

I
junto ao Instituto do Açúcar,Carvalho Montz M:?eIrOS, d�. anos de sua infância no lugar: do produto num total de ....

espôsa do d�. ,HercIll.o .

Medei- de nascimento. Cedo foi, para! 45.000 sacas. Outras partidas
ros, ín�egro JUIZ de DIreito des-

Saragoça, onde se entregou ao deverão ser enviadas direta
ta CapItaL.. . estudo das letras e da teologia. mente de Sergipe para esta
_A ilustre amversanante,. mUI- Sua vida virtuosa aliada a Capital.to relacionada na, sociedade

uma inteligência fora do co-j -----------_.catarinense recebera por cer-
mum e á facilidade de tratar' ,

4',
to inúmeras felicita�ões..com os homens, chamou sôbrelCínemcs"! Fazem .anos hoje e

o jovem a atenção de S. Valé-
"$en?0:es. . rio, bispo de Saragoça. ÊSte QUANDO A NEVE "TORNARAntOnIO Pereira da Silva santo príncipe da Igreja não A CAIR ...

Os.v�ldo Horn
podia pregar por causa de um "Quando a neve tornar a

:MarI0 Fernandes. defeito físico. Escolheu a Vi- cair" muita ação destemerosa
xxx . já tinha suprepujado as fôrças

A I t
.

I d San cente, ordenando-o de diacono,
dos que combatiam subterra-�'10. ga an e menma e a -

i e encarregou-o da pregação�tiago, filha do sr. Silvio Sa�-! do Evangelho. Rebentou a per- neamente os invasores ...
tiago, .completa hoje, malsj seguição de Daciano. Traídos, . No verão êles progrediam
uma primavera,

I bispo e diácono são arrastados assustadoramente, mas "quan-
. xxx. . perante o tribunal. Vicente, do a neve tornava a cair" -

A men�na ?,erezmha,. ff lha '

com liberdade apostólica, con- os boches levavam uma des
do ten. Vírgolín oFurqUIm Ma-I fessou serem êles cristãos. O vantagem tremenda... O ge
chado e de ,do Juvenilh� Ben�o velho e alquebrado bispo não neral-ínverno deu oportunida
Macha�o, v; �assar hoje, maIsl serviria para oferecer um e�- de que os russos tomassem o

u{ll amversarro. petáculo. Contentou-se o [uíz pulso dos nazistas e depois foi

b
..

V· t o que se viu, após Stalingra-CINE ODEON - ás 7:1;2 horas com ludi na-lo
..
Mas icen e

� e o sucesso continúa ! era moço. Por Isto, teve q�e dON°esta história forte e eletri-...

. ... submeter-se ás torturas maISA hístórta emocíonante de
ísít S brevi tôdas sante veremos a ação dos 110-

uma mulher linda e pecadora exq znsi a�. O
. rev�veu a

I t ue
tardiamente re-I e.las. Enta� fOI atirado a um mens que u aram para q

que o amor
imundo carcere; os guardas, o mundo fôsse redimido paradimiu !
"d 1 que a humanidade tivesse 11'")·

PAC1.'O DE SANGUE porem, mOVI os �or u�a uz
ras de felicidade e a paz vol-

com Barbara STANWICK- sobrenatural que Irradiava d�- tasse a reinar no mundo ....

.rante a n"it.o ,.."A <rnblente te- "-

Fred Mc MURRAY - Edward
trico ficaram tão comovidos Os homens que viviam nas

G. ROBINSON.
que pediram o batismo. Saiu, sombras das matas, escondi

Impressiona e faz pensar! n.f;.,.,ql, o santo no cárcere, pa- dos nas cavernas - lançavamNo programa: - 1) - Fil-
ra logo sucumbir ás conse- o terror e a morte nas hostes

me Jornal - DFB.
quências dos máus tratos so- dos hunos ...

2) - A CABRA FAMINTA
fridos. O' que êles fizeram, SUGS fa-

- Des. Popeye. 23 DE JANEIRO çanhas as mais audaciosas
3) - FOX AIRPLAN NEWS

S. Raimundo de penafort, possíveis poderemos ver
27x104 - Atualidades.

Confessor neste filme que o espectador
Preços: - Cr$ 5,00 - 3,00, Êste santo, nascido em 1175, vê com emoção e entusiasmo.

.2,00.
no castelo de Penafort (Esr a- TAMARA TAMOUNHOVA, a

Censura "Imp. até 18 anos".
nha), era um verdadeiro. fi-. famosa estrêla do "ballet", de

CINE IMPERIAL - ás 7 V:l dalgo; estusiasmado_ pelos Ide· teye-se por un: lapst;> de tempohoras
ais mais nobres, nao cessou e mterpretou. este fIlme ao .l�-Sessão das Moças.

... (lo trabalhar e de lutar até que do do conhecldo ator dramatI-
Uma apai}[on�nt.e. hlstor:a alcançasse a perfeição cristã. co dos palcos de New York -

de amor! - A hIstOrIa de dOIS Tudo tinha que lhe servir pa- O-REGO�Y P.ECK. : .

, "corações apaixona�os em .l�ta ra êste fim: suas eminentes Um dla fOI precIso.mallúarcontra os preconceItos socIaIs: qualidades mentais o ensino uma mulher para as lmhas de
CARTAS DE AMOR da filosofia para o 'qual o mo- frente dos que combatiam o

com r:e?ro Lopez LAG,AR
ço de 20 anos foi chamado pa- inimigo, em. tremendas sorLl

Ameba BENCE �ambos ra Barcelona, os seus estudos das. .. HaVIam apenas duas
premiados pela AcademIa).. dê Direito Civil e eclesiástico, mulheres. :Êle escolheu a :n.-:uNo programa: - 1) - Fll-

em Bolonha, que, além de lhe lher que amava� <l:ando aSSlm
me Jornal - DFB. valerem o título de doutor, um exemplo bellssImo de des-
2) - CANÇÕES ARGENTI- trouxeram-lhe um rico orde- preendimento e coragem.

•NAS, com Hugo deI CARRILL nado que êle empregou unica- "QUANDO A NEVE TC>R
- Libertad LAMARQUE. mente para aliviar os ne.::er,si- NAR A CAIR ... " 5a feira :1C
Preços: tados. Honras e distinções não CINE RITZ, êste grande lan-
Sras. e srtas: Cr$ 1,20. se fizeram esperar. Mas Rai,· çamento.,.

. ..Estudantes: Cr$ 2,00. II mundo procurava a perfeição Observem como os formlda-
Cavalheiros: Cr$ 2,40. cristão tão somente. Por isto, veis lançament� se sucedem
Censura "Imp. até 14 anos". renunciou e quantos títulos um após outro: "MEIA I.U7
AMANHÃ

�D
N possuia e fêz-se membro da "GRAÇAS A MINHA BÕA ES-

Fernand GRAV - o galã ordem de S. Domingos. Aí tra- 1'R�LA", MADAME CURtE".
,.-rle "A Grande, alsa" em -.balhou ainda muito pela sal- "QUANDO A NEVE TORNAR

PARAí� PER.DIDO vação das almas, morren.do, A CAIR" e domingo próximo,Um dran:ra sentimentalíssi- com perto de cem anos de ida-I outro "biQ''': "DÚVIDA" ...
mo ! de, em 1275. Desfile assim... A. S.

PROCURAR NA "SOBERANA"
Um casaco de criança, uma

sombrinha e um album, deixa
dos na "Sobetana", por esque
cimento.

Edital o. 1
EMPLA(t\�ENTO

De ordem do senhor Inspetor Geral de Veículos e Trânsi
to . Público, levo ao conhecimento de quem interessar possa
que já teve início o emplacamento neste município e será ob
servado o seguinte:

Dia 21 a 25 de janeiro, automóveis, camionétes, ônibus e

caminh'ões de aluguel;
Dia 26 a 28 motocicletas, bicicletas e automóveis parti

culares;
Dia 29 a 31, veículos oficiais. As repartições públicas apre

sentarão por ofício, do qual constarão os dados necessários a

identificação do veículb.
Os proprietários de veículos automotores deverão apre

sentar· as placas e o certificado de propriedade anterior.
O licenciamento é feito no município de domicílio do pro

prietário.
,

INSPETORIA DE VEÍCULo.S E TRANSITO PÚBLICOS,
em Florianópolis 18 de janeiro de 1945.

João de Deus Jlachado Filho, Escriturário - Classe G.

*** *** ***********************
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O Atemo - vida de ameaça
constante para os nossos netos?

vl"fl'("l1r • Já foi dito que a ener-
. 'a'· gia atômica, há pouco�.-s:::

II/� \ captada, virá produzir no-

,(�\:;" e

v/ :2 11 ���e:ívi!��i���S afÔ�Çe��í;:P.;.�;;,' ,

. . �!!J
�,-.<·.4.:':,:::,.r,•.,.'..=,'� ':{�,;..'�.'."'...ti-"

pressão de um botão. Po-

�'.- " ,.1.'."'-<'!) . .,..

..
-

"�::;:-:
rém, criará ela também

��_ ..� ..�,�,\ �:\�; novos conceitos sôbre
'0://11" ,!'ii' '\�\� ••

a existência humana, ou
acabará com esta defi;

nitivamente? Estudo bem fundado, sôbre essa fôrça
terrível, capaz de criar furacões com a velocidade
de milhões de quilômetros por hora e de gerar
calor tão intenso como a superfície do sol.

Leia "Duas explosões que abalaram omundo", pág.55
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Entre êle e a morte,
a coragem de uma mulher
• Seu esposo ':ôra morto por dar
acolhida a um paraquedista ame

ricano, que conseguira escapar,
Quando êste voltou para nova

mente pedir-lhe esconderijo, esta
valorosa mulher francesa, ven
do-se diante do sinistro dilema,
tomou uma decísão ditada pela
coragem e pela fé,
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leia "Valentia inquebrantável" - póg. 5

A mais comovente
história de amor

• A esposa do artista - famo
sa domadora de circo - jazia
a seus pés, morta por êle pró
prio ... Ele então, pela pnmeira
vez na vida, entrou na jaula
para dirigir as feras na parte
do espetáculo que lhes cabia.
Eis a triste tragédia do homem

que caminhou para a morte,
para não faltar à promessa que
fizera à esposa.

leia "Tragédia de Amor" - póg. 33
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A REVISTA INTERNACIONAL - EDITADA EM 6 IDIOMAS
•

I Püair do Brasil S. A.
o ESTADO 8"con-
Ira-se à venda na

.1
banca de

. jornais
fIIBeck»

* * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • *

Àgmt.. em Florwnópolil: PEDRO XAVIER & CIA. _ Ruã Felipe Schmidt. 8
Repr. Geral rlO Brasil, FERNANDOCHINAGLlA· R.do Rosário. 55..A· 2.0 and.•R;"

HORÁRIO
A partir do diia 1° de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
2as. e domingos: Rnmo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
�------------------_---I"--"--"--"""

Compra-se
Mobília de sala, gru 1)0 esta

fado, em bom estado.
Dirigir-se à caiX1 Postal 106

Nesta.

F"ARMACIA ESPERANÇA
t. F.rll1.�.tleo NILO LAUS
.O�.""""'_'R"'"""",

...__....� - 11_ - .....I_.nwnw -

� ..........

.................." �.\..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nolas rurais
x x x

COMO COMBATER OS PIO
LHOS QUE ATACAM CÔ

CAPRINOS
- Um bom remédio consiste

numa solução de creolina

. (a 207r ) em agua morna

(meio litro de creolina para
cada 25 litros de agua) . .h:sta

solução aquece-se até atingir
temperatura idêntica á do cor

po do animal. Esfregue-se
bem com ela, todo o corpo do
animal, repetindo o tratamen
to depois de passados sete ou

oito dias.
* ;.:, *

COMBATE Á SARNA DOS
COELHOS

Esta moléstia é muito co

mum e fácil de ser reconheci
da. O interior das orelhas

apresenta-se inflamada e exu

da uma matéria gordurosa;
amarela e de máu cheiro.
Em pouco tempo esta maté

ria seca formando crostas o

que faz com que o animal sa
cuda trequentemente a orelha

procurando-se coçar.
O tratamento deve ser ini

ciado imediatamente, procu
rando-se amolecer as crostas,
com óleo ou azeite e levantan
do-as com uma faquinha de
osso ou madeira na falta de
uma pinça.
Depois de tiradas as crostas,

lava-se bem o local com a agua
creolinada, secando-se o mes

mo com algodão ou um pano
bem limpo.

.

O tratamento é pingar em

cada orelha algumas gotas de:

grs.
óleo 50
Querosene 30
Cresoto 5
Durante dez dias será feita

a aplicação desta receita, de

pois dêsse tempo, espaçar pa
ra de dois em dois dias, até

que se note a formação de uma

pele nova perfeitamente nor

mal.
As coelheiras devem ser ri

gorosamente desinfetadas, to
dos os dias, para que não se dê
a propagacão do mal. (Da Re
vista Vitória de São Paulo).

Mala e carrinho
Vende·se um, para criança,

com pouco uso e artigo tino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util para

caixeiro viajante.
Preço: Carrinho Cr$ 300,00

Ma] a c-s 5 10,00
V�r à ru a De ito 'l" 8

EDITALI

Ministério da Guerra
5a. REGIÃO MILITAR

16a, C. R·

EDITAI.,

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

Movimenteção com cheques

Banco do Distrito Federat S.4. J
I

·1
CAPITAL: ('R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 m Floriãnõpolis

fraqueza

Sj[NDICATO NACIONAL DAS Ell'IPRESAS DE NAVEGAÇÃO
MARíTIlUA

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GACÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba

lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas 0 empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá :3€r recolhido ao BANCO DO BRA
SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de

janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
de 1 de maio de 1943, e respectiva. tabela constante do art. 580
da reterk.a Consolidação.

;I)ist,,1bujdor�s rz d�positá,..iOS:
DSNV GAMA &. elA.

flORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL 239

o Chefe da 168• C. R., tendo em

viata o § único do artigo 5' do
Decreto .. Lei n 8.512, de 31 de De
zembro de 1945. determina que o.

militare.. refor-rno.do s , inativos e

pensionistas. entreguem imediata.
mente suos cartas patentes, provi
são de reforma ou tituloll de pen
são afim de serem remetidos para
a Diretoria de Recrutamento, para
a ..esp.ctiva apostilha.
t'polis.. J4 de Janeiro de 1946.

OLYMPIO MOURÃO FILHO
Ten c-i. Chefe da ISa. C.R.

o MUCu.s d,o
Asma Dissolvido
Rapidamente
os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o orgaaísmo,
minam a energia, arruínam a saúde e de-
bilitam o coração, Em 3 minutos, Mendaco, N t II"gadosnova tõrroata médica. começa a circular ovamen eno sangue. dominando rapidamente os ata-
ques, Desde o primeiro dia começa a desa- Budapest 21 (United Press)parecer a dificuldade em respirar e volta , .

o sono reparador. Tudo o que se faz ne- _ Buda foi novamente ligada
cessa rio é tomar 2 pastilhas de Mendaco tás refeições e ficará completamente livr.e a Pesth por uma pon e penna-
da asma ou bronquite. A ação é muito nente _ a primeira que se
rapida mesmo que se trate de casos rebel-
des e antigos. Mendaco tem tido tanto constrói sôbre o Danúbio desde
êxito que se oferece com a garantia de . -

d t tdar ao paciente respiração livre e faci! ra- a destruição as se e pon es
pidamente e completo alivio do sofrimento em consequência da guerra.da asma em poucos dias. Peça Mendaco,

_ ....._ _ ___hoje mesmo. em qualquer farmácia. A nossa
EVITE ABORRECIMENTOSgarantia é a sua maior proteção.

M d com pedidos que podem ser evita-
en a fto Aaco..b.o.:::.m... .._ dos. Contribua para a Caixa de Es-

Agora tambem a (r $ 10,00 molas aos In_di1!"entes de Florial!lÓ.

..... - ..... � . - .......-."""..-.,._ - �............-._- - ._- ,.. ._-_.".,_.._- ......_...-- ." -..- -.. - ••.•.._......,..

ESCRITÓRIO JURtDIf)O COMERCIAL·
(Com um Departamento Imobiliãrio)

\I eudas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fon\! 54 - Caixa Postal 54

F}ndnr('co tp'el!'r:if;�o: "R1ibranl"o" - Lates - Sta Catarina

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm, Narbal Alns de Souza

da Costa Avlla

I

�aM;mNA� _

Drs. Aldo Ávila
da Luz

Leal
E

Leoberto
ADVOGADOS

1<ua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado)
Florionópolis

Dr. R. G. S. Medina
Farm. L.

Exame de sa::lgue, Exame para veritic.3ção
de cancar, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exeme <ie escarro,

Exa -na pam verificação da doencos do
��).e, b'oca e cabelos, Exo rne de fézes,

Exame de secroções,
Ilutovaccinos e transfusão de sangue
Exame qu�mico de farinhas, bebidas,

café. águas, etc.

Aos sofredores
Dra.' L. GALHARDO .. Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade III Amor. comunica
a mudança do seu conilult6·
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde pCliliJa a oferecer
os seus préstimos. Escreva de
talhadamente .. - nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a re&pC-1ta.

I
FIGURINOS

MODERNOS
faleceu um
pintor chileno
París, 21 (U. P.) - A lega

ção chilena informou que o

pintor chilena Fossa Calderon

(Americano., Franceses, f�leceu ónte:r_n em sua resi?en-
Mexicanos Argentinos). CIa desta capital, sendo vitima-,

i do por uma anemia perniciosa.
REVISTAS TÉCNICAS I F,o s s a Cal�eron continuou

, . I pmtando ate o momento de
(�stradas, AlqU1te�u�a., Eletr,l I

sua morte, dizendo que não se
cidade, Jardtn�, Rad10, Meca sentia doente e sim apenas fa
nica, Contabilidade e Finanças), tigado.

LIVRARIA ROSft
I

:;aml!l av, Gravatas Pijames
Actas das melhores, pelos me

ores preço s 86 na CASA MIS
IL 4, "'lIA - Ruoe. Mafr a, 6

Rua Deodoro, 33
FLORIANÓPOLIS

I ,'.
I
I

melhorei

...au.m.'mn..�EmmmD& • gg I � _ ..

Faor.icante ., d ,ribc11.10i:' d a ",a ....., ,,11-

fecções uDBTINTAn e RIVET. ).'os,u<·· um gran
de sortimento de c aaerri rro s , ris�ados. brins
bons e baratos, algodões. mOr'lflS e aviamentos

para alfai'l.tes. que recebe diretament.. doa
Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florion6poU•• - �FILIAIS em 8lumenáu e Lajee.

VIAGENS
fpol1S. -- Jolnvile

SaídOll - 2 hora. da Im.adl'uga.da

I Jolnvile-·Fpolis.

I
Saídc.• 9 hora. da manha

Informações nesta

redação
-

DOENÇA.S NERVOSAS
Com 08 progressos da medieina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos aletados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais díspõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos 1n'ldigentea, na Rua Deodoro 22. das n

'1 h(H'�� ,HÀri$lm�ntc...

fábricos. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do.
visita antes de efetuox-em IIUOI compra•. MATRIZ em

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao

I
- Frigidez, irregularidades ouva- ,Brasil o reputado e esperado trata- danas, ídado critica, obesidade ou

mento Okasa, - Okasa é hoje uma magreza excessivas, Ilacídêz da peje I
medicação de escolha universalmen- e da cútis, queda ou Jatta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas defíeíên
terapêutico e pela sua eficácia índís- das, ele origem glandular, na mu

cutível. - Okaxa á base de ROI·mô- lhcr, Okasa encontra-se à venda nas

.mos vivos, extratos de glândulas se- boas Dn>gal'ias e Farmácias. lnfor
xuais e Vitaminas selecionadas, mações e pedidos ao Dístr-íbuídor
<combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos, Arna, Av. Rio
sos ligados diretamente a per-tuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa-
1Ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual como: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigor
na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho

tivo, no moço, selíntdade precoce, mern, - Feminilidade, Saúde e Be-
-perda de energia, fadiga, baqueza leza com as drágeas "ouro" para
mental etc., no homem.,. ..

mulher.

_......--

I

FORNITURAS
OURIVEIS

E
E

UTENSIUOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos com a

CASA MASETTI
Rua Semiuár io , 131 135 - São Paulo.

16a. Circunscrição de Recrutamento
Afiso aos cidadãos da classe de '924

PE AS DE PATO
Compra-se qualquer quantidade, porém sàmente de asa

e rabo. Paga-se bem.
Cartas com detalhes dando quantidade disponível e

futura disponibilidade, tamanho médio, côrcs e

preferivelmente amostra.

Caixa Postal, 9 Rio de Janeiro, D. F.
Endereçadas a E, L. W'

TÊMDE PESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTA.DO O POPU.

L.AR DEPURATIVO

DO SANGUE

1�II&tI:Ii'Jp;.,!
A 51flLIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Fígudo, u B�.h,(J, O coração
PUi:IlOtS li Péle Produz Dôres de
nos 0"1'l08, Reuffiatífó'lIIo, Cegueira,
belo, Anemia, e Abortos
Inofl'llsivo Ihi organismo. Agradável como líeôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S. P.
como auxiltar no tratarner;to tjf} S1filis � Reu-
matísmo d'1 mesrn« oriflPlD. _

VALIOSAS OPINIOES

o Estômago, os

Cabeça, Dôres
Queda do CB-

o ELIXIR �914»,dada d sua
base. é étima auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é ii única possível

(a) Dr. Benedito Talo&'a.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
semnre QS melhores resultados
DO trrtamente da SiWis.

lal Dr. Rafael BartolslU

Os cidadãos nascidos entre lo
Dezembro de J 924 '(classe de 1924),
para uma possível convocação da

partir de 20 do corrente rrrês .

Florianópolis, 11/1/46.
Ten. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. :a.

de Janeiro e 31 de
devem preparar·se
reapetiva classe a

MIL

I· Dr. SAVAS LACERDA I
"

Reeeeum iu sua clínica, nesta Capital, o dr. Savas ILacerda, oto-rino-leringotogist:s,
-------------------------------------------
,---------------------------------------------------------

Cop�ngh'da II LA C ir ..LTF ERo
I

rhe fiArE rOIJ HEANO?lne. I
1 - que, até o século XV, I Lactifero. Tônico t stimulante do leite. O benerício que o Ifabricavam-se os sapatos inteí- Lactífero tem prestado às sras. mães, quer no período do

ramente iguais um ao outro, aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti-
sem pé direito nem esquerdo, fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de

I2 - que, de acôrdo com maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

I
uma recente estatística publi- com o depositário S. M. BANDEIRA..,Rlla Paisandú,

I

cada nos Estados Unidos, mais 219 - Caixa Postal, 572 - POltO Alegre

Ida têrça parte dos divórcios Est. do Rio Grande do Sul.

�����err�� c�i��� a��anJ:1 ----------------------------��������������

I
matrimônio dos cônjuges

3 - que, na Nova Zelândia,
antes da colonização inglesa, I', quando os reis morriam, eram
comidos incontinente pelos

-----.---::.=====:=�_::==========:::== homens da tribu, os quais, ain-
da por cima, estrangulavam a

rainha viúva e também a de
voravam.

4 - que a tinta não é uma

invenção moderna, como mui
tos acreditam, pois já era usa

da há três mil anos antes da
nossa éra pelos egípcios e chi
neses, os quais o c, aproveita
vam da seiva de determinadas
árvores para escrever e pintar.

5 - que o cavalo só se deita
no chão quando está doente,
ficando em pé, mesmo para

I
dormir, quando está em bôas
condições de saúde; e que, ao

I
contrário, a vaca deita-se
quando está bem, e, permane

I ce 10nQ'0 tempo em pé quando
I se sente enferma.

6 - que a majestosa basíli
ca de Santa Sofia, em Cons
tantinopla, custou uma q zan

tia tal que esgotou os cofres
do Estado a ponto de não ha-I
ver numerário para 'adquirir o Ióleo: necessário ás lâmpadas
que deveriam iluminar os alta-Ires daquêle suntuoso templo.

I
� EstIA',tlORA.NA

I
1

I
I
\
�

l

o SE U ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

e

4UTOMOBILIST48
Atencêo

.,

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

fi'e ,. .,: r.\c,o OfiCINA ENALDA

I c'''o-Radio#\eCi Ruo Conselheiro Mafra Irie. 13�
------------------ m __

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Auuntoll: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informutivo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
ConllUlte no.sa Organização cntBS de _e decidir pela com

::>ra ou venda de Irnovaís. pinhaÍ8 ou qualquer
empre.a ne.te e.tado ,

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO �
ADVOGADO

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

,.e o .. 5,"- 60:' RECORTE :ÊSTE coupon preencha-o e por nosso Inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS_

'

o fTlELHOR DOS mELHORES

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

RETIRARAM SUAS CANJ)l- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclnsrve as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar-i
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

Autorizo a minha ínscrlção como SOClO contribuinte
dessa CAIXA mm a mensalidade de Cr$ _ .

Florianópolis, de de 194 .. _ .

Nome por extenso _ .••...... _ .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

(cr

\
/.

"

I

Lãs

arOS
ORLANI)() se r\ J< PI1�I�I� I

Roa Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

Casimiras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6ovêrno do Estado
o sr. Interventor federal no Es

tado assinou, en tre outros, os se

guintes atos:
Portarias de 18 de janeiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Licenciar, Hes-oifício" :

De acôrdo com o art. 156, alínea b, do de

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
Maria Júlia Dias de Oliveira, ocupante do

cargo da classe F da carreira de Escriturário,
do Quadro único elo Estado (Departamento de

Educação), por vinte dias, com vencimento in

tegral, a contar de 11 de janeiro de 1946.
Conceder licénça :

De acôrdo com o art. 156, alínea a, cornbi
nado com o art. 164, do decreto-lei 11. 572,
de 28 de outubro de 1941:

A Maria Corrêa Saad, ocupante do cargo
de Professor, do Quadro único do Estado
(Escola mista de Garuva, no município de
São Francisco do Sul), de noventa dias, com

vencimento integral, a, contar de 15 de janei
ro de 1946.

A Maria Escolástica Costa Machado, que

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
,

O mundo esportivo brasileiro aguarda com vivo interesse o desenrolar da
contenda de boje entre os selecionados dos dois grandes paises Brasil e Uruguai.

exerce a função de Professor Complernentar is- CRISE NA VELA CATARI- nal de Penas a respeito do

in-j
to Sul-Americano. 1940 - Rio de Janeiro

ta, referência IV (Escola mista de Jtaguacu,
distrito e município de Imaruí), de noventa NENSE cidente provocado por Pino. 1919 - Rio de Janeiro - Empate - 1 x 1 - Taça Rio-
<lias, com vencimento integral, a contar de 5 (Escreveu Arybaldo Póvoas) Acredita-se que Mário Viana .Brasil - 1 x O - Campeona- Branco.
janeiro de 1946. Completamente afastado da informou ao Tribunal de Pe- \ to Sul-Americano. 1942 - Motevidéu - Uru-
A Maria Carlota Torquato, que exerce a

d
.

tevídéfunção de Professor Auxiliar, referência II Vela Catarinense, mas acom- nas que foi agre ido pelo za- 1923 - Mon evideu - Uru- guai - 1 x O - Campeonato
(Escola mista de Samambaia, no município panhando através dos jornais guelro chileno. guai - 6 x O - Campeonato Sul-Americano.
de Imaruí), de quarenta e cinco dias, com e comentários dos aficionados PRETENDE O EQUADOR Sul-Americano. 1944 - Rio de Janeiro -

vencimento integral, .a contar de 1° de feve- do nobre esporte, pesaroso fi- REALIZAR ESTE ANO O 1921 - Buenos Aires Brasil - .6 x 1 - Homenagemreiro de 1946.
que i com o último incidente CAMPEONATO OFICIAL Uruguai - 2 x 1 - Campeo- à Fôrça Expedicionária Brasi-
ocorrido com os dirigentes do Os delegados da Federação nato Sul-Americano. leira.
Iate Clube e Veleiros da Ilha. Equatoriana iniciaram já as 1922 - Rio de Janeiro 1944 - São Paulo - Brasil

Escolar "Abdon Batista", de Jaraguá do Sul), Não procurei saber pormeno- demarches no sentido de orga- Empate - O x 0- Campeona- 4 x O - Homenagem à Fôrçade noventa dias, com vencimento integral, a

Jcontar de 20 de dezembro de 1945. res, esperando. que tal inciden- nízar o torneio continental, to Sul-Americano. Expedicionária Brasileira.
Designar: te não seja um desenlace para que será disputado nos fins do 1923 - Montevideo - 11ru- 1945 - Santiago - BrasiI

o tenente Paulo Sarni, para substituir o
r Ins- a vela catarinense. É preciso ano corrente, em Guaiaquil. guai -.2 x 1 -

campeonato13
x O - Campeonato Sul-Ame-

petor de Educação Física do Estado, capitão O d I d S I A
.

ter em mente o progresso sem- s e ega os equatorianos u - mericano. ricano.Américo Silveira d'Av ila, enquanto durar _I)
seu impedimento, com a gratificação de q�i. pre crescente do aristocrático têm interesse em que interve- 1931 - Rio de Janeiro - 1946 - Montevidéu - Uru-
nhentos cruzeiros mensais cc-s 500,00). cor- esporte e a13 vitórias espressí- nham o maior número de paí- Brasil - 2 x O - Taça Rio

I
guai - 4 x 3 - Taça Rio

remia 'a despesa por conta da dotação 1·035, vas que conquistamos em pré- ses possível encontrando-se en- Branco. Branco.
-do orçamento vigente, a contar de 8 de janei- t
1"0 de 1946. lios do Campeonato Brasileiro, re sses o Brasile, o Uruguai e 1932 - Montevidéu - Bra- 1946 - Montevidéu - Em-

Dispensar: nos enche de justo orgulho. a Argentina. si! - 2 x 1 - Taça Rio

Bran-l!
pate -- 1 x 1- Taça Rio Bran-

A professora Arací Borb, do Curso Comple- Estando ligado aos dois clubes, O RIVER PLATE E O BOCA co. co.
mental' anexo ao Grupo Escolar "Nerêu Ra-

por laços de grande estima, JUNIORS JOG ...tR,ÃO BRE'�E. 1937 - 'Buenos Aires - Resumo: Partidas ganhasmos", da vila de Cambirela, no município da

Palhoça. espero que seus dirigentes, ltIENTE EltI S. PAULO Brasil - 3 x 2 - Campeonato. pelo Uruguai, 9; ganhas pelo
procurem sanar tal irregularí- São Paulo, 22 - O enviado Sul-Arnerlcano. i Brasil; 8; empates, 4; "goals"
dade, com espírito de disciplí- do "Diário de São Paulo, em 1940 - Rio de Janeiro _! a favor dos Uruguaios, 36,
na e boa vontade, pois do con- Buenos Aires, escreve que es- (Uruguai - 4 x 3 - Taça Rio "goals" a favor dos brasileiros,
trário, estarão contribuindo tão bem adiantados os enten-] Branco. .

, 36.
para um grande escandalo, que dimentos para a visita, a São
redundará no completo deba- Paulo, dos dois mais famosos
ele da vela catarinense. "esquadrões" do futebol ar

Pensem pois, senhores dtri- gentino, isto é, o Boca Juniors
•

Acha-se aberta a matricula gentes. e ° River Plate, clubes que

no n-runo Escolar "Lauro Mül- CAXIAS 3 X PALMEIRAS J I possuem extraordinário pres
ler". a partir do dia 25 do cor- Prosseguindo os jogos pela' tígio em tôda a América do

rente, das 8 ás 12 hs., sendo conquista do cetro máximo do '-Sul.

que, nos dias 28, 29 e 30, ela futebol catarinense, jogaram, I _De acôrdo com as informa
estará aberta aos novos ca-idí- domingo último, em Joinvile, çoes que obtivemos, primeiro
datos. i os �guerridos esquadrões. do caberá �� Boca Juniors ,jogar
Deverão, os que se destina- Caxias, local, e do. Palmeiras, no EstadlO. do Pacaembu, na

rem aos lOs anos, apresentar de. B�umenau, tríuntando o �egunda quinzena de fevereiro,
certidão de nascimento e ites- primerro, pelo escore de 3 x 1. integrado por todos os seus ti
tado de vacinação antí-varíó- A segunda e última peleja tulares. O número de jogos que
lica. I entre os dois clubes será realí- seriam disputados pelo Boca,
No ato da matrícula, os srs.

I zada domingo próximo em Blu- a��da não ficou assentado orí-

pais serão convidados a se íns- menau.
r cIalm�nte.. .

creverem como .;ontribtüntcsJ BLUMENAU ESPORTIVA Esta orícialmente assentada
da Caixa Escolar, com c-s .'1

HOltIENAGEARÁ O SR. a visita do River B1.ate para
1200 anuais. INTERVENTOR FEDERAL março. O "clube dos milioná-
Em caso de notória escassêz l No ,p:óximo domingo, dial rios" jogará ,?OS dias 10, 14 e

de recursos deverão os mes-127, a LIga Blumenauense de 17 daquele mes, contra os

trêslmos fazer' uma declaração Desportos, prestará uma ho- principais conjuntos bandeí
nês;e sentido. i me.nagem ao. sr. Interventor r�n�es, isto é, o .S. Paulo, Co-
A diretora - Maria da Glô-'. LUIZ Gallottí, oferecendo-lhe rtutlans e Palmeiras, respectí-

ria Mattos. I um grande banquete. Nesse vamente.
mesmo dia todos os clubes fl- O AVAí PREPABA-SE

rdl· tal de Matrl"cula liados àquela entidade desfila- Afim-de medir fôrças com o

(I rão perante o ilustre gover- vencedor do prélto Palmeiras
nante do 'nosso Estado. x Caxias, o veterano grêmio

:tVÁRIAS avaiano, tri-campeão estadual.'
- O Baía, de Salvador em- fará realizar uma série de treí

patando com o Galícia pelo nos, visto estarem os seus '.escore de 4 x 4, sagrou-se bí- "players" mal preparados fí-
campeão dessa cidade. sica e técnicamente.

- O Fluminense registou
na F. M. F. os contratos de Mi- ESTATíSTICA OFICIAL DOS
rim, Alfredo, Seila, Simões e JOGOS ENTRE BRASILEI.
Bigode. O compromisso de ROS E URUGUAIOS
Nandinho ficou dependendo de Os relecionados oficiais dos
prova de quitação do Ser-vlço dois países irmãos confronta-
Militar. ram-se vinte-e-uma vezes, sen

janeiro de
_ O "crack" Ademir, con- do a seguinte a relação e

tundído no match com a Bolí- resultados das partidas:
via, embora ausente no último Data - Local - Vencedor -
"apronto" deverá enfrentar Escore - Espécie de jogo
hoje os uruguaios. .i916 - Buenos Aires
MÁRIO VIANA NA "LISTA Uruguai - 2 x 1 - Campeo
NEGRA" DOS CHILENOS nato Sul-Americano.
Buenos Aires, 22 (U. P.) -I 1916 - Montevideo - Bra

Em consequência da punição 1
síl - 1 x ° - Avulso.

Rio. ?? (E.) - O presid -nte imposta ao zagueiro Pino, os I 1917 - Montevideo - Uru
da República assinou um lon- chilenos não aceitarão mais a! guai - 4 x O-Campeonato
go decreto na pasta da Educa- arbitragem de Mário Viana em Sul-Americano.
ção e Saúde Pública, aprovan- jogos em que a seleção andina 1917 Montevidéu
do o Regulamento do Exerci- deva tomar parte. Essa resolu- Uruguai - 3 x 1 - Avulso.
(';" r'_ T,-r'llÍstria Farmacêutica ção foi adotada depois que foi 1919 - Rio de Janeiro
De B"�dl. I conhecida a decisão do Tribu- Empate - 2 x 2 -:- Campeona-

A Filomena Pering de Oliveira, ocupante do

cargo de Contínuo, extinto, Quando vagar, pa

drão C, do Quadro Único do Estado (Grupo

Grupo Escolar
«Lauro Müller»

MATRiCULA

GRUPO MODELO "DIA.
VELHO"

Previno aos interessados que
a matrícula para os alunos
deste estabelecimento será fei
to nos dias 28, 29, 30 e 31 do
corrente.

Os candidatos ao prímeíro
ano, deverão apresentar certi
dão de idade e atestado de va-

cina.
Florianópolis,

1946.
Julieta Torres Gonçalves

Diretora

o exercicio da in
dústria farmacêutica

•

.

l

CURSO DE HUMANIDADES
(Ginásio noturno em um ano)

Exames de licença do artigo 91 (madureza). la épo-
ca em outubro, 2a época em janeiro.

DIPLOMA GINASIAL válido em todo o país, dando
direito ao Curso Colegial (Pré).

Idade: completar 17 anos até 30 de junho de 1947.
ltlatrícula: de 1 a 10 de fevereiro, das 18 às 19 horas.

Rua Trajano, 36.

Nota: No ato da matricula pagar-se-ão Cr$ 190,00 e

se apresentarão duas fotografias pequenas de identifi-

cação.
Reabertura das aulas: aos 11 de fevereiro.

Mais informações com o diretor

José Warken

Colégio Catarinense
1°) - Exames de admíssão f

a) _;_ Inscrição: dias 15 a 29 de Ja.neiro.
b) - Exames: Dias 1 e 2 de Fevereiro.

2°) - Exames de II época:
a) - Inscrição: Dias 15 a 29 de Janeiro.

b) - Exames: Dias 1, 2 e 4 de Fevereiro.

3°) - Matrícula para o ano letivo de 194�:
a) - Para o Curso lllédio: dia 6 de Fevereiro.

b) - Para o Ginásio e o Colégio: Dias 1 a 10 de

Março.
c) - Nota:

1) - Depois do dia 10 de Março não haverá prazo
pata a matrícula.

2) - Por ocasião da matrícula será paga a primeira
prestação e mais taxas.

3) - lVIais informações na Secretária do Estabele
cimento diàriamente das 8 às 11 e das 14 'às
17 horas.

Ao comércio e ao púbU co em geral
a CASA TRES IRMÃOS tem a honra de comunicar

que, a partir do próximo dia 26 do corrente mês de Ja·

nelro, o seu expediente de Sábado será encerrado às 12

horas.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 1946.

t.,
• f

I
(
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(;1 t::tI'"gO Quarta-feira, 23 �. Janeiro" '946

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de 01hOi;
_ Ouvidos. Narlz - Garganta.
Diploma de habí lítação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUI!l'óRIO - Felipe scnnn
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONBS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci

rurgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

C-ONSUI,TóRIO: R. João Pinto "

Díáríamente das 15 às 17 horas.

RESID1>:XCIA: Almirante Alvim,
36. Fone )1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infan til da
Assistência Municipal e de

.

Caridade
CLíNICA :\IÉDICA DE CRIllNÇAS

ADULTOS
CONSUI,TóRIO: Rua Nunes IUa

chado, .. (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÉNCIA: Rua Marechal Ouí
Iherrne, s Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional ele :.\ledicina da Un iversida
de do Brasil). :\Iédico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa

C<\Sa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital ]i-e-

deral
CLiXWA :\l(,J)JCA - DOENÇAS

XT<}RVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas;

Das 15 ás 18 horas -

Resielência: Rua Álvaro ele Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DIAGNÓs.
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, peeliatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho genito-urinário elo homem e

ela mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Raeliologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo). Especializaelo em Hi
giene e Saúele Pública pela Uni-
versidaele do Rio ele Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar
diografia clinica - Metabolismo
basal - Sonelagem Duoelenal _

Gabinte de Fisioterapia _ Labora
tório de microscopia e analise clí
nica _ Rua Fernando Machado.

CLíNICA i\11WICA EM GERAI,
Doenças do coração. pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e cr-ianças

CONSULTóRIO: Rua Fernanelo
. Machado, 16
CONSULl'"'S DMRIA.llIENTE:

das 1:; ás 18 horas
RESJDJ��NCI.'\: Av. Trom po'wsk.i,

62 - Fone :'Ifanual 7GB

,

FILHA I. MAE I AVO I
-

TO{.las devem usar a

,[j Irt't·-mm;; iI;fJ�

7

Notas científicas
'.LU'4TAO VlNl.'c; � �li.... \.AJ POR

CENTO MELHORES
Nova Yrok _. (S. r. H.)

O êxito obtido pela pesquisa
científica norte-americana

dU-1rante a guerra, em determinar
o tamanho e a forma de partí
culas, tornou possível um me

_..:'&T.....,.".,.,.........,._...y.......TJ_T..-".
...J..............W-..r.-1ii iJ'_&-".T......ió'W'_.&"'iI."'iI....J.h.......� lhoramento de 25 a 50 por

cento nas tintas, bem como
DR. NEWTON D'AVILA

I
em numerosos outros produ

g������esel';; ;;,it��t����árl;�o --; tos industriais básicos, segun-
anus - Hemorroidas. Tratamen- do foi revelado durante UIti

to da colite amebiana. L' •

Fisioterapia - Infra vermelho, banquete realizado pela Ame-
Consulta: Vitor :l-Ieireles, 28. rícan Chemícal Society nestaAtende diariamente às 11,30 ns. Á Á ,'"

e, à tarde, elas Hi hs, em _diante cidade. Emprega-se corn VI10(1:I.1l .... mptt-
Resld: Vldal Hamos, Gti.

té ., r'" C -mb t ",' I'! dFone 10li7 Nove ecnlCOS no canlpo aa '" •
.

N er 6" Irrt"gu !HI� li e::l

q ímíca e do teríaí I' das tunções pt-'!"iódicI1F daI'! !la-
DR. POLYDORO S. THIAGO u s ma errais jJ as-

ÉtICOS declararam, perante uma nhoras. calmante p re!;!ulador
reunião de 300 metalúrgicos e dNHl61Õ1 funções.
engenheiros mecânicos e quí- FLUXO-"'EDi\TINA. )wllt sua

micos que, por meio de novos comprovada eficácia, é muito re-

processas, é agora possível, pa- cettada. Deve ser usade com

ra um fabricante, planejar eonttance.

Iseus produtos tão precísamen- FLUXO SEDATINr\ encorura-se

te quanto o projeto de cons- em toda parte
DR. MADEIRA NEVES trução de um engenheiro cí-

Médico especialista em DOENÇAS vil. Aduziu-se que, em muitos ,--------------------.----.-.....---DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- casos, o produto, altamente
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUT/I'AS - Pela arnanná: melhorado, custaria, provavel-
diariamente elas 10,30 às 12 hs. à t n

.

t d
'

tarde excepto aos sábados, das 14 men e, me os, em VIr u e aa
ás 1G horas -- CO'XSUJ,T(lRIO: eliminação do desperdício cau
Rua João Pinto n. 7. sobrado -

Fone: 1.4G1 - Residência: Rua sado pelos sistemas antigos.
Pre�ielente Coutinho, 38 Citando os mais novos da

DR. MÁRIO WENDHAUSEN longa lista de benefícios ao

:Méclico do Centro ele Saúde e Di- mundo de paz, tornados possí
retor elo Hospital "Ner'êu Ramos" veis em virtude da pesquisa naCLINICA MÉDICA ele adultos e �

cr-íanoas ,guerra, o sr. Emerson D. Baí-
CO:\íISULTóRlO: R. Trajano, 14
(altos da Confeilaria "Chi- ley, engenheiro químico, mos-

quinho") trou como o tamanho de umaCO"SüLTA�: das 4 às G horas
RESIDY�"CJA: R. F'el ípe Schrnídt, partícula de pigmento de tín

38 - Fone: manual 8] 2 .

-

ta, demasiado pequena para
DR. BlASE FARACO ser vista mesmo com o auxílio

Médico - chefe do Servij;o ele I de um microscópio - particu-S1fllls do Centro de Saude A

DO:RNCAS DA PELE _ SíFILIS las de cerca de 2/1.000.000 de
- AFECÇõES üRO-GE:\íTTAIS I' d d diâ trDE _UlBOS OS SEXOS - RAIOS po ega a e iame ro - po-
INFRA - VE�:rcftE�� E ULTHA- dem ser medidas rapidamente
CONóSULTAS: das 3 às fi hs. - R. e com precisão, para produzir

Felipe Schmidt, 46 tí t .

RES.: R. J'oinvfle, 47 _ Fone 1648 ln as que, pai sua cor, sua
ga ..i""""_m.'__.CTI" sm rw.pl!.,durabilidade e consistência r== 111 _

são altamente superiores a
CIRURGIA Gl�RAT, - ALTA CI- •• '.

RURGl:>\ - :\!OM,STIAS �l;; SE.\ qualquer produto presente.
. . .. ",HORAS - PARTOS ..

Formado pela F'aculdad« rle ,'Iedi
cinna da Un ívei-sldade de São

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

> Prof. Alípio Correia "eto
Cirurgia do estômago e vias b,
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróiele. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Var ico
ceJe, hidroceJe, varizes e herria

CONSULTAS:
elas 2 às ;) horas, à Rua F'e lpe
Schmidt, 21 (altos. ela Casa Pa

raiso). 'l'eJ. 1.598.
RESIDÊNClA: Rua Esteves .JÚ

nior. 179; Te]. M 764
-

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, de

Rio de Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
úUVIDOS, :\íARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca tendidos ue

nascença)
Esçfagoscopia, broncoscopia para
reta'ada de ('Ol'pOS estranhas. etc.
CONSUJ1I'.'\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUXES )fACH1\D& �. 20 -

Fone 1447

DR. ROLDÃO CONSONI

Ag&Dcia. e Repr••entaçõlID em

0...01
Matriz: Florian6poU.
Rua João Piato; n. S
Caixa PODtal, 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peizoto, ./n
(EdU. Pr6priúl,

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aaent•• UOII principai.
munleipiOl do Elitnd",

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA�
tVITARA DORES

Alivía as Cólicas Uterinas

fRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

finhl �Jsmi
"Sn.V'EIliA"

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAIA-
Fod.d. tD 1871 - Séde: I A I A
INCENDIOS J.: TRA.NSPORTES

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.40.1.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

c

«

Sinistros pagos nos últimos li) anos

Responsabilidades «

98.687-,816,30
76.736,401.306,20

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

__.-..__..........-.....r_�"."= - ....... ""--IMI" ,.._ .. " ....."""""

o Sahão

Pro"ura se
uma casa pare

\J
-

J alugar, no Es-
treito, nas imediações do Gru
po Escolar "José Boiteux".
Tratar pelo telefone, n" 1140,

com Ferreira. 5 vs. 5

Crédito Mútuo Predial
.Proprletários T_ J. Moreira & Cra.

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

PREMIO MAIOR CR s tt�50.00

Muitas bonificações ao médico graHa
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

NA-O É NOC;:IVO

I QUn VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ?
PROCURE A

alfai!!a!!O�Pir�l!ei!�a!o,�ello I

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
(�i l\. \V}�TZEL INDU�rrR1AL-JOINV[LI_J�� (MarclI regls.

r,::>cnmmpllda-,p vara rOODa fina € rOUDa commume

�f>.'õÃ�r:RCfA,
[SP EC!AlIDADE

;��:-:::��:...:.;: ..•:':""',,�:",,:
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Ó sr. Leão Veloso deixará o Itamarati, mas o sr. Carlos Martins. continuarií
como Embaixador nos EE. Unidos,-é o que consta de um teleg rama da Hmted Press •

.oão Batista
Boftftassis

Siderúrgica Nacional
,

a mãos estrangeiras. .

Rio, 22 (E.) - O vespertino govêrno acaba de autorizar a a es.trangeIr�s, sena a1t�rada
"Diretrizes" traz, hoje, uma transferência da administra- a leI das. socIe��des anolllm�s,
grave denúncia, que, si proce- ção da Fábrica Nacional de Em seguida vrrao a alteraç�o
dente, completará a desastrada Motores a cidadãos partícula- dos estatutos da Companhia
interferência do govêrno José res. E não se sabe se serão Siderúrgica Nacional e outras

Linhares na estrutura da admi- brasileiros ou estrangeiros, os medidas, entre as quais um

I nistração brasileira. Essa de- que vão ocupar essa nova in- empréstimo ou com?ra de ações
nuncia diz respeito á transte- dústria básica. por empresas americanas. De�-

I rêncía da Usina Siderúrgica Entretanto, mais desagradável se modo, Volta Redonda dei
Nacional de Volta Redonda, é a notícia de que Volta Re- xaria de ser uma e�lpresa na-

COMPLETADO O MINISTE- gem, o sr. Gastão Vidigal fez quase em vias de conclusão donda. está fadada á mesma cional ou se pregana o golpe
RIO as seguintes declarações: com os aplausos do Brasil in- sorte. Os arranjos estão se p1"O- que a retirasse de nossas mãos.

"As minhas primeiras r:jla- teiro para as mãos de capita- cesando sob o mais rigoroso O ministro da Viação acaba

S. Paulo, 22 (Estado) - Pe- vras são de parabens, aos pau- lista� estrangeiros. sigilo, tão rigoroso que ape- d: declarar que a Fá?ric� Na-
lo noturno de ontem, seguiu listas, pois o nosso Estado está O vespertino carioca assim nas conseguimos apurar que, ClOna! .d� Motores deixar-ia ?e
para o Rio, o sr. Ernesto de presentemente gozando de um alertá a opinião pública: "O para entregar Volta Redonda ser dIngId� pelo Estado: �a.o'
Sousa Campos, ilustre pr., es- prestígio sem precedentes na \ vemos mo tívos que o JUSt�fI- .

sor da Escola de Medicina da vida política da Nação. Quan- A ULTIMA eHA.NCE q�em: Tr�t.ando-se de. um: in-
Universidade de S. Paulo. O, 4, mínha escolha para UCU-I

'
' dústria básica -- �a?rlsaçao de

professor Sousa Campos que, par a pasta da Fazenda no f'u-. LONDRES, 22 (U. P.) - A necessidade de se fazer as Na- máJ�uinas essencla:s a defesa
além de médico é também en- turo govêrno, posso informar' ções Unidas funcionarem eficientemente, a despeito do que êle na�lOnal -, o gov_erno. �o.de
genheíro e conhecido espe_cia-! que, de fato, fui convidado pe- chamou de imperfeiç?es. da Carta, foi ressaltada, por Ato A�li- ultIma:- a _constrnçao e rmciar

lista em asuntos de educaçao e lo general Dutra e, atendendo lu Haftewolde, da Etíopía, o qual declarou também que as cm- a fabncaçao.
. A

ensino, deverá ser o futuro á confiança em mim deposita- co potências receberam maior poder do que quaisquer outras Se o procedimento do gover
ministro da Educação, no go- da por êsse ilustre brasileiro, nações, na História mas acredito que as cinco potências em- no, quanto a Volta Redonda,
VPl'nn d'1 general I?utra.

.

aceitei o convite". I pregarão êste poder com justiça e �q��dad�. ,�sta é, talvez, a fôr semelhant; a_o que a�otou
O MINISTERIO I E prosseguiu: nossa última chance de salvar a Clvlllzaçao . no caso da Fábrica Nacíonat,

Confirmam-se, com êste des- "ôotem, por iniciativa d? I d: Motore�, ;r�mos um pre:pacho do nosso corresponden- general Góis Monteiro, realI-1 D R ld
-

C
· CIOSO patnmonlO nos escap�I

te, tôdas as informações divfll- zou-se uma importante reunião r o ao OnSOnl das maos. E bem sabemo� qu::u�
gadas em primeira mão, pelo política no apartamento do

•
as esperanças de ernancrpaçao :

DIÁRIO CARIOCA, relativas embaixador Macedo Soa:.es, (irurgia geral. Moléstias de Senhoras - Partos que depositamos em Volta Re-
ao Ministério do general Euri- Interventor federal em São Comunica a seus amigos e clientes que reassumiu donda" .

co Dutra. Assim, podemos ho- Paulo, na qual foram estrutu- sua clínica, à Rua Felipe Schmidt 2, - sob., onde
je reproduzir, com absoluta

I
rados os planos de ação do atende das 2 às 5 horas.

segurança, a lista completa Partido Social Democrático
_

dos nomes que integrarão o no futuro parlamento. Como O EX-MINISTRO DA JUSTI-· mm a�a-O OS aml-gosgovêrno que presidirá os des-Imembro do Partido Social De- ÇA E A PRESIDÊNCIA DO r, \Itinos do país a partir do dia mocrátíco e como paulista, es- BANCO DO BRASIL d Ih 1"031 dêste mês: tau satisfeito com os resulta- Rio, 22 (E.) - Afirma-se O a e
Ministro da Justiça - Car- dos obtidos nessa memorável que o general Gaspar Dutra "!\Tq noite de ante-ôntem,

los Luz. conclave, uma vez que nela não nomeará o sr. Agamem- quando tudo era silêncio, os
Ministro da Fazenda - Gas- ganharam índubitavelmen.e o non Magalhães para a presi- amigos do alheio entraram,

tão Vidigal. Brasil e São Paulo". dência 'do Banco do Brasil, em atividade.
Ministro do Exterior - João * ,'" *

considerando necessária a sua Desta feita, o escolhido paraNeves da Fontoura. Madrí, 22 (U. P.) - O Con- presença no Parlamento para ser visitado foi o sr. Quincio
Ministro da Guerra - Ge- selho de Ministros concordou a elaboração da Constituição, Silva, estabelecido á rua CeI.

neral Góis Monteiro. em outorgar poderes extraor- visto que o ex-ministro da Pedro Demoro, no Estreito,
Minjstro da Marinha - Al- dinários ao embaixador da Es- Justiça é professor de direito com casa de .sêcos e molhados

mirante Dodsworth Martins. panha no Rio de Janeiro, Pedro público. O general Eurico e uma seccão de fazendas.
Ministro da Aeronáutica - Garcia, para representar a Es- Gaspar Dutra já foi obrigado Arrombando uma das DOl"-

Brigadeiro Armando Trom- panha nas cerimonias de posse a sacrificar dois deputados, tas da aludida casa comercial,
powski. do general Dutra, novo presí- srs. Carlos Luz e José Neves. os meliantes organizaram, cal- RITZ - Hoje, 4a. feira ás 7,30
Ministro da Educação - dente do Brasil. em favor do ministério, e não mamente o seu "rancho" 3Ul- horas

Professor Ernesto Sousa Cam- * * ""

pode abrir mão do concurso ripiando, entre outras cc'<as, Última exibição.
poso CONVIDADO PARA OFICIAL do sr. Agamemnon Magalhães cortes de fazendas, sapatos, Greer Garson - Walter Pid-
Ministro da Agricultura - DE GABINETE nas lutas parlamentares. camiseta, caixas de velas, com- geon.

Neto Campelo Jr. Rio, 22 (E.) - O general x x x potas, etc ... etc ... , "ran 110 MADA.ilIE CL'RIE
Ministro da Viação - Coro- Eurico Dutra convidou para ELEIÇõES SUPLEMENTARESl

êsse, avaliado em alguns mi- Duas grandes vidas irmana-
nel Edmundo Macedo Soares. exercer as funções de oficial Pôrto Alegre, 22 (E.) _ Se- lhares de cruzeiros. das no mesmo esplendor de
Mnistro do Trabalho - Ota- do seu gabinete o sr. Jorge rão realizadas em vários mu- A polícia está na pista dos uma glória que jamais se apa-

cílio Negrão de Lima. Avelino. nicípios, num total de 21 me-I "amigos do alheio" e espera, gará.
Chefe de Polícia - José Pe- O futuro auxiliar da Presi- sas eleitorais, abrangendo ... , dentro em breve, trancaríá-Ios Censura até 14 anos.

reira Lira. dêncía da República, jovem de 4.516 eleitores, eleições suple- no xadrez. No programa: - Notíclas
Prefeito do Distrito Federal grande valor moral e intelec- mentares, cujos resultados po-I da semana 45x50 - DFB.

- Hildebrando de Araújo Góis. tual, é filho do senador Georgi- derão alterar a colocação dos Afastou se do
Notícias do Dia - Jornal.

'" * '" no Alvelino tendo servido co- votados dentro de Iegend,is .

- Preços - 6,00 - 3,60.
DECLARAÇõES DO FUTURO mo procinha da FEB, onde se * * * II> ROXY - Hoje, ás 7,30 horas
MINISTRO DA FAZENDA b a teu denodadamente nos AUTONOMIA DO DISTRITO governo Tommy Trinder - Claude"
São Paulo, 22 (E.) - Após 'campos de batalha da Europa, FEDERAL Santiago do Chil.e, 22 (ü.i Hubert - Michael Wilding.breve estadia na capital da conquistando honrosamente Rio, 22 (E.) - Após a ceri- P.) _ A presidência da Repú- TRÊS }[ARINHEIROS NA

República, regressou a S. Pau- sua promoção para cabo. mônía de proclamação os de- blica do Chile passou a ser CHUVA
lo, viajando pela "Cruzeiro do ,;, 'i' * putados eleitos por todos os exercida pelo senador Alfredo Ganharam a maior batalha

btI!éSul" o sr. Gastão Vidigal, de- O ITAMARATI E A POSSE partidos cariocas, falando á Duhalde, radical, em conse-
naval da confusão sem dar um

'"putado eleito pelo Partido So- DO NOVO PRESIDENTE reportagem, manifestaram-se quência do estado de saúde do tiro ...

cial Democrático. Rio, 22 (E.) - O Itamarati partidários da concessã i da sr. Juan de los Rios. Perderam a "bussola" numa.
Ao desembarcar o conhecido continua estudando o progra- autonomia do' Distrito Federal, Ê t tá t d dI' "chuva" grossa, tôda vêz quepOlI'tI'CO bandeirante fOI' f'estí- dI' ,s e es a a aca o e cterí-

ma as so enídades de posse campanha que os comunistas cia. se "molhavam" em "água que'vamente recebido por numero- do presidente eleito da Repú- estão desenvolvendo e que Duhalde rejeitou a renúncia passarinho não bebe ...
sos amigos e correligionario<;, blica, a que assistirão nume- consta do programa de tOdOS coletiva apresentada p e los Censura até 14 anos.entre o� q;uais a .reportagem rosas alegações especíaís, Além os partidos. membros do Gabinete. No programa: - Filme JOl'-da Agência Nacional pode da cerimônia de posse, que se * * * nal - DFR.
anotar o secretário da Inter- realizará a 31 do corrente no .DELEGACÃO BOLIVIANA. 4s séríes fODCI·fi- A Guitarra de Tito - dese-ventaria Federal, sr. Cristiano Palácio Tiradentes, haverá' um NA POSSE DO GENERAL Unho.
A.ltenfelder Sil.va e Cássio Vi- banquete oferecido pelo novo GASPAR DUTRA na-Is do O .SP Preço: - Cr$ 2,40.dígal, respectivamente secre- presidente aos chefes das mis- La Paz, 22 (R.) - O cor- II AMANHÃ: - Exclusivamente...

� .. !"" da Agricultura e Via- sões estrangeiras, seguido de respondente da Agência Reu- Rio, 22 (E.) - O presidente no RITZ
çao; deputado Carlos Cirilo uma recepção. O prefeito do ters nesta capital soube hoje da República assinou decreto ás 5 e 7 'Ih horasJunior, lider da bancada do Distrito Federal oferecerá um em fontes semi-oficiais e bem extinguindo as séries funcío- Tarnara Toumanova - Ore-Partido Social Democrático, "guardenparty". Haverá, aín- informadas que o dr. Julian nais de Assistente de Aperfei- gory Peck.
na Câmara. Federal; Aquiles da, várias homenagens presta- Montellano, vice-presidente da çoamento, Material, Orçamen- QUANDO A NEVE '['ORNARBloch da, SIlva,. representando da� aos representantes dos República, .presidírá a delega- to, Organização, Pessoal e Se- A eAíR
o �., T,,'lp .Rodngues Alves So- palses amigos, sem contar a ção da Bolivia que será envia- leção; cria a série funcional A história de um amor in- I
brmho, fIguras representati- solenidade especial de instA.la- da ao Rio de Janeiro a fim de de Assistente de Administra- tenso que os barbaros não puva.s dos meios oficiais e

econô-I.
ção da AS.sembléia Constituinte representar este país na posse ção com amplitude de

saláriolderam
sufocar!

ll_!ICOS do Estado e outras pes- a 1° de fevereiro, e a posse dos do general Eurico Gaspar Du- de referência XVIII a XXII; e A Rússia conta ao mundosoas gradas. novos ministros de Estado e al- tra, que se realizará no dia 31 altera a tabela numérica de seu sofrimento e sua vingall�Interpelado pela reporta- tas autoridades federais.
.

do corrente. mensalista do DASP. ça !

A
•

passaria

'�lorlan6poUst 23 de Janeiro de 1946

NorAS POLITICAS

e

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva

II
���������.,,\
Comprar 08 CASA MISCE. 1\ C

LANEA é sablo' economizar •.

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sala 3, Talef. 16-31
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