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RIO, 23 (O ESTADO) --- NÃO TENDO OS BANCÁRIOS tOGRADO O ,AUMENTO QUE PLEI..

TEAVAM. DECLARARAM-SE EM GRÉVE. O MOVIMENTO GREVISTA CONTA, JÁ, COM A
.;

ADESÃO DOS BANCÁRIOS PAULISTAS, MINEIROS, GAUCHOS, PERNAMBUCA.NOS, E DO
BANCO DO BRASILs

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

Te:m caráter universal os
direitos do indivíduo

Montreal, 23 (U. P.) -- O

I
universidades faz uma seríe de

dr. Jorge Americano, diretor conferências, acrescentou que
da Universidade de São Paulo, "quando o presidente R00se
declarou que, conforme o no- velt e o primeiro ministro
vo direito ínterna iíonal, os di- Churchill proclamaram os

reitos do indivíduo têm cará- princípios da Carta do Atlán
ter universal e ultrapassam as tico e quando se criou a Orga
fronteiras nacionais.

'

nização das Nações Unidas,
O rlr_ Americano, que se en- deixou de existir o antigo di

contra no Canadá, em cujas reíto internacional.
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Acusou O Departamento de Guerra
Washington, 23 (De John ma. Assegurou que tanto o ge

L. Cutter, correspondente da neral Marshall como o Depar
U. P.) -- O tenente-general tamento da Guerra em geral
Walter Shrot acusou hoje o incorreram em responsabilida-

I Departamento da Guerra de de pelo fato de que as fôrças
tentar fugir á sua culpabílída- militares de Hawaí foram co

de na catastrófe de Pearl Ha- Ihídas de surpreza ao ocorrer

OOr, carregando sôbre êle tô- o ataque japonês de 7 de de
da a responsabilidade da mes-: zembro de 1941.

Incendiou-se no ar
CHESHIRE, Connecticut, 23 (INS) - A polícia estadual

informou que morreram 15 pessoas quando um avião de pas
sageiros em viagem para Boston, proce-dente de Nova York,
pegou fogo no ar caíndo nas proximidades desta cidade.

No dia em que chegarem
RIO, 2:3 (A. N.) _-L. No dia em que chegarem a esta Capí-.�

tal as várias missões especiais á posse do General Eurico Du-
tra na presidênoia da República visitarão, pela manhã no Ita

maratí, o chanceler Leão Veloso. Na tarde do dia 30 do ('01'

rente, os chefes das missões serão recebidos no Catete pelo
presídente José Linhares, a quem apresentarão as suas cre

denciais.

Excluida a Argentina, das consultas
Washington, 23 (A. P.)

-[
cluidas nessas consultas por

O sr. Dean Acheson, secretário que o regime de Trujillo já re
de Estado em exercício, reve- conheceu o novo regime tendo
lou hoje, durante uma entre- o Departamento de Estado
vista com a imprensa que os apenas informado a República
Estados Unidos iniciaram as Dominicana sôbre as novas
-consultas com as demais na- consultas. Quanto á Argentina
ções americanas para o 13CO- nada foi feito.
nhecimento da Junta Revolu- Os funcionários díplomáti-
cionária de Haití. cos interpretam tal passo co-
Acrescentou o sr. Acheson mo de acôrdo com a política

que a Argentina e a Repúbli- dos Estados Unidos para com
ca Dominicana não foram in- o govêrno do general Farrel.

Solucionado o problema do pão
PORTO ALEGRE, 23 (A. N.) -- Foi solucionado finalmen

te o problema do pão nesta Capital, tendo o govêrno adotado
uma medida que não virá melindrar os interêsses dos panifica
dores, ao mesmo tempo que defenderá o consumidor. Essa me

dida, que é de caráter emergente, reside na entrega da farinha
de trigo aos panificadores por um preço que possibilite a con

servação da tabela. A comissão nomeada pelo govêrno do Es
tado continuará, no entanto, os seus estudos de forma a achar
uma solução definitiva, que vise defender o interêsse do públi
co consumidor.

FILHA DE HITLER , I
• •

Herford, Alemanha, 23 (U.
P.) - As autoridades britâni
cas da área de Magdebur de
tem uma atraente moça de 18
anos, Gotelind Tortense, que
se diz filha de Hitler.

� moça insiste em que sua

mae, atriz sueca, foi amante
de Hitler na última parte dos
20 anos dêste século. A mãe
da moça, agora morta, se en

contrava frequentemente com

Hitler, em Viena. A moça se
diz empregada na Chancela-

.

� do Reich, como secretária
e Hitler a via diariamente e

a tratava com afeição, como
sua filha. Quando Gotelínd es

tava com 14 anos, foi informa
da, pelo próprio Hitler, em pre
sença de Goering e de Him
mler, de que Hitler era seu pai
e q�e ela fôra "concebida pelos ImeIOS comuns",

,.

de 1946 H 9589

Assumirá as funções em Londres
RECIFE, 23 (A. N.) -- Seguiu ontem para os Estados

Un ídos, o almirante Alfredo Soares Dutra, antigo comandan
te das fôrças navais do Nordeste. S. S. se destina á Europa, on
de vai assumir as funções de adido naval junto ás embaixadas
do Brasil em Londres e París.

Rio, 23 (A. N.) - O presi
dente da República assinou o

seguinte decreto-lei:
-- "Art? 1 U

- Fica aberto
ao Ministério das Relacões Ex
teriores um crédito 'especial
de um milhão de cruzeiros que
será automaticamente distri
buido ao Tesouro Nacional pa
ra atender á sdespesas de qual
ra atender as despesas e encar-

gos), decorrentes da posse do A- fgeneral Eurico Gaspar Dutra meaça traos or-
��p���i�:t'gO de presidente da

mar-se em conflito
Art" 2° -- Êste decreto-lei

entrará em vigor na data da
sua publicação;
Art? 30 -- Revogam-se as

disposições em contrário.

-

Para atender às
despê�as decorren
tes da posse Rio, 23 (A. N.) - O presí

dente da República assinou
decreto reorganizando o Insti
tuto Nacional do Mate, nem

como o dispositivo legal regu
lamentando o mesmo Institu
to. Os cargos de chefe de di
visão, consultor jurídico, ge
rente e diretores regionais se

rão de preenchimento exclusi
vo pelos atuais ocupantes e

quando vagarem êsses cargos,
serão em comissão.

Fortaleza, 23 (Via Aérea) .

Estourou uma greve nas salí
nas de Camocim. O secretário
de Segurança recebeu telegra
mas das autoridades daquele
município, dando conta dêsse
fato, e dizendo que a greve
ameaça transformar-se num
conflito. Várias famílias aban
donaram a cidade. Desta ca

pital foram enviados reforços
policiais e ordens para prisão
dos chefes do movimenta.

* Bastas oêzes o jor-
-,' '" nalista escreve fus-
tigado por sei lá que di[}l es
soes espirituais, e que são,
afinal, interferências per
turbadoras da reta por onde
deveria orientar um deter
minado assunto.

Um talou qual desgarre
de imaginação, aliado à
mais franciscana pobreza
vocabular, instiga a pena
do escritor para atalhos
transversos, quando lhe
cumpria palmilhar estrada
geral e, diretamente, en

frentar a questão no jaco
de que irradiasse luz neces
sária ao encadeamento ló
gico do raciocínio, sem des
vios nem refracções. E en

tão, parece que Q ritmo e o

argumento, cambiando de
colorido, revestem o frasea
do de um j,urtacor fugidio e

múltiplo, absorvente da cla
reza e da sugestão, perdido
o rumo central, com inâe
. isôes tie agulha âesnortea
da na marcação do roteiro
previsto, e todavia não per
corrido.
Desfeito, assim, Q itine

rário, estranhas fôrças men
tais deslocam em zigue-za
gues o senso da palavra es

crita, para urna pista er

rada, surpreendentemente
alheia ao verdadeiro cami
nho, ao trâmite único, fora
do qual a arte de escreve?"
não emite onda animada
de pensamento compreensí
vel. A frase lapidar e o têr
mo exato, a um tempo mu

sicais e intelectivos, êsses
Ou ocorrem em instantâneos
felizes ou têm de ser garim
pados no tesouro esterlino
da língua vernácula. Esta
última hipótese, entretanto,
envolve a rebusca, determi
na o artifício e degenera
em esmalte, que não pinta
senão o exterior e deixa,
substancialmente, o traba
lho no mesmo nível de in

signifiicâncip,., na mesma de
gradação de periferia doira
da, bem longe da auriiul
gência de labareda extra
luminosa e intra-luminosa,
tôda ela jóia por dentro e

p01' fora, no realce, na fle
xibilidade e no clarão ...
Só os p?'iv'legiados pela

espontaneidade do uerbo, é
que vingam os cimos onde
flameja êsse tacho dos deu
ses e o empunham vitorio
samente para com êle acen

de?' páginas imortais.

A culpa... não é
dos Correios
Salvador, 23 (Via Aérea)

A diretoria regional dos Cor
reios e Telégrafos, justificando
a demora da entrega da cor

respondência vinda do sul,
responsabiliza a Marinha Mer

cante, dizendo que a Comissâo
não lhe dá praça nos navios.

Ficou resolvido o
fechamento dos
cinemas
Rosário, Argentina, 23 (U.

P.) - Depois de uma assem
bléia da Associação dos Em
presários Cinematográficos
desta cidade, ficou resolvido o

fechamento de tôdas as salas
de exibição até que exista um

mínimo de segurança para o

exercício normal de seu co

mércio.

E nós outros, aspirantes,
sem promoçiio, da carreira
literária, a marcar passo
numa parada de solâaâi
nhos de chumbo do jorna-

A primeira' da
América do Sul
Maceió, 23 (A. N.) - Será

inaugurada no dia 28, a Usina
Caeté, de propriedade da Coo
perativa dos Plantadores de
Cana de São Miguel, a primei
ra fábrica açucareira coopera
tivista da América do Sul.

lisrno, que faremos com o

escasso material de cultura
e de vocação que mal pos
suímos?
-- Seguir avante, apesar

dos pesares!
Eu, de mim, não largarei

das mãos esta pena velha,
pesada, fria e escura como

ferro; ferro que levarei à

forja e à bigorna, até fazê
lo nheçar ao rubro e desin
tegrar-se em estrelinhas a

cada golpe de malho, num

esfôrço ansioso de me pagar
dos sonhos em que tenho
vivido e em que já agora
hei de morrer ...

BARREIROS FILHO

Restauração do
Edifício da Câmara
Salvador, 23 (Asapress)

O Instituto Visconde de Mauá,
mantido pela Secretaria da
Agricultura, funcionava no.
edifício da antiga Câmara dos
Deputados. Agora está sendo
mudado para o prédio da L. B.
/'J. 1\ <'pde da antiga Assembléia
Estadual acha-se bastante es

tragada, devendo o govêrno
dispender grande quantia pa
ra restaura-la. O mobiliário

l
fôra distribuido por várias re

partições e muitas peças nín

guém sabe onde andam.
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I
Londres, (H. P.) - ,Já chegou ao

Brasíí o reputado I' esperado n-ata
mento Okasa. - Okasa é hoje uma

medicação de escolha untversalmen-
1e r-econhecida pelo seu alto valor
terapêutico e pela sua eficácia índis
«utíveí. - Okasa á base de Hnrrnô
níos vivos, extratos de glândulas se

xuais e "Vitaminas selecionadas"
combate vigorosamente todos, os ca

:0;08 ligados diretamente a pertuba
ções dàs gfânulas genitais do apare
lho sexual corno: Fraquezn sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, seltnídade precoce,
perda de energia, fadiga, fl:aqueza
mental ete., DO homem... . .

Crédito Mútuo Predial
Pronr ietarto s - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

I QU[R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiAN(JA ?
PROCURE A

ftlfai!u�a!!oapi��,��i!�.!Ol�ello I

refinarias
no Brasil

�----"''''''''' a. ...

CHEGOU DE LONDRES !Instalação de
- Frigidez, i),l'f"gularidadf's ouva- de pefro'.leodanas, idade (Titica, obes.idade ou

magreza cvcessívas, fIaeitli'z da pele Em sessão realizada no co- nieida e Carlos Fagundes dee da cútis, queda ou falta de turgên- 1
da dos s('Íos tôdax ei:isas rlef'iciên- meço do corrente ano, o Con-j Me lo, demonstrou interêsse em
cias, de ortgem glandular, na mu- se lho Nacional do Petroléo

'

montar uma grande refinaria
lhe)'. Okasa �ll(,OJl�l'a-se � �'ellda I.IaS I estudou diversas propostas de: em �ão Paulo. Esses propo-boas Drogartas e Far-mácias, Inror-

,'. " . I". • '.mações e pedidos ao Dístrfbutdor fl!mas lllt:I es�adas na ll�stala- 1 �ent�s fOI.am memb::os da 1 e-

geral: Produtos, Ar-na, Av. Rio çao de refinai-ias para a Indus-I Ii na.ria Ipiranga. Alem de ou-
.

Branco, 190 - Rio. Okaxa importa- trialização do produto impor- I t ras vantagens como seja a
do d.iretaIl!��I�t.e de J.Jo!ull'es, pro- tado do estrangeiro. Pela rele-I part.icipação dos empregadosporcrona \ trtlidade, F'ôrça e VlgOl' ., ," ;

. . . b_com as drágeas "prata" para ho· vancia eeOn{)n1I�a do assl�nt�, nos lucros da ernpi esa, propu

lll.em,
- Feminilidade, Saúde e BP'I descrevemos abaixo as prmci- seram reservar 20 (, dos seus

leza com as drageas "OUl'O" para pais ofertas. luc-ros para pesquisas e lavrasmulher.
I Drault Ernani de :\lelo e Sil- elo petróleo nacion.al, até ° lu-

.
--- iiiiiiiiii__iiiii__iiiii..iiiiiiiiii�_---;..__: va apresentou um projeto de cro de 5 milhões de cruzeíros.]

m?ntagem de refinaria no D�s_1 As propostas estão sendo es-I
tr!to Federal, p.ara o q�e dl�- tudadas pelo Conselho Nacío
po� de um capital de 10 mi- nal do Petrodeo, com a partilhoes de cruzeiros. Documen- cípação conjunta de todos ostando a sua oferta, o requ�ren- interessados, colocando-se o
te d:monstr.ou que. po_?'e lll!e- aludido órgão á disposição dos Móveis de Aço, Arquivos e
gra.lizar I�l�IS 60 milhões, aler:1 proponentes para quaisquer Cofres ({SYHTHESIS»de

_

um crédito :le outros 60 n11- consultas ou pedidos de escla- Distríbuidores:1hoes ele cruzeiros. Dentro dos recimento. (Do "Diário Cario- I ALMEIDA, BASTOS & CIA�
�eus orçamentos, promete oca). I Felipe Schmidt. 2 -- lo and,mteressado reservar, dos lu-
cros registrados, três centavos
por litro de óleo refinado, ou

sejam 5 cruzeiros por barril
para s e r e m aplicados, sob
orientação do Conselho, na

pesquisa do petroléo nacional.
Edgar Raja Gabaglia, em

sua promosta, prefere insta
lar uma refinaria no Distrito
Federal, mas aceitaria a outor
ga para instalação em São
Paulo. Apresentou um projeto
para uma refinaria, assegu
rando uma produção diária de
240 mil litros de gasolina. En
tre os documentos examinados
figurou a garantia de forneci
mento, por cinco anos do pe-

I
troléo mexicano independente,

Io qual, na opinião do Int.eres
sado, é mais barato do que o

americano. O sr. Raja Gaba-
glia se propõe aplicar, na pes
quisa do petróleo nacional, S
cruzeiros por barril distilado.
Pascoal Perroni, na propos

ta encaminhada ao Conselho,
solicitou prorrogação do prazo
para apresentar certos do
cumentos, sendo recusada tal
permissão em virtude do peri
go que constituiria semelhante
concessão.
Alberto Soares de Sampaio

propôs a instalação de uma re-
:... ...

MODERNOS I
�)\������enl�� a�liisct�.;�Ode��de�'�=
go, ;30', dos lucros na pesqm
sa do petl'oleo nacional.

(Americanos, Franceses, Um grupo de industriais de
Mexicanos, Argentinos). São Paulo, composto, entre ou-

REVISTAS TÉCNICAS tros, pelos S1'S. Aristides de Al-

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

Londres, 22 (U. P.) - Sc�'vi
ços aéreos regulares para a

América do Sul serão inaugu
rados no próximo dia 21,
quando, ao meio-dia, o Lan
castrian "Star Dust", da Bri
tish Soutli American Aírways,
levantará vôo do aeroporto de
Heath Row. O "Star Dust"
transportará malas postais e

cargas que, consistirão de
amostras de tecidos ingleses.

IA British South 'Lancastcrs
Aírways conta presentem nte
com 12 Lancastrians, b0111b..11'-1
deiros Lancasters adaptados, --------------
que serão empregados 11a r::>ta FIGURINOSatual Londres, Lisbôa, Ba-
thurst, Natal, Rio de Janeiro,

.

Montividéu e Buenos Aires.
Em futuro próximo essa rota
será estendida até Santiag,] u')
Chile.

Serviços aéreos re
oulares para,· a
América do Sul

Não pOdem efetivara
se sem concurso
Rio, 22 (E.) - O sr. Càndi

do de Oliveira Filho e outres
solicitaram efetivação nos

cargos que ocupam em cal'ater
interino.
Informando o process,), o

DASP réssaltou que o SI ,tema
de seleção por meio de concur
so tem finalidade altaJ11ente
moralizadora. "Principio hoje
consagrado nos países demo.
cráticos, assegura eJe iguais
possibilidades a todus, alar
gando ao máximo a área de re
crutamento" .

Em face do parecer do
DASP, contrário à pretensão
dos interinos, o presidente da
República indeferiu o pedido.

,..-----=IOnibus elétricos eo-
ISan U u e n Q I tr� t!,a2�I�Vi� �!!tos'\

c o N TEM Noticia-se nesta capíta' que a

Westinghouse Eletric Inte+na
tional Co. e um particular re

quereram concessão para o es

tabelecimento de uma linha
regular de ônibus elétricos en-

I tre esta cidade e Santos.
Aquela companhia preteri

de, inicialmente, colocar 10
carros possantes e contortáveís
circulando dia e noite no

transporte de passageuos en

tre a capital e a cidade praia-

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENJATO, VANADA
TO. FOSFOROS, CALCJO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Pinto 11. :;

SÓSEUSA

O. Pálido.. Del)lUperldol,
E'CJotldol, Anêmico., Mãe.
Que crilm Migro., Crilnçl'
rlQuíticII, receb.rão e tonl·
ficlção ge,.I do orglnhmo

co", o

Sa ngue n 01
L1e D.N.S.P. n' (99, de 1921

o ESTADO

Estradas, Arquitetura, Rádio,
Eletricidade, Jardins, Mecânica,

Contabilidade e Finanças).

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

CASA -- VRS 400,00
Precisa·se de uma até CR$

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

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Diário Matutino
Redação c O Iic ina s á rua J o;i�.1

, DIRETOR DE HEDAÇÃO: I

lA,. Dnnuisceno da Silva
I

I ASSINATURAS
::"Ia Capital

Ano CrS 80,OG
i 'Semestre Cr$ 45,00 I
Trimestre CrS 25·,00 t
Mês. . . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso CrS 0,40
Número avulso

dom ingo ... Cr$ 0,50,
No interior

Ano Cr$
Semestre CrS
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

90,0(1'
r::�1,0&'
30,01}
0,50>

Notas rurais
VENTILADORES
Vendem-se doi. ventiladores elec·

tz'icos. grandes, para cima de me

sa ou parede, sendo um oscilante,
proprio. para escritório, barbea'
ria., oafe., etc. Tratar no rua IU
mirante Lamego IS.

Procura.se viajante·inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

Os candidatos deverão apresentar referên
cias e prete'nções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.
Cartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois en\elopes, um dizendo sómente «pro
cu ra -se ,viaj onte» , e o outro com o nosso

endereço.

Anúnc�o.s m.ediante contra�O-I
. Os orrgmars, mesmo nao I

I publicados. não serão \ I

devolvidos. .<

A direção não se respon"j;.
I sabiliza pelos conceitos I 'I

emitidos nos ar-tigos ,.I
assinados ;

�8pªtQ ..ri.il··· .•'"'.··Ju'rity
Rúatira:c:;fe�nte;s/"1� i

Apre$eh:ta' s�u's ÚIÜmos n,'b,
.

delas/em cêilccÍdos'Jjnos •
.

. '

para senhoràS

i na.

Para êsse fim serão necessá-
rias instalações elétricas ade
quadas ao longo da via An
chieta, devendo, pois a rereri-
da empresa americana, el'itrar
em entendimentos com a

Light, para que possa utilizar
.

a energia elétrica da Usina de .�
Cubatãcl. ��
,.............-..-...--...._._-..-.---.-.--._...._.� r,
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

Mab Cr$ SOO,QO
Ver à rua Deodoro n�, 18..

� .. "" as lW .. �· .... w .......�.....

Lana Turner
,

vem ai
� '8

Balbôa, Zona do Canal de�' f
Panamá, 22 (U. P.) - comf' 1
destino á América do Sul, che-·
gou ôntem a esta cidade, de
avião, a famosa atris cinema..

tográfica, Lana Turner.
Lana Turner visitará o Rio

de ,laneiro de 25 de janeiro a

8 de fevereiro.
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Sábados

1'1, Turma
Abelardo Aran-
tes

Silvedo Silva
Edgard Iíonassis
Silva

Hélio Moura
PILOTOS

2as. feiras 23• Turma

Ryno von. Mors
4vs. feiras

João Makowieki

losvaldo
Leite

6a feiras Walmor A. Bor-s.

ges

o eSYAPo-Qulnta.telrit, �4 oe Janeiro ele 1946 3

A maior greve da história americana se verifica nas �sinas siderúrgicas
onde, agora, 800 mil operários deixaram o trabalho. Espera-se a

intervenção do Govêrno para a debelação da crise.

r. iida Social I

AS DONAS DE CASA DEVEM
SABER QUE�

* As anchovas quando es
tão desfeitas no líquido que
as macera ou êste exala máu
chejro, é sinal evtdente que
esta,? em plena de-composição,�J"�_..-_"."'J'J
e nao devem, PO�, ser consu-
midas. CINE ODEON - ás 7% horas
* Abusar do sal na comida

'

Sessão Chico
é daninho porque impôe ím- Apresentando: FERNAND

Júlio Dantas prudentemente um trabalho GRAVET -- o astro de "A
* de eliminação excessiva aos Grande Valsa" em

A mulher é um belo defeito rins. PARAÍSO PERDIDO
da natureza. * Um drama comovente que 24 DE JANEIRO

Milton AS MÃES DEVEM SABER lhe arrancará lágrtmas seu- S. Timóteo, Bispo
QUE: tidas e que jamais será esque- Chegando S. Paulo, numa

CONSELHOS DE BELEZA As chaves de correntes elé- cido. das suas muitas viagens apos-
Mir iam Lizete Piazzi. Antes de aplicarmos rímel tricas não devem ser jamais Sublime! _ Emocionante! tólicas, á cidade de Listra; na
Senhor: nas pestanas devemos Iubntí- tocadas por crianças, e os Comovente! Lícaônia, encontrou um moço

t...
Paulo Mendonça. cá-las ligeiramente para que adultos devem fazê-lo com No program.a: 1) - Notí- cristão, cujo pai era pagão e

.. VIsrfAS:
não fiquem empastadas. precaução e com as mãos sê- elas da Semana _ DFB. a mãe judia.

" Prof. JOÃO ALCÁNTARA
*

cas, principalmente si o soa- 2) - Bugigangas Simiescas w,1'!> uma voz geral que Timó-
Está de regresso a esta Ca- Si o cabelo está tingido, ano lho é de madeira. _ Short. teo, que assim se chamava o

lJital, de sua viagem a S. Pau- tes de fazer ondulacão defini-! * O limão é quasi tão ne- 3) - A Voz do Mundo moço, levava uma vida santa.

lo. o prof. João Alcântara, len- tiva, devemos realizar duas ou cessário como o sabão. Não Jornal. S. Paulo escolheu-o para seu

te do Instituto de Educação, três provas em diferentes me- há nada que branqueie tanto Preços: Cr$ 3,60 - 2,40 colaborador na pregação do

que nos deu o prazer de sua chas do cabelo, para que, pos- a pele como um pouco de su- 1,50. Evangelho e, chegando a Éfe-

agradável visita. samos ver como se faz a rca- CD de limão. Diluido em agua Censura: so, sagrou-o bispo dessa cida-

x x x ção. e aplicado á noite, suavisa a "Irnp. até 14 anos". de. Aí existia um templo pa-
Prof. LÍVIO TEIXEIRA

* cutis. CINE IMPERIAL - ás 7 1h gão em honra de Diana. Fa-

Em víazem de recreio pelo Não é conveniente darmos '* Para tornar macio o pão horas lando Timóteo contra o abo-
sul do país, encontra-se nesta muitas massagens debaixo dos duro, ainda que tenha mais de

... e o sucesso continua. minável culto prestado a tal

cidade, o prof. Lívio 'Teixeira, olhos, porque. fi: pele, assim, uma semana, deve-se introdu- A emocionante história de deusa pagã, foi apedrejado e

lente de filosofia da Uníversl-' perde a elasticidade. Apenas zí-Io em uma vasilha cheia de uma mulher linda e pecadora, de.ix�do P?r m�rto. Piedosos

dade de São Paulo. A ss. que, devemos fazer. uma ligei:a agua, de onde deverá ser tira- que o amor tardiamente redí- f'l',c;bws nao podíam salvar-lhe
nos honrou com agradável vi- massage�, aplicando, depcís, do depois de pouco tempo. Mi- miu! a vida, mas levaram-no j)'ua
sita, formulamos votos de te- um adstrigente. nutos em seguida deverá ser PACTO DE SANGUE um lug�r decente onde seu

Jíz estada no nosso seio.
* colocado no forno. com Barbara STANWICK _

santo bispo morreu.

x x x RECEITAS PARA SEU Fred Me MURRAY - Edward
�U...JANTES: I PALADAR G. ROBINSON.

1'IENAS M. OLIVEIRA

'I
Mexido de Peixe No programa: 1) - Filme

Procedente da Capital Fede- C?m peixe �ozido que tenha Jornal - DFB.
ral encontra-se nesta cidade sobrado da vespera, podemos Ors. 2) - A Cabra Faminta

.�..() s�. Menas M. Oliveira e exma: fazer um prato, para almôço Aderbal Ramos Desenho Popeye.
�t�família. de sabor agradavel.. da Silva 3) - Fox Airplan News

o ilustre viajante, é comer- Desmanchemos �m o peixe Jornal.
.cíárto no Rio de Janeiro, sen- e o amassemos Juntamente e

I
Censura:

Ih d de an JOãO Batista.do funcionário da firma C. com uma co era a m -

"Imp. até 18 anos".
Gusmão & Cia. Ltda, I teiga. Adicionemos depois três

I
BOftnaslis Domingo

x x x I colheradas de queijo Gruyére,
ADVOGADOS I

SIMULTANEAMENTE
SÁLVIO DE OLIVEIRA \ ralado, um �1.lquinho de

, J?i-I '

!;

ODEON - IMPERIAL
Encontra-se nesta Capital, ,me_!lta e o vmagr� necessa�lO. t Rua Felipe Schmidt 34. HUGO DEL CARRILL

.:>. sr. Sálvio de Oliveira, Inspe-! E um prato frio que fica Sala 3. Telef. 16-31
no seu seu melhor filme

tor,Escolar da zona de Join- bem sendo acompanhado dGj ������-= PAIXÃO IMPOSSíVEL
víle. I

salada.
com Sabina HOLMOS.

x x x
*

\10 "ongresso Pan- A história de corações apaí- A Dacl-oDall-za�a-o das
Jorn. ME.NEZES FILHO Rechei� de Café

_ li.. Y
"

.. d d
xonados em luta com as fôrças. � r •

f êProcedente de São Paulo Batamos sessenta gramas e. 4merlcaoo de Me I
.

I
' .

d destino ! Industrias rao" sos
litúha-se, há dias já, nesta Ca� ma.n.teiga até fi.car branca; li. . •

- imp acaveis
_

o eSll�o. .
U

d d 1 •

R
Porque nao podel?'l?a?m reall- Paris, 22 (United Press) -

pítal, hospedado no Magestíc ' a lClO?emOS epois a e a =: CI08 seta no 10 h

It t d a U
zar os seus son os...... O esnP.rad? pro]'eto p.ara_ a n.a-Hotel, onde tem sido muito ví-: o e cmquen a gramas e ç -

!'�
- '

. sitado, o nosso prezado con_! ca:, alternando com d�as ou Rio, 2,2 �E.) -.0 presidente cionallzaçao das mdustnas

�:.. frade, jornalista Menezes Fi-I tres colheradas de cafe forte, d� ReI?u�llca assl�o:u ��cret�l-
CASAS I francesas

de utilidade pÚblica
< lho gêma de ovo batida e conha-, leI abrmao ao MmlSteno da foi finalmente levado á apre-

, .

que. Educação o crédito especial I ciação da Assembléia COl1sti-
de Cr$ 1.500.000,00 para paga- Pessoa interessada em t"i",to ��1", ministro da Produ-
menta de auxílio á Academia comprar 5 casas de Cr$ cão Industrial, sr. MareeI Paul.
Nacional de Medicina, para 30.000,00 a 150.000,00 �",to "'olkitou indenização dos

realização, no corrent·� ano, cada uma, pede oferta por acionistas com títulos do go-
nesta caI?ital, do C0!l�re.sso I carta. aus cuidados dest" vêrno de três por cento ai.nor-

Pan-Amencano de Mp-dlcu1a. I redBçã.:l. 30 v_2� üzávei3 em cinquenta anos.

_..\�IVERSÁJUOS :

Sra. lVIOACYR I. DA SIL-

IVEIRA
Transcorre hoje, o aníversá-]

rio natalício da exma. sra. Del-jeídes Clímaco da Silveira, dd.

espôsa do sr. Moacyr I. da Sil-l O QUE SE PENlJiA DA I de agua e adicionemos a ele,
veira, ex-proprietário dêste lVIULHER pouco a pouco, a mistura do
jornal. - À distinta aniversa-I Oh! a mulher é incomp�,rá-I suco de um limão com uma

ríante, respeitosamente o "O vell grama de ácido cítrico.
Estado" felicita. I Não tem um simile siquer! Fervamos tudo agitando até .

x x x ! É indefinível e adorável! que adquira uma atraente cor
--------------------------

Transcorre, hoje, o 20 ani-l É mais que a flôr, porque é amarela dourada. D· d I 6 A d E t dversário natalício da galante mulher! Este açúcar misturamos ao eStUDa o pe o OVVrno o s a o
menina Sonia Maria Mornm ' Martins Fontes me� em grandes proporções, e mi-o. da GuerraCôrte, filha do casal Ivo Côr- * aSSIm teremos grande quantí-
te e Norina Mornm Côrte. A mulher tem um sorriso da�e de mel que não é mel ge-

x x x para tôdas as alegrias, uma numo.

,. A data de hoje, assinala ° lágrima para tôdas as dores,
aniversário natalício da exma.

j um consôlo para todos os ín
sra. Gilda Abreu de Lima e fortúnios, uma desculpa para
Silva, dd. espôsa do sr. José tôdas as faltas, uma súplica
Eduardo da Lima e Silva. para tôdas as misérias e uma

x x x esperança para todos os cora-

Completa, hoje, mais um ções.
aniversário a galante menina
Martta, filha do sr. João Car
valho Filho.

Aéreo Clube de S.. Catarina
Horário para instrução de Vôo durante o ano de 1946

(Saída ás 5 horas e volta, ás 9 horas da manhã)

Nota: As horas de vôo devem ser compradas de véspera.

*

Rio, 23 (A. N.) - O minis
tro da Guerra designou 2 ca

pitães, 3 primeiros tenentes, 6
segundos tenentes e 2 sargen
tos para fazerem o curso da
Escola de Paraquedistas, em

Forte Benino, na Georgia, Es
tados Unidos.

Decreto di? 21 de janeiro de 1946
O INTERVE!\'TOR FEDERAL RESOLVE

Exonerar:
Walmor Otávio Oliveira do cargo da clas-se

G da carreira de Escriturário. do Quadro
único do Estado, por ter sido nomeada para
exercer outro cargo público.

Decreto de 22 de ianeieo de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder eX01tera-Ção:
De acót-do com O art. 91, § 1°, alínea a, do
decreto-lei n. Si2. de 28 de outubro de
1941

ACesa" Seára do cargo da classe N da

carreira de Agrônomo, do Quadro único do

Estado.

Izolína

*

xxx

Senhoritas:
Alice Meirelles e

Campi.
Senhora:
Iracema dos Anjos.
Jovem:
Jonas Dutra.
Menina:

Deus, se tivesse de ouvir os

pecados d'uma mulher, ouvia
os sorrindo. Religião

Calolidsmo
o SANTO De DIA

*

Haverá hoje, às 20 horas,
palestras doutrinárias nos S�·

guintes centros espíritas: C. E.
Seára do Amôr, à rua Teresa
Cristina, 21, no sub-rãstríto do

Estreito, no C. E. Fé e Carída
de de Jesús, à avenida Mauro
Ramos, s/n e no C. E. José de

Nazaré, à rua J� Boiteux,
s/n, nesta capital.

Compra-se I Mel A�ificial
Mobília de sela, gru!)o esto',

O mel artificial faz-se do se-

fado, em bom e�tado. guinte modo: Dissolvamos ao

, Dirigir-se à caix'! Postal 106' calor um quilo de açúcar cris-

\;j Nesta. : talizado em trezentas gramas
� '"1---
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Beneficiará os

viajantes
S}\ NGUENOLColégio Catarinense

Contêm oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sodio. etc

1°) - Exames de ailJnissão:
a) - Inscrição: dias 1;) a 29 de Janeíro,
ii) - Exames: Dias 1 e :2 de Fevereiro.
2°) - Exames de J[ época:
a) - Iuscríção i Dias 1;) ii 29 de Janeiro.
b) - Exames: Irias 1, 2 e 4 de Fevereíro.
3°) - lUatrícula para o ano Ietívo de 19-1:6:
a) - Para o Curso lUédio: dia 6 de Fevereiro.
b) - Para o Ginásio e o Colég'io: Dias 1 a 10 de

Março.
c) - Xota:

1) - Depois do dia 10 de llIarço não haverá prazo
para a matrícula.

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

3) � lUais informações na Secretária do Estabele
cimento diàriamente das 8 às 11 e das H às
17 horas.

I Londres, janeiro (B. N. S.)
! - De acôrdo com o parecer de

I técnicos britânic.os. um ,.n�vo
sistema de rádio-telefônica
móvel, aperfeiçoado pelo =,,'Ii

I '-'-�:"'i" do Interior poderá ser,

I dentro em breve, de grande
utilidade para os viajantes,
permitindo aos que se encon

tram em aviões, trens e auto
móveis comunicar-se com

qualquer estação na sua rota,
sem """""',,, r1P códizo morse,
qualquer que seja a distância.
Destinado especialmente pala
uso em carros de patrulha ope
rando em amplas áreas, o no

vo sistema permite que a rá
dio- telefonia de alta trequên
cia seja usada em qualuuer
distância.

Se êste negócio de comuni
cação a longa dístância vier a

ser . amplamente instalado,
abrirá novas enormes poss
bilidades aos viajantes que
queiram comunicar-se .um

seus enquanto se encontram
em viagens. Ligado ao serviço _

telefônico comum, o sistema
tornaria viavel a instalacâ 1 de
cabines telefônicas nos vagões
ferroviários e nos aviões,

I u ... l-'alll)o ... , !J�p� lllwfbdoe
Eegulndu .... Anêmicos,

Mligrol-', Mães Que Criam.
CrltiOçilS Rhquítleas rece

berào ti luuificllÇ-ão geral
ao Ufl::'tlOl ... IJJU com o

PENAS DE PATO
Compra-se qualquer quantidade, porém somente de asa

e rabc. Paga-se bem.
Cartas com detalhes dando quent ids de disponível e

futura disponibi lidade, tamanho médio. côre s e

preferivelmente arno stra.

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

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 e completar 17 anos até 30 de junho de 1947.
JUa.tTÍcula: de 1 a 10 de fevereiro, das 18 às 19 horas.
Rua Trajano, 36.
:Xot�: No ato da matrícula pagar-se-ão Cr$ l!lO,OO e

se apresentarão duas fotografias pequenas de identifi

cação.
Reabertura das aulas: aos 11 de fevereiro.
Mais informações com ° diretor

, .

'

1lW1!
Acabou-se o estoQue\O PRECEITO DO DIA

dr d 1
GRIPE E COMPLICACÕES

e atan es A gripe, simples, não é doen-
Nova York, 22 (U. P.) - ça grave. Suas complicações é

Dentro de uma semana, estará I que aumentam a duração da
esaotado o estoque de ataúdes I moléstia e determinam a 11101'

p�_'a os mortos desta cidade. te. Tais complicações, na gran
Fracassaram as negociações de maioria dos casos, são de
entre o Sindicato, que repre- vidas á falta de precauções e:

senta 700 artíficesõra em gre- assistência médica.
ve e H Associacão Que reúne Evite as complicações da

quinze empresas runerárras. gripe, fazendo-se assistir por
No momento a existência de um médico e observando os

ataúdes na zona novaíorquina I cuidados que lhe forem in-
é de 3.000 unidades. dicados. - SNES.

Q MflHOD V�RMIFUGO
oe fFEITO seocec
t INQt:f ,.SIVO 0.$

C"IANÇOS e
José Wal'ken

'Grupo Escolar
«Lauro Müller»

Edital de Matrícula
GRUPO MODELO "DIA:)

VE�HO"

MATRicULA Previno aos interessados que
a matrícula para os a.u.ios

Acha-se aberta a matncula deste estabelecimento sera 10-

no (}rUDO Escolar "Lauro Mül- to nos dias 28, 29, 30 e 31 do
ler", a partir do dia 25 do cor- I corrente.
rente, das 8 ás 12 hs., sendo I Os candidatos ao primeiro
que, nos dias 28, 29 e 30, ela ano, deverão apresentar certi-

Iestará aberta aos novos ca'1di-1 dão de idade e atestado de va- Está em MOlltrea«latos. ! cina.
Deverão, os que se destína-. Florianópolis, janeiro de

rem aos lOs anos, apresentar 11946.certidão de nascimento e ttes- Julieta Torres Gonçaloes
tado de vacinação anti-v anó- ! Diretora
lica. '1

--------

�o a� da m�trícula, os �rs·l DOENÇAS NERVOSAS
pais serao convidados a. se. lllS-1 Com os progressos da medicina
creverem como contríbuíntcs I hoje, as doenças nervosas, quando
da Caixa Escolar com Cr$ .,

tratadas em tempo, são males peco

12 00
.

,� . I feitameate remediáveis. O eurandeí-
,anualS.

r • "rismo, fruto da ignorância, só pode sangue. Lescott faz-se a�om-
Em caso de noto!,la escass�z pr.ejudicar os. índâvlduos afet!ldes d. panhar de sua espôsa, de seus

de recursos, deverão, 0.5 mes- tais enfermidades. O Serviço Na·lt,.."'-
C"' � --

'

..
_- filhas. No

mos, fazer uma declaração cionaI de Doe�ç�s mentais dispô. momento do desembarque de
nêsse sentido de um Ambulatô eio, que atende gra-·· .

h .t.e. .

. r. ' tuítamente os doentes nervosos ln. Lescott, um Jovem aI lano

.

A diretora - Mana da \J'Zo- dígentes, na Rua Deodoro 22, das li saíu do meio do povo,e 13Jou
na Mattos. /1." 11 ho r-as, diitriamentc. tranquilamente ao ex-presí-

dente, dizendo depois excíta
damente que seu pai havi : si
do espancado pela policia.
Quando Lescott se afastava, o

'jovem gritou: "Bandido. La
drão."

;,1»'0 EX GE PUQGANTE.,�EM OJi:Til
- I

(,

CAPTTAL, rR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

IRua Trajano, 23 - FloriõnÕpolis
-

CONTA CORRENTE POPULAR
Ju'os 51/2 a e. - Limite Cr$ 30.000,00

Movirne e tação cem cheques

Montreal, 22 (D. P.) - O

expresidente do Haití, Lescott,
chegou a esta cidade e decla
rou aos reportel'es que pensa
ficar aqui em caráter perrna
nente, se tiver permissão. Dis
se êle que não lhe era possível
continuar vivendo no Haítí,
sem causar derramamento de

L\.DVOG r\ lJOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

Camisas, Gravatas. Pijames

I
Meiasdal melhores. pelos me

Dores preços ,6 na CASA MIS
_--- CILANEA -RuoC. Mafre. fi

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt ,52 - Solo 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.I

Sedas, Ccsímíres e Lãs
,

I C,ASA $A."� alos/
I ORLANDO. se.\ R.P l��I� L.J I
J Rua CODselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
I Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg.: «Scorpellí» __ o Florianópolis ;)
-------------------------------------------------------------------------------------------
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o e t"f IlIlQ-Qufn�a·'eira, �4 Cle Janeiro de '946 5

�!r::sso Londres- 16a. Circunscrição de Recrutamento
Cairo, 22 ( U.P.) - Num fu- Afiso aos cidadãos da classe de 1924

turo remoto, um expresso pa- Os cidadãos nascidos entre lo de Janeiro e 31 de
ra O Cairo transportand opas- Dezembro de 1924 (classe de 1924), devam preparar·se
-sageíros diretamente de Lon- para uma possível convocação dó. reapetiva classe 0\
dres, poderá deixar a Estacão partir de 20 do corrente 'mês.
de Victoria, na capital britá Floii:'ianópolis, 11 / 1/46.
nica tôdas as tardes sem que Ten. Ce1. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. ft.
os viajantes precisenl de fazer

. �

baldeações em qualquer ponto.

IAtravessarão, antes, o canal D SAVAS L L'ERDinglês e o Bosforo em "trains r. A", A
ferries" (sistema ferroviário Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o dr. Savas

lque constitue uma das mara- Lacerda, o to-rino-Ieringologis ta.
vilhas da ciência moderna, ba-
seado na tensão superficial) e

•

desembarcarão na plataforma
cairota, poucos dias depois de Ideixarem Londres.

'Estatistica
PRODUÇÃO FRANCESA DE

ALUMÍNIO
A produção francesa de bauxí
ila alcancava 57.500 toneladas
mensais em 1938. Êste volume

representava 24';1, da produ
ção européia e 15% da produ
ção mundial. Depois da liocr- I

tação, no primeiro semestre

Ide 1945, a produção média
mensal foi de 17.300 toneladas
tendo subido para cêrca de ..

20.000 em setembro do mesmo

ano.
Em 1938 aproximadamente

85% da bauxila produzida em

França era utilizada na indús
tria do alumínio. A produção
média mensal de alumínio su

bia a 3.500 toneladas. Essa
média, baixára para 2.20) to
neladas no comêço de 1L'45,
subiu para 3.900 em junho.
F,YYl setembro foram produzi
rias 3.600 toneladas de alumí
nio ou sejam 103% da média
mensal de 1938.
No entanto as dificuldades

de suprimento de energia elé
trica utilizada em alta escala
nessa indústria, determina
ram nova redução de algumas
centenas de toneladas na pro
dução dos últimos meses de
1945. Uma vez vencida a cri
se da energia hídro-elétrica a

produção francesa de alumí
pio superará os niveis de antes
.da guerra, o que bem demons
tra o estôrco realizado nêste

. setor pelo país.

. RETIR.4.RAlI SUAS CANDT- .

,

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

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

Economia e

Finanças
A NOVA lUÁQUINA TEX'l'II,
A firma Walter Kidde &

Cornpany, de Belleville, Nova
Jersey, acaba de anunciar que
vai construir e distribuir um

novo tipo de máquina para o

processamento de fios texteis
de várias fibras naturais ou

sintéticas. A referida compa-
1 - que a primeira fotogra

nhia espera ter algumas des-
fia aérea vista no mundo foi

sas máquinas para entregar
tirada pelo .b�:ã�, francês "Co

durante o corrente ano. A Wal- m,ndant Rivíére , a 19 de [u-
ter Kidde & Cornpany, Inc.,

nho de 1883.
.

que desde há muito se dedica
2 - que, em ,1938, Ja-tos

à manufatura de dispositivos' �o�en € sua esposa .Sara, de

e produtos com anidrido car-
,B'tlad(}va, na Hu:r:gna, �crre

bonico, também anunciou ha-
ram no .�esmo dia depOIS. de

ver iniciado a fabricacão de
terem VIVIdo casados e felizes

outro dispositivo para -o euro-
durante 147 ano�.

lamento de fios, quando a ten- � - que o? chmeses pobres
___________________________ são e a densidade forem fato- ��::>pem as cnan�as p�ra ::;�;-�

I Panaír do Braslel S. A.
I res importantes. Ia-las, porque dizem eles, e

melhor receber um buraco '-:'0

corpo, que têm remédio, U':>

Drs. Aldo Ávila i� �:a�� roupa, que não

da Luz
4 - que Mrs. Sarah Seernan,

de Mankato, Minnesota, nos
p-'_� -'�<, Unidos, divorciou-se
recentemente de seu ma, ido

Leal porque êste dera de presente
um saxofone a cada um dos
cinco filhos .que tinha de seu

primeiro matrimônio.
5 - que a República Arg-en

tina forma um único arcebís
pado. dividído em nove dioce

ses, episcopais; e que, naquêle
pais, as nomeações dos bispos
para as igrejas catedrais são
propostas ao Sumo Pontífice
pelo nresidente da República,
mediante uma lista trí l1kc
aprovada nelo Senado.

'

6 - que fazem apena,:; ::iC
anos que o aquecimento cen

tral, imaginado na Inglaterra,
foi nôsto em USQ em todos os

'"':18es do mundo; mas L:,ue,
nao obstante, em recentes ex
cavacões efetuadas no Peru
descobriram-se casas perfeits.�
mente conservadas nas quais
um sistema de fogões e de ca
nos de cobre distribuía o calor
absolutamente como fazem as
nossas modernas caldeiras e
radiadores.

Exame de SCl::lgue, Exame para veritica.ção
de cancer, Exame de ur ino , Exame poro

verificação da gravidez. Exari1e <ie escarro,

Exame para verificQção de doencas da
�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Ilutovaccinas e transfusão 'de sangue.
Exame qu�mico de farinhas, bebidas,

café. águas, etc.

Laboratório
Clínico

RUA JOAO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Parm, Narbal Alns de Souza

da I"oslil Avila

I COPY"9hl da
rhe HAYE WIJ HlARD"n�

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas a08 Inil4
gentes de Florianópolia.

Dr. H. 6. S, Medina
Farm. L.

I

I

HORÁRIO
A partir do dia 1° de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
23s. e domíngos r Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)

I

E

Leoberto
ADVOGADOS

Xua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado)
Florionópolis

I

� ...m ..

FARMACIA ESPERANÇA
Ce I'.nn.�.tteo NILO LAUS

1I............ahA .......�..

__ a_a'" • _h'aqeIr.. - Ro_�UM - �

t.rUcoe Ce 110ft.....
__ II asa... "'_"'bela _ ......._.. ......... MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E

SAÚDE
Escola Industrial de

Florianópolis
Chama-se a atenção dos in

teresaadc s para o edital de
abertura da inscrição para os

exames vestibulares aos cursos

Industriais e de rne s tria desta
Escola, publicado no Diário
Ofictal do Estado, de 14 do
corrente, à pago 5

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

ViaGENS
Fpolls. -- Jolnvile

Saídaa - 2 h.:ll'a. da
madrugada

Bárbaro crime
Rio, 22 (E.) - Deu-se em

Capão das Flôres, distrito de
São Tiago, no interior de Mi
nas, um crime bárbaro. Jucelí
no Peão, homem dado a desor
dens, 'foi assassinado por um

cunhado, conhecido por Mo
reira, e por um seu compa
nheiro os quais usaram páus
para a prática do crime.

.

A vítima teve os braços par
tidos e o crâneo todo arreoen
+OrlA. Os criminosos arrasta
ram o corpo e jogaram-no a

um córrego próximo.
Na manhã seguinte volta

ram e o enterraram num for

migueiro.
Só muitos dias depois foi o

crime descoberto, com o en

contro dos despojos de Jucel
no Peão.
As autoridades policiais de

tiveram Moreira, que esclare
ceu o motivo do crime. Disse
que Jucelino Peão ameacára
e'xterminar tôda a família,' e8'
pôsa, filhas e a sogra do crimí
nos).

AUTOMOBILISTAS
Atencão

...

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

. ne. 13�

I Joinvile-.fpolis.

I
Saidc. 9 hora. da manbii

Informações nesta

redação
_.---------------.....

Aos sofredores
Dra. L, GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E"p'fríta Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu conault6·
rio para a Rua do Senado,
317 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro. onde posaa a oferecer
ali lIeUII préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de, endereço e envelope se

lado para a reapc1ta.

1\10tor a óleo ,

cru

I
I I
..--�------------..--..--..----------...----------------..---------------_.----------------�--------

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itaj ai com o sr , Oswal
do Dutra delegado In st rtu to
dos Marítimos. Tra tar com Sid-

!neí Nocetí à rua Jo,ão Pinto,
34. Telefone 1134.

melhores

..
• j

ESCRITóRIO JURíDICO CO�IERCU.L
A ...untoll: Turídicos . - C<,n>erciais -- Rurais e InformutivolI

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES �'Santa Catarina
Consulte nosso Organização entes de .e decidir pela com

?ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te estado ,

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

Rua Frer Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Fabricante e distribuidoras da::1 afamadas con

fecções HDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosern ír-os , riscados. brins
bons e baratos, algodões, rnorms e avi�mentos
para alfai<:1tes. que recebe diretomentl" das

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

Florian6polis. -- ,FILIAIS em '!Blumenau q L'11 '1!l •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(,) I:'5YAoo-Quinta feira, 24 de Janeiro oe 1946
�------------------------------�,--------------------�.�

Mais uma super-produção
I vêm de realizar a Continental
Filmes - ultrapassando dessa
feita todos os sucessos do cine
ma argentino. Trata-se de
"Paixão Impossível" - filme
que os Cines Coroados exibirão
dom i n g o, simultaneamen
te, com Hugo Del Carril, Sabi
na Olmos e Alicia Barrie, nos

principais papeis.
Numa adaptação de Henrique

G. Tunon, esse grande filme
baseia-se no imortal drama de
Florencio Sanches: "Los De
rechos de La Salud".
"Paixão Impossível", apre

senta-nos, de fundo, uma his
tória de amor... O romance
de dois corações apaixonados};�H. 17 DE lUARÇO O CERTA· rrcana de Remo recebeu co- recerao, amanhã, às 19,30 ho- ..1:<'. C. D. sera realizado um treí- em luta gigantesca contra as

lUE PAULIS'rA I municação do Paraguai de quel Tas, um grande jantar ao sr. no rigoroso de conjunto, entre fôrças do próprio Destino.
São Paulo, 21 - A reporta- está sendo estudada a

funda-I Interventor Luiz Gallotti. Nes- os convocados, a formar o se- Nesse importante filme ar-
gem do Diário de S. Paulo foi ção de uma Federação de Re- sa mesma ocasião os mento- lecionado da cidade, que en- gentino são apresentados, na
informada, há dias, p€lo sr. mo afim de se filiar à C. S. res do "esquadrão de aço" fa- frentará domingo próximo, o voz sentimental de Hugo Del
Arnaldo de Paula, diretor do A. R. rão a eatrega ao ilustre Vice- quadro do Avaí F. C.. Carril, apreciados tangou e

Departamento Profissional da - O Brasil estará presente Presidente da Confederação � exercício, segundo .::lOS canções, como "Gricel", "Ca
Federação Paulista de Fute- ao Campeonato Sul-Amertca- Brasileira de Desportos do di- adiantam, sera observado pelo minito" e "Quando tu no es
bol, que vão adiantados os es- no de Atletismo, a realizar-se ploma de "sócio-honorário" I sr. Charles E.. Mo�itz - presi- tás".
tudos sôbre a realização do em fins de março, em Santiago do glorioso campeão estadual, de.�te d? Flguelren�e, que,

I "Paixão Impossível" - cujapróximo certame profissíonal i do Chile, foi o que informou de 1941. A lista de adesões en- aliás, esta sendo UIIl aos orga- direcão foi confiada ao J.i.nâ-·
da divisão extra da entidade. r ao "Diário Carioca" o Conse- contra-se na Livraria Xavier, nízadores dessa grande parti- mico Mayon Herrera esteve em

O campeonato citadino terá lho técnico de Atletismo da desde segunda-feira, à dispo- da. cartaz no Cinema "Broadway"início, segundo os prognóstí- C. B. D. sição dos interessados. 2 C:RUZEIR�S � ENTRADA do Rio de Janeiro, onde alcan-
cos do mentor do órgão profís- - Os delegados equatoría- OS JOGOS RESTANTES DO FICOU .estabelecldo entre os cou verdadeiro sucesso de bi-
slonal ista, '11.0 dia 17 de março. nos estão realizando demar- SUL-AMERICANO srs. presidentes de Clubes, que, lheteria.
No dia 10 do mesmo mês, será ches junto ao Brasil, Argentí. Dia 26 - Bolívia x Para- o pre�o geral das .entradas .i?a-! Não deixem de assistir "Pai-
disputado o tradicional tor- na e Uruguai para que seja guai. ra o )ogo de domingo: Aval x xão Impossível" domingo pró-neío-inícío, que obedecerá o realizada a 15 de dezembro de Dia 26 - Argentina x Chile. Selecionado, sera de 2 cruzei- ximo, nos cines Odeon e Irnpe-
mesmo regulamento das dispu- 1946 a "Copa América" (Cam- Dia:;9 - Uruguai x BOlívia·lros. Irial.- os "Coroados pelos no-
tas anteriores. peonato Sul-Americano. de Fu- Di�'29 - Brasil x Paraguai. ,PALPITE!. :rianopolitanos.O certame paulista terá no- tebol). Día 2 (fevereiro) - Brasil AI g uem, ano�lmamel1t�, I ACT
va regulamentação. As modifi- - Em Campos o Canto do x/Chile. mandou-nos ° seguinte palpí-
cações porém, que serão íntro- Rio venceu o Goiatacaz, do- Dia 2 - Argentina x Uru- te para a formação do Selecio- Irmandade Beneficerte de H. S.
duzidas, vão ser estudadas e mingo último, pelo escore de guai. nado ,da cid.ade:. .. do Itosário e S. Benedito
aprovadas pelo Conselho Arbí- 2 x 1. Dia 5 - Chile x Bolívia. Isaías (FIg.), Chmez (F'ig.},
tral, que será convocado para, AVAí X COl\'IBINADO DA Dia 9 - Uruguai x Paraguaí.] Lange (P. Ramos), Boos (�ol), FESTA DE N. S DObreve. CIDADE Dia 9 - Brasil x Argentina. I Ha.roldo (�arl7vana), Wilson,

PARTOAguarda-se para os primei- Podemos adiantar, com ab- x x x I (FIg.), Caríoni (P. E:a.mos�,
TOS dias de março ou no fim do soluta c e r tez a, que o sr. TREINARÃO HO.JE À TARDE Sanford (Caravana), Leoní
mês de fevereiro, a divulgação Charles Edgar Moritz, Presí- Estamos informados, de que I das. (Çaravanl7), Niltinho (Co
da tabela do campeonato, uma dente do glorioso "esquadrão hoje á tarde, no estádio da leglal), Mandlc0 (P. Ramos).
vez que o regulamento em vi- de aço" - encarou a ideia do
gor da Federação, manda que nosso colega Acy Cabral Teíve,
as datas dos jogos do campeo- com grande otimismo, estan
nato sejam divulgadas pelo do de acordo com a realização
menos quinze dias antes da da partida Avaí x Combinado
disputa da primeira rodada. da Cidade, domingo próximo,
O BRASIL APRESENTARÁ no Estádio da FeD.
UM ANTE·PROJETO PARA Podemos também informar,
A "COPA DO MUNDO" que Leónidas, Haroldo e San-
Buenos Aires, 22 (U. P.) - forn, elementos do ex-Carava

A Comissão de Assuntos da na do Ar, e, que agora irão
FIFA recomendou ao Sr. Va- pertencer ao Figueirense, to
lenzuela, presidente da Confe- marão parte nesse jogo de do
.deração Sul-Americana de Fu- mingo frente ao Avaí, ocupan
tebol, que solicite ao Sr. Ma- do, respectivamente, as posí
tienzo que retire sua renuncia. ções de centro avante, centro
Por outro lado, informa-se que médio e meia direita, do sele
os brasileiros anunciaram que clonado da cidade.
enviarão à Confederação Sul- Boos, Isaias, Chinez, Nilti
Americana um projeto sôbre a nho, Abelardo, Wilson, Lebe
realização da "Copa do Mun- tinha e outros grandes valores
do"; esse projéto deverá ser do nosso futebol, deverão par
entregue pela Confederação às ticipar dos exercícios desta se

Confederações regionais a fim mana, sendo quasí certa a
de que estas apresentem suas participação desses elementos
sugestões. n ojogo de domingo.
REUNIR·SE.ÁO TAMBÉM OS Muito embora, nada se saiba

CLUBES pAULIST�8 com referência ao Paula Ra-

USão Paulo, 22 - A aemplo mos, acredita-se que Mandico, ma nova utilidade<lo que está ocorrendo no Rio, Luiz, Lange e Carioni venham
os clubes profissional; desta a ser convidados á participar dos rougesCapital vad-?d-se TdeundiJ' para to- do próximo treino. Londres, 23 (B. N. S.)mar me 1 as e efesa dos Por sua vez, o Avaí, pela declarou certa vez o embaíxa-
seus interêsses. palavra do seu Presidente, sr. dor britânico nos Estados Uni-NOVO TRIUNFO DO MÁ. C-elso Ramos, aceitou a realí- dos, que o consumo de "rou-DUREIRA zação de tal jogo, prestando ges" de lábios na Grâ-Breta-S. Luiz, 22 - No encontro assim colaboração, e, ao mes- nha aumentou durante a guernoturno realizado no _Estádio mo tempo,. enfrentan�o um ra e que êsse fato pode causar
Santa Isabel, o Madureira de_r- I gra�d� cO�Junt�, que 80 lhe admiração a muita gente. Masrotou novamente o. Maranhão servira de test. para os seus Lord Halifax explicou a razão
A. C., por 4 a 2, o Jogo d�cor- futuros compromissos no Cam- dêsse aumento. É que o "rou
reu dentro de um ambiente peonato Estadual: ge" até então somente usado
carregado, havendo por várias L_?uvemos POIS, a.compre- para embelezar os lábios Ie
vezes desentendimentos en- ensao dos STS. desportistas do míninos foi considerado como
tre os jogadores e o juiz da Avaí e Fig�eirense, esperando O melho'r método para marcar
contenda. a dos demaIS clubes, que sao O" (,f"Irnos dos feridos de guer-VÁRIAS NOTíCIAS Paula Ramo� e Colegial. ra, a natureza e o local dêsses
- Informa-se que o sr. AI- OFERECERAO UM JANTAR ferimentos. Quem poderia Lnafredo Trindade apresentará AO VICE-PRESIDENTE DA ginar que um artificio de fa-

seu pedido de demissão't do C. B. D. ceirice feminina teria aplica-carg.o de diretor o Coríntians Por iniciativa da diretoria

1\ cão de acontecimentos milita-
.de São Paulo.

'

do valoroso Figueirense, os es- res da tal alcance em face dos
- A Confederação Sul-Ame- portistas de Florianópolis ofe- guerra?

Rio, 23 (E.) O Quinto
Programa de Treinamento de

Aviação Inter-Americano, que
se efetua sob os auspícios da
Administração Aeronáutica Ci
vil, está oferecendo aos brasi
leras 5 bolsas de estudo para
treino avançado de avíaçao e

das técnicas de controle de
tráfego aereo, nos Estados
Unidos.

Os candidatos devem me

dear entre 21 e 31 anos, ter
amplos conhecimentos da lin·

gua inglesa e possuir dipl 'Jma
do curso ginasial.

Camisaa, Gravatas, Pijames As fórmulas devem ser pre
Meiasdas melhores. pelos me- enchidas na Embaixada ame

GoreIS preços ,6 na CASA MIS ricana, até 27 de fevereiro p�ó
CILANEA - RuaC. Mafra. 6 i�[imG.

6

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

No estádio de San Lorenzo de Almagro, em Buenos Arres, bateram-se, ônt,em
em prossegUimento ao

.

Campeonato 8ul-Americano de futebol, brasileiros e

uruguaiOS, saindo vencedores os brasUeiros pela contagem de 413

CONTRtí?4aJ, ��04���!I E FDRMIGAS CASEIRAS

NEOCID/?
�y'iY'

Primeiro produto do mundo à base de DO" f)atentoodlJ'
nOl meteres países. Ccnseqtcdo pelos seus efeito"
benéficol na guerra, como na paz.

Chegaram a

Wasbington
Washington, 23 (U. P.)

nnis. membros da delegação de

quatro homens da imprensa
do govêrno brasileiro - chega
ram a esta capital e iniciarão
uma excursão de seis meses,
pelos estabelecimentos de Im

pressão dos Estados Unido').
:::lão êles Jaime Caldas Correia
e Sylvio Campagnucci. Os ou

tros dois, segundo foi revela
do, acham-se a caminho da

quí.
A Embaixada disse que êles

pensam visitar Filadelfia, No
va York, Chicago e outras ci
dades norte-americanas.

I ,

Cínes Coroados
I
<

De ordem da Mesa Administra
tiva desta Irmandade, convido to
do. os nOiSOS Irmãos a demoilJ
Fléis. para anistirem à. fe.tivi
dades em louv.l;r de Noua Senhora
do PARTO a se rea Í7a 'em em

no...n Igreja e que conat<lrão de:
NOVENAS nos diQS ..o , 26 e 27

da janeiro. à'a 19.30 hora .

MISSA no dia '(.1 de janeiro, do
mingo. à. 9 horas
A Mesa Administrativa descie já

agradece a tcdcli 011 que compare
c-arem a eates ato. de nes.a Reli-

\

,

gião.
Conautório em I<lorianópolill, 20

de janeiro de 1946.
J. C"RDOSO. Secretário

Previsão do tempo
PREVISÃO DO TEMPO, ATÉ

14 HORAS DO DIA 24
CAPITAL

Temperatura: estável.
Ventos: do quadrante norte,

frescos.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima 2'7.4 mínima
23.8.
Litoral - costa sul do Esta

do de S. Catarina e Rio Gran
da do 8111 - tempo bom, com
nebulusídade. Temperatura
estável ventos de nordeste a.

sueste,' frescos. Vsíbílídade
moderada a bôa.

Bela oportunidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso Inter-

I médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES

APLICACÕES DE PENIC..LI-.
DE FLORIANÓPOLIS.

N.'A EM PASTA ,I Autorizo a minha inscnçao como SOClO contribuinte
Londres, janeiro, (B. N. S.) I C

_ Foi descoberto recentemen-
dessa AIXA vorn a mensalidade de Cr$ .

te um método muito satsfato
rio para a instalação de peni
cilina em pastas ou crêmo nas

_ ..,..__ - - - -4-..9 - - " ,,.,..... , , .It partes mais profundas e uífí-
ceís dos pequenos abcessos dos
dedos. A pasta é contida num

Operações - Vias Urinárias -

tubo de VIdro de 5 centíme; 'osDoenças dos intestinos. réto e �

anus - Hemorroidas. Tratamen- de comprimento e 5m. de :.iiâto da colite amebíuna.
F'isioter-apja - Infra vermelho, metro interno. Uma das extre-
Consulta: Vitor Xl e ire.le s, 28. id d d t b 'f

-

.:tAtende d iurlameuta às 11,30 ns. mi a es o u o e ecna: f�
e, à tarde, das 16 hs. em diante com um algodão e a pasta eResid: Vidal ,R.amos, 66.

Fone 10(j7 expelida do tubo pressionando-
D-R-.-P-O-L-YDORO S. THIAGO se o algodão com um pausinho I

CJAXICA iIl@ICA J,;\1 GEl:.'" comum. A extremidade aberta SINDICATO NACIONAL DAS Ell'IPRESAS DE NAVEGAÇÃO
Doenças do coraçâo. pulmões, n- du tubo deve ser ligeiramente MA.RíTIMA
gado, estômago, intestinos, rins e

devend IMPOSTO SINDICALdemais orgãos Internos dr, adultos viraria, Evenao ser aquecido. I,

COXSrLTó'hIc;.riaw�?� Fernando numa chama durante alguns O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE·
:\-Iachado, 16 segundos de modo a impedir GAÇÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30

COXSUTlI'AS Dl.'\RI.Ulili::XTE:
t d 1 d

� -

d 1 4 5 R' d J
.

d t d
.

das 15 ás 18 horas que o apume o a go ao nao an ar, sa as e ,no 10 e anerro, a ap a o ao regimem
RESIDÊXCl.\: A\. TrOl1lp?:"-ski,, toque na ferida A pasta de ne- íustítuído pelo decreto-Is! n. 1.402 de 5 de julho de 1939, ten-G2 - Fone '\[anlwl (b('

I
" 1) "

nicilina (OU "penagar" CuJ.Ii0
I

do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do 'I'raba-
DR. MADEIRA NEVES é chamada) é espalhada no lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada

Médico especialista em DOENÇAS interior do tubo por meio de em 29 de maio de 1942, comunica às firmas G empresas queDOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- uma seringa de sôro. O "Pe- pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que

ga Prática no Rio ele .Janeiro
COXSUJ/J'AS - Pela aman ná: nagar" é suficientemente flui- o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido

r�;��'';;����tga�0;0�2V}a�I�/2d��s·l� do par a ser introduzido n � se- pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
ás 16 l)o1'as. - COMlUJ,!úlUO: ringa e para suportar a solu- SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês deRua J0<10 Pfn to n. 7, sobrado -

- .

'1'
-. '.

Fone: I.4Gl - Residêllci3': Rua" çao
com a peruci ma. E im-t janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida-

PresIdell:.e_�utll1ho, .:>8 portante auardar os tubos nu- ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
DR. MÁRIO WENDHAUSEN I ma posição horizontal pala de 1 de maio de 1943, e respectiva. tabela constante do art. 580
:'Ifédico do Centro ele Saúde e Di- evitar a dispersão ou o derra- da referi'�a Consolidacão.
retor do Hospital ";\erêu Ramos"

me da pasta. Afim de s '·:em ._- -"- _

CLI;\ICA :\Il':DICA de adultos e
----

críanoas . usados, o tubo e o paus: lhoCO:\"SULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi- S8n colocados nuni prato este-

quinho") rilizado. A extremidade abertaCOl'Sl.'LTAS: elas 1 8S G horas
RES[D(.;:\CIA: R. Felipe Scbm idt , do tubo é colocada na f",_ida

38 - Fone: manual 812
e a solução em pasta é expeli-

DR. BIASE FARACO da conforme acima ficou ex-

Médj�o. - chefe do Servi.ço de plicado. As vantagens dêsde
Slflhs do Centro de SClude

I
- .

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS n'lMnrln sao as seguintes: 1 -

DE .g:8,fõ&s SE��� GE�rfÓ� a pasta pode ser introduzida
INFRA - VE�ibEfÊJ:i.�� E ULTRA- nas nartes mais profundas do
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. ferimento: 2 - a dosagem po-

Felipe Scllmidt, 4G d tacil t t 1 d .

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 e ser aCl men e cDn ro "l a,
-

/3
- não há perigo .de conta-

DR. ROLDAO CONSONI mínacão quanto ao crême: e
C!HURGJ.\ GEHAL -- i\l,TA Ct-

4
.

d di d
. ,

RlJRGIA - ;\IOI,j;:STIAS DI� SE· - n esper IClO a pasta e
.... NHOHAS - PAR'TOS .. I insizniücanteF'ormado peja Fncu ldadr- '(�C 7\'Jedl b 1 - •

cinna da Universidade de Silo
Paulo. onde foi assistente por vã
rios anos do Serv íco Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Ne t o
Cirurgia do estômago e via" h,
liares, intestinos delgado e grosso.
tiróide. rins, próstata, bexiga.

útero, ovários e .trompas, Varrco
ceIe, h ídrocele, varizes e hern a

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua Felpe
Schmidr. 2] (altos ela Casa Pa

ratso r , Te!. 1..'j!)8.
RESJD1l:NCI.\: Rua Esteves Jú

nior. 179; Tel. )\,1 7G4
--

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habüí taoão do Cou se-
lho Nacional ele OftalmologIa.

COXSUJ,TóRIO - Felipe Schmi·
d t 8. D<I's 14 às 18 horas.

ROSIDe:�'CJA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEF01'\'ES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci

rurgia do torax. Parto s e doenças
de senhoras

COXSUJ,TóRIO: H. João Pinto ..
Diál'ialnente das 15 às 17 horas,
RESIDÊXC..4: Almirante Alvim,

:36. FOlie ;\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clin ica Infantil da
Assistência Muntctpal e de

-

Caridade
CLíNICA 1Il1WICA DE CHI.'\.NÇAS

J\DUL'l'OS
CONSUJ,TóRJO: Rua Xunes ;tla

chado, 7 (Edifício S. }<'rancisco).
Consultas das 2 às (; horas

RESID'f:l'\CIA: Rua Mareehal Guj·
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de :\Iedicina da Universida
de do Brasil). :\fédico por concur-

50 do Servico Xac íonal de Doen
cas Mentais.' Ex interno da Santa
Casa de Mlserícórd ia, e Hospita l
Psiquátrico do Rio na Capital l' e-

deral
CLiXJCA )lH,DICA - DOEXÇAS

XI�RVOSAS
- Con sul tó írio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Restdê ncla: Rua Álvaro de 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. pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho geníto-urtnár ío do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de J'ane iro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar
diografia clinica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de Fisioterapia s., Labora
tório de micr-oscopia e analise clá
nica - Rua Fernando Machado.

D�. ARAUJO
Assiste,,!.. do Prof. Sanson, do

Rio ,te .Janeiro
,

ESJ>EC IAI,IST.'\.
Doenças é operaçôes dos OLHOS,
OUYIDOS. NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna ela GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORI:'-IO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, ate.
COXSrI,1'.\S: das 10 às 12 e <las

1;; às 18 hora.
RUA XII:Xl<JS :\L\CHAD& N. 20 -

Fone 1447

.. W "' .... III... .,.p'

DR. NEWTON D'AVILA

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

�Dbl C!!ISltadl
"sn.VEIR.A"

.._.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA-
Fudada e. 187. - Sécle: I A I A
INCENDIOS E TBA.NSPOJ1TES

Cifras do ;Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.4oL755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades

I;.t>-\)�O VIRG�.' � DA «»: <;At-v� WUIEL INDUSTRIAL
JOINVIlLE

98,687.816.30
76.736,40 1 306,20

o Sahio

Notas científicas

Florianópolis, de de 194 .

Nome por -extenso _ .............•..... , .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ...•..

EDITAL

Bcademia de Comércio de
Santa Catarina
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

A'X() LE'fIYO I)F� 194:6
CURSOS: Comercial Básico

Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (20 e 30 anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 10 a 15 de fevereiro
Exames ele 2a época - de 10 a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLO:\IA DE AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI
CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
:VríNIlVIO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE
LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA-

. BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílío Luz, 47 - DAS 17 Às
19 HORAS.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
CL�. \VETZEL INDU8TRl AL-J()INVILLE (MUCll re�lsl

recornrneuda-çe para roupa fina € roupa cornmnm.

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecoico-Electron

Fur.d a do em 1935
Morrtoqern de rádios. Ampli

ficadores-Transmisllo,-es
Mat9rial importado direta

mente dos U. S. A
Proor ie tá rio

Otomar Georges BOÍ1m
Electre - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

Florianópolis

.

�ua João Pinto n. 29 _ .. Sob.

,.

ODIN

�
LHE RECOMENDa

conTQA FERIDA, oQ€C'2nTES ou AnTIGAS

st>-�Ã���RCf:At
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se a democracia

nômicas ao
o

brasileira quiser vencer a crise política universal, de que
estamos sofrendo os ferozes influxos, terá de oferecer vantagens sociais e eCI

não apenas agitar em comícios,' em jornais e em outra
substan'livo abstrato da palavra "liberdade".

Fronteiras da Jugoslávia I
CENTRAL HALL, Londres, 23 (INS) - Edward Kardclj,

I"premieI''' da Iugoslavia e delegado de seu país junto à As

sembléia Geral da ONU, ao falar perante o plenário da Assem

bléia Geral, invocou a necessidade de, nos tratados ele paz ------------..,;;a

com a Alemanha e a Itália, ser feita uma revisão nos limites H'
,

5 � "ORITZ - o je , as e i,.)
desses elois países com a Iugoslavia,

_"
a fim ele evitar as pres- Tamara Toumanova - Gr

sões, violências e ameaças contra nós". Salientou que a gory Peck.
ONU dava o direito de se conceber maiores esperancas elo que QLAXJ)O A YE" E

a velha Liga das Nações, especialmente no Conselh� de Segu-
U bei

A CUHt f_ . . . m e1JO que rans armo
rança, onde as pequenas naçoes esperam febnlmente se utfli-

um homem rude DO mais per
VEM AÍ O MAIS J0V:E�1 .

zarem para a manutenção da paz. I feito dos amantes ... Uma

�imt(DEPUTADO PARANAEN::3E 1- ples dançarina um audacios
Curitiba, 23 (Via Aérea) -

D ld C
I combatente e um inferno c

Seguiu para Londrina, o depu- r. Ro ão onsoni fogo e morte num verdadeiI1tado José Munhoz de Melo. paraíso!
Vai rever o norte do Estado, CIrurgia geral. Moléstias de Senhoras - Partos A RUtSSIA conta ao mundo
que lhe forneceu expressivo Comunica a seus amigos e chentes que reassumiu
contingente eleitoral. Dalí se- sua clínica, à Rua Felipe Schmldl 2 - sen., onde
guirá para o Rio, a fim de par- atende das 2 às 5 horas.
ticipar dos trabalhos da Cons
tituinte. O sr. Munhoz é o

mais jovem representante que
o Paraná já enviou ao Parla
mento.

.povo, e
tribunas

FlorlanõpoU" 2 .. de Janeiro de 1946
------_.-

NorAS POLITICAS
O SR. MANOEL RIBAS NÃO
QUER SER GOVERNADOR
Curitiba, 23 (Via Aérea) -

Está sendo aguardado aquí,
de regresso de uma estação de

aguas, em Minas, o sr. Manoel

RIbas, presidente do P. S. D.
local. Informa-se nos meios

políticos, que o ex-interventor
renunciará á sua candidatura,
articulando as fôrças politicas
que o apoiam, em redor de ou

tro nome, que deverá ter tam
bém a sanção do P. T. B.

NÃO FOI BUSCAR SEU DI
PLOMA DE DEPUTADO, O
SR. GETúLIO VARGAS
Curitiba, 23 (Via Aérea) - ..

Até o momento, o Tribunal
Eleitoral não recebeu qualquer
comunicação do sr. Getúlio
Vargas, quanto a sua eleição
para deputado, pelo Paraná.

Adianta-se, que o sr. Rubens
Melo Braga, primeiro suplente,
telegrafou ao ex-chefe do go
vêrno, pedindo instruções e es

clarecimentos.

VIRÁ PARA O RIO, NO DIA
25, O SR. PEDRO LUDOVICO
Goiania, 23 (Via Aérea) -

O ex-interventor Pedro Ludovi
co, eleito senador pelo P. S.

D.,.de Goiaz, seguirá para o Rio
no próximo dia 25, a fim de
tomar posse de sua cadeira no

Senado Federal e assistir a so

lene investidura do general
Dutra no cargo de presidente
da República. Antes de sua via
gem, o sr. Pedro Ludovico se

rá homenageado, nesta capi
tal, com um banquete de 600

talheres, oferecido pelos seus I
amigos e correligionários.

oif 'i.:'� �'if.

cracia".

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Elogiado o dr.
Thiers Fleming

Rio, 2� (E.) - O minis
tro da Viação enviou ao

engenheiro Thiers Lemos

Fleming, o seguinte ofí
cio:
"Tendo inspecionado as

obras da barra e do pôrto
da Laguna, as obras do
canal de Araranguá á La
guna e os demais serviços
executados no 17c Distri
to de Portos, Rios e Ca
nais, do Estado de Santa
Catarina, inrluindo a bar

ragem móvel de agulhas
do rio Itajaí do oeste e o

salvamento da draga
"ITAJAí" e do lameiro
"GUARAZ", que impor
taram na recuperação Da

ra o país de mais de dez
milhões de cruzeiros, re-

solvo elogiar o engenreí-
1'0 Thiers Lemos Fleming,
chefe daquêle distrito, pe
la dedicação mostrada ac

serviço público, pela com

petência revelada e pela
brilhante organização dos
seus trabalhos, que muito

apreciei" .

I �:u!
sofrimento e sua vingan

No programa: - Cine Jor-
nal Brasileiro - DFB.· '"

d I I
Noticiário Universal - Li·

escân a o o genera vr�recos: ás 5 horas _ 3,60,

assumiu outro posto 12,�� ;,30 _ único _ 3,60.
Buenos Aires, 23 (U. P.) - ROXY - Hoje. ás 7,30 horas

O vespertino peronista "La 1 O comandante recer, .-no-I Última exibição.
Época" diz que o ministro. da meado daquela b�se. foi l� in- Victor Mac Laglen "- Cary
Defesa, general Sousa Molína, terventor da provmcia de Bue- Grant - Douglas Fatrbanks
nomeou o general Ramon Al- nos Aires, cargo do qual renun- Jr. - Joan Fontaine.
baríno, para O pôsto de co- cíou após o escândalo pl'OVO- (�r:�G,l - J)]X
mandante da base de Campo I

cada pela "doação" de A história empolgante de
de Mayonas proximidades de -nr, """ V)p<;os do Jockey Clube um grupo de homens valantes:
Buenos Aires. de La Plata á sua pessôa. que não desprezavam a luta ou

amor!

embaixador espanhol DO Brasil Drama! Romance! Ação!
de Menendez, é transferido Suspense!

Censura até 14 anos.
para Lima, Perú, sendo substi-
tuido em seu pôsto no Rio de No programa: - Cine Jor-

Janeiro pelo sr. Eduardo Au- nal Brasileiro - DFB.

nes Perez, enquanto o embai- Preço: - 2,40.
xador no Perú sr. Pablo de RITZ - Sábado, ás 4,30 e 7,30
Churruca Dotres passará a horas

exercer suas funções diplomá- Errol Flyn - Ann Sheridan

ticas na Santa Sé. e Walter Huston.
REVOLTA

Após O

Albarino

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Novo
Madrid, 23 (U. P.) - Está

sendo esperada ainda hoje a

publicação no Boletim Oficial
do Estado, de vários decretos
na pasta dos Assuntos Exte
riores, segundo os quais o

atual embaixador espanhol no
Brasil, sr. Pedro Garcia, Con-

\

,

o E�TADO encon··

Ira-se à venda na

banca de jornab
<tBecku

Comprar 08 CASA MISCE
LANEA é aab .. , economizar •.

Um perú que morreu
antes do dia
Londres, 23 (B. N. S.) - Um

perú, que pertencia a um te-I
nente canadense, estava sen

do engordado na frente italia
na. Para que não fugisse ou

desaparecesse misteriosa.uen
te, o tenente amarrou-o ao seu

�����:s� ao cano dum dos

Solucionada, dentro
Veio um aviso de que era cs-

d 8 d·ATUALIDADES perado um contra-ataque dos i e las
alpm8:ps e os tripulantes do Salvador, 23 (Asapress)

Recebemos o' segundo nú- tanque receberam ordens de O govêrno prometeu solucío
mero de ATUALIDADES, re- alcar os canhões e visar o ob- nar o caso dos tecelões dentro
vista editada em nossa Capi- jetivo. Pouco depois travo <se de oito dias e os operários vol
taI, fartamente ilustrada e n f''''ô1bat.e. A uma certa altura, taram ao trabalho. Uma co-
otima colaboração. o "chanffeur" elo tanque es- missão de inventor, tratando
-- ----- --

tava intrigado por uma chuva longamente das indústrias vi-

VENDE-SE de penas, quando o ten-nte sitou ôntem o inter-reivindica
lembrou-se do pobre perú. ções dos empregados.
Terminada a luta, saltou o te- ..iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiii.----nente do tanque e encorr' rou
o perú vivo mas completa
mente depenado. É escu .ado
dizer que aquêles militares,
.-

-
- -�'"'oraram mais tempo pa

ra comer o perú.

ACEITARÁ A INTERVENTO
RIA DE PERNAMBUCO

:Recife, 23 (Via Aérea)
O sr. José Domingues, consul
tor jurídico da Delegacia Fis
cal, apontado como futuro in
terventor de Pernambuco, ou

vido pela imprensa, declarou
que, de fato, ouviu do sr. Ne
ves Filho a notícia de que pos
sivelmente o seu nome será
indicado para aquelas fun-
ções. Uma limousine Ford V-8 tipo>

Respondendo a uma per- 1939 estandart quatro portas
gunta, disse que, se for no- com quatro pneus novos em

meado, aceitará o pôsto, dei- perfeito estado. Ver e tratar
xando "com saudade a buro- no E�treito CÇlm LALAU

CONTRA CISPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABELUDO.
TO""CO CAPILAR

POR ·Ex�-iúNC1A·

A.o comércio e ao públi co em geral
a C_HU TRÊS lRiUÃOS tem a honra de comunicar

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

neiro, o seu expediente de Sábado será encerrado às 12
horas.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 1946.

GENTILEZAS

Maceió

Agradeço a publicação do
artigo «Cavacos do Oficio»,
do iorneliste Nereu Cotrea,
Abraços.

WILLY ZUMBLICKE.

Chegou com grande
carregamento

Comandante
Moréira

Baía 23 (Agência Vitória)
- Deu entrada, ôntem, neste
pôrto, um cargueiro norte
americano que trouxe para
esta praça um grande carre

gamento de mercadorias, in
clusive dois bondes para a

Companhia Linha Circular,
encomendados nos Estados
Uidnos. 'Vieram, também, de
zenove toneladas de papel pa
ra a imprensa.

Segundo informe particular,
sabemos ter falecido na Laguna
o velho comandante Moreira.
que durante muito. anos exer

ceu lua atividade na Emprêla
de Navegação Hoepcke. Prático
e experiente, era o rnc.eujo mais
popular da marinha mercante

catarinense, a que serviu nobre
mente e com a maior capa
cidade profisllionol
Além dena qualidadeo, que

inapirava confiança, tinha o

Comandante Moreira o seu ca

ráter ornado de fleugma e bon
dade insuperável que lhe gran-

jeou popularidade e estima, À
família do Comte Moreira, o.

nos.oll pê.amel,

Em
Maceió 23 (A. N.) - - O In

terventor federal assinou um

decreto concedendo isencão

I de impostos e taxas estaduais,
aos imoveis ocupados por esta

I belecimentos de ensino, reco

nhecidos oficialmente.
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