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oje, 30, se .v��o. fôsse, Franklin Roosevelt celebraria o��if2;;la�.
o mundo cIvIlizado, que tanto lhe deve, agradece-lhe a açao.·pronta,

a energia cristã e a fé democrática com que enfrentou e venceu as
ameaças imperialistas amarela e européia.t".

!
.....

•

E�cla ,-ecendo,
- diremos que as oprnroes emitidas por êste

diário, bem como as noticias e palpites políticos
estampados em suas colunas, não sofrem a censura

do Partido Social Democrático.
Nenhuma responsabilidade, portanto, pode caber

às figuras centrais dessa agremiação partidária quanto
ao que iá dissemos e ao que ainda dissermos no

tocante à matéria política ou a outra qu.alquer.
Eviden temen te esta folha tem u,ma Direção

responsável, à qual se deve atribuir a publicidade das
notas, manchetes, locais, sueltos e artigos de redação,
que .são dados a lume sem consulta aos próceres da
citada corrente pnr tidérre,

A Argenll-na e a Confere'"De l�a d'O' RI"o I
do P;rcr:idosuSC::ial °D�;��r��con:� �ant:i��'�ar��!�i�1

.

Fora dêsse critério, há equívoco.
Rio,29 (Via Aérea) - Tele- Ta que o caso seja tratado pelo para secretário geral da ONU.

=-:::========��==��������==�gramas de Washington jocali- novo ministro. Dai acreditar- E a resposta do sr. Leão velo-I-zaram � rep�rcuss,ã? ca'llsadc: nws_ seja. enc�n.trada uma so- so foi: "A apresentação. do no-,Os militares e a Censtítuíção de 37no,') meios diplomáticos ameri- tuçiio satistatoria me do ex-chanceler e para
crnos .(10 convite feito pelo Dos entendimentos resulta- mim, particularmente, e para Rio, 29 (E.) - Adianta-se' serviço ativo serem eleitores ;,
Brasil à Argentina, no sentido tará, ou não, a realização da todo o Itamaratí, e, creio, pa- que deputados e senadores de e o artigo 121 que declara" são

. ...".. do país vizinho participar da Conferência". I ra o país, bastante grata e várias correntes inclusive do inelegíveis e inalistáveis, sal
o�l(..,Conj'éTência de Defesa do He- O "Diário da Noite" pediu, sensivel e da amizade do sr. PSD, vão propôr uma reforma vo os oficiais do serviço ati

mistério, marcada para maio ainda, a opinião do chanceler

I
Welles. Nosso ex-chanoeler é, imediata da carta de 37 para vo das fôrças armadas, os

p�óJ?imo, ne��a_ t apital,. A pro- quanto ao discurso �o sr. S_um_- realmente" um nome que mui- q.ue lhe. sejam extirpados :á- quai� embora inalistáveis são
poszto o "Diário da Noite" ou- ner Welles a respeito da iruii- to honrara aquele centro de nos artigos, como os seguiu- elegtveís ",
viu hoje, o ministro Leão Velo- cação do sr. Osvaldo Aranha,políti'a mundial". tes: attigo 75, letra e), que Estes dois últimos ítens,
80 em seu gabinete de traba- diz que são prerrogativas do aliás, já foram revogados. em-
lho. Disse o titular: "Como se Novas investigações sôbre presidente da R e pú b I i c a bora por simp\es decreto, ha-
sabe, estou no fim da minha "adiar, prorrogar e convocar vendo necessidade de uma

gestão à jrenie da política ex- a bomba etõmtce o parlamento"; artigo 160, le- emenda constitucional. O se-
no terna do pais, por isso, minha ') _

I' •
•

tra b ) , .assim redigido: "será neral Renato Pinto Aleixo, o
or palav.ra sobre o caso »auca BIRMIN.GHA::\I, _9 (U. P,) O professor M. L, Ol iphant, transfendo para ares' t - C' "1

.

.
'

M lhã
• _ _ ,l1,1II T . >, "

J" tâ
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1 b t" declar E tI, ..
er va o OI OUe; J UI aCI 1 aga aes, o

da! _ �')rr.f@de Mao poderá rer. Para it:( :l]I(O �J 1 adlllco e�l::- )�m a, a onfllca, ec ar ou ql�.": o� s �(bOS do militar que no serviço ati- coronel Isnar Góis Monteiro,
o-. lhe jalar ii .'''e.'' «sde.1

. me os po e111 e II ao pai a a rente n.as experrencias so re

I vo das fôrças armadas aceitar o ma.i F d FI(.�.
"" 1:"'. .

, o.'
,.

I 0"1 t .. -',' 1 I aJor . ernan o ores, o

'b,,7::::.)llguns dias de . nei e d .r u ener�la. atonll��, �,que, s.e a 1:0 ,a e��a na� Jogar com as
a investidura eletiva ou qual- comandante Ernani Amaral

assuntos inerentes a' politi a
mesmas (altas, te! a que implorai migalhas na mesa .das quer carao público p

. Pei t 1 J .' D'v c ,( l 2C
".. _ d

".., O ' . d . d . f " .: ôb '

. b '. elmanen - elXo o, ° corone ose lOgO
exterma.Ao futuro "ministro ca- ,..,�all �s poten�Ias , ,1!tIO Ola OI a con erencia so re eneI- te, estranho à sua' carreira"; Brochado da Rocha e outros
berá resoloer o assunto, Entre- �� ato:ll� :fI o capitão ��ymOl�d Bl:c.kbm·�l, I��mbro, tra,ba- artigo 117. parágrafo uruco, seriam atingidos pelo referido
tanto êsse impasse própria- _lsta o ar amento, o .qua_

ape ou' par a a ime lata conces-
que proíbe aos militares em artrgo.

I r.pç.nte dito já existe desde �a� de fundos para a aplicação da descoberta de guerra em ob-

,� c �harço do. ano passado, .quando JetIvos de paz".
I Conferência Mundial do Desarmamento· a-Argentzna foz admitida na

P d· I·
. T .

•

Conferência de São Francisco'
. t I

\i\ ASHINGTON, 29 �U. P.) - O senador Tydmgs, demo-

riel portanto, sua participaçã� e lU esc areclmen os crata por Maryland, pe.dlU, no Senado, que o presidente Tru-

agora, na Conferência de maio Washington 29 (U. P.) _ os supostos objetivos da união)l;land convocasse, llllf�dlatamente, .uma conferência mundial
·

-

7 l· -' , . .' . '. CiO esarmamento a im de prevernr uma zuerra econômica
o nao c lega a ser um caso. Jü - A Associação de Pol ítica Es- Sovlética no eontmente". A' D··

.

d.' _

b
. _

•

,
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'

. . .
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. - , . - Isse o sena 01' que todas as arandes potências estao se rear-
de 90, mesmo, ser pensamen o o I trangetra SOlICItou aos Estados Assocíacão e uma orgamzaçao d id t

":
futuro ministro tratar do aS-I' Unidos um esclarecimento de particular de pesquíza cuja nd:an o I'�Pl alt11e,n. e e reor�al1lzando os s_:us exércitos. Ty-
sunto, tal a sua importancia sua política de longo termo opinião sôbl'e os a'ssuntos in- d l�g�. fPreslen Sou °dseu pe1dldo nun:a moçao, que deverá ser

pw-a as nacões que, por todos jllara com a Alemanha como ternacio.nais é amI)lamente di- e.a l( o pe o ,ena o e pe os orgal1lsmos competentes do Con-
.

-. ,.' °Tesso
os mezos, procuram encontrar I "um dos testes mais importan- nllgada, Sua declaração é ba- o_�_.

"
_

a paz, .A p1'�xima v�nda do sr. 1 tes de política deste p�ís para seada num estudo do diretor As VI-oleAnel"asCarlos Martzns Per�Z1'a de SOU-I com a Rússia". Diz a Assoda- ele pesquiza da Associação Ve- conlra O
za, ,,!OSSO embazxador, em ção que "somente quando OSj ra Micheles Dean o qual dis- MUD PWashzngton do embaz:rador Est.ados Unid?s �ivere:11. escla- se: "Os Estados 'Unidos.e a eIll o ....tugalAdolfo B�erle e �o. S!. Chal- recldo sua propna pohtI�a pa- Inglaterra podem, legitima-

..
.

mers, cheJte da ?zmsao de As- ra com a Europa, podera, le- mente peelir à Rússia que de- Lisboa, 29 (U. P.) - A co- legacia policial, foi essa condi-
suntos do Braszl no DepaTta- gitimamente discutir a politi- fI'na' l't' I

mis:.>ão central da MUD (Mo- ção aceita e entregue a propa-
t· d -,

"

�
A

sua ·po I' .Ica e moc ere· t d U
. - , .

men o e Estado dos EE. UU., ca da Russia e propor afil'ma- s as
". , , Vllllen o e mao Democratl- ganda que constava .de procla-

� t l t d'
, II • eXIgenelas el11 vanas 1'e- .) d' t ·b

. .

d d·n� ura 11len e ara enseJo pa- tiyas construtivas para os reais o·'
-

d d d I t
ca IS rI um comumca o 1- mações ás classes trabalhado�

bI?es o mun o. on e e a em, zendo que no dia 25 de janeiro, ras, manifesto sôbre a come.afirmado seus mteresses. Masl r
'

'd d· t
. -

devem esperar, em troca, que
a po ICla

A

cercou � se e IS rI- moraçao de 31 de janeiro, pro-
R'

. .

d' t' dT
. tal no Porto, reVIstando todos clamação ás mulheres e re�a

_

USSla peça 1 e,n� Ica 1 1111-
'os democratas que dali saiam presen'tação da comissão cen-çao de l1_ossa polItIca � .um.a apreendendo toda a propagan� traI ao pI'esl'dente da Re!)l'l.modeTaçao de nossas relVmdI- d d t d

�

cacões de intervir em áreas do aA e q1l!e. eram porta ores. blica.
•

po LCla apresen ou�se na Em· Braga a polícia infor-mundo onde proclamamos os ' .

'd d
,-

d'
nossos interesses políticos, es- fl��prla se e l� comlssa� IS- mau á comissão da MUD não

tratégic:os ou econômicos. le'loa palIa rea IZmar udmta nsca permitira romaria comemora-
s m qua quer an a o que tiva em 31 de janeiro que nes-
autorizasse a diligência, fato sa data devia ali se realizar.
êsse que deu lugar a protestos O comunicado conclue "que
por parte dos membros pre- a comissão central manifesta�
sentes da dita comissã,o

-

se surpresa com estas ações
A polícia perguntou se ti- repressivas que denunciam

nham autorização ou visto da grave contradição entre as de
censura palra as publicações, clacações do govêrno e o d.)
ao que foi respondido que não, chefe do Estado com os atos
pois não havia necessidade pa- das autoridades administrati·
ra taL Foi-lhe ainda pergunta· vas policiai:.>",
do pela polícia, se desejavam
fazer voluntariamente a entre-
ga das publicações de propa- .l.meacadaganda de que eram portadores, a .

sendo-lhes respondido afirma- . Londres, 29 (A. P.) O
tivamente sob a condicão de rádio de Budapest informa que
que a ocorrência fôsse· reduzi- aquela cidade está ameaçada
da a auto. de uma enchente das aguas
Depois de consultada a de, I do Danúbio.

------ ---_._--
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�'�et�rnaram à luta pela deposição;1., f GUATEMALA, 29 (U. P,) - Informa-se que domingo o
·

povo ele Nicaragua retomou a luta pela deposição de Somoza,
·

tendo 20,.000 manifestantes percorrido as ruas da cidade aos
,

gritos ele "Abaixo Somoza". A Guarda Nacional tentou disper-
saI' os manifestantes, tendo ocorrido mortes e ferimentos. Ou-

·

tra notícia, esta procedente de Manágua, capital ela Nicaraglla,
revela ql1e o gabinete e os secretários da presidência demiti-
l'am-se em consequência dos acontecimentos. Pediu demissão o
irandes carregamentos de combustível Prefeito de Itajai

cbegam ao Rio Grande Esteve ontem em Palácio o

,
RIO GRANDRE, 29 (E.) - O petroleiro norte-americano sr. Julio Teixeira, Prefeito da

q:� havia encalhado junto a barra deu e,n,trada no Pôrto Novo, progressista cidade de ltaiaí,
(�arregado com 6.500,000 litros de gasolina, no valor de quatro que apresentou a s, excia" o
milhões de crllzetl'Os. Não foi necessário o auxílio de reboca- sr. In terven tor Federal, dr.

I
40res estrangeiros para safar o barco ianque, Luiz Gallotti, o seu pedido,

...
- BOJe, chegou o "Atlantic:", que transporta 10.700 tonela- irrevogavel, de demissão, no

,das de petróleo crú. Esse navio �ncalhou em frmlte à Cia. que foi atendido.
Swift. E' grande a perda que so-

Em face da entrada este mês de 3 petroleiros, a Alfân,d.e- fre Itaiaí, pois o sr, Julio
ga local registrará a maior renda desde sua fundação, esti- Teixeira, fazia uma adminis
mal1�o-se em mais de l:j milhões de cruzeiros sua arrecadação I tração que agradava a todos
em ebl'eitos alfandegários. 'os minícipes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"110 14· B. C. e a posse do .A provavel consti-
MAGAZINE : general Dutra tUI�ão do novo

! Em comemoração à data da' posse de s. excia. o Gen. EURICO secretariado
• GASPAR DUTHA como PRESIDENTE DA REPúBLICA a banda

......... do ]40 B. C. realizará uma retreta na Praca 15 de Novem'bro às 20
horas do dia 31 do corrente.

•

Esta; festividade servirá como marco entre os anos de ins

trução de 1945, ora findo, e o de 1946 que se iniciará com a in

corporação dos novos conscritos, aio de fevereiro.
No mesmo Elia 31 será levado a efeito, pela manhã o cerimo

niai do li�en�iamento da vultosa turma de reservistas: proceden
do-se então, a entrega do grande número de prêmios conquista
dos no Campeonato Interno de Jogos e Atletismo brilhantemente
disputado pelas diversas Sub-unidades.

'

O programa musical da retreta será o seguinte:
la PARTE

Rio Branco - Dobrado - Francisco Braga.
Alvorada Brasileira (Sôbre os temas da la e 2R parte da Al

vorada) - Calcavechia.
Avante Brasileiros - (Canção cívica) - Manoel Del Rio.
Guaraní (Barcarola, cena e dueto) - Antônio Carlos Gomes.
Cantigas e Dansas de Negros (do "Contratador de Diaman

tes) - Francisco Braga.
Rei do Povo - (Dobrado Sinfônico) - XX

2a PARTE
Coronel Ernani - (Dobrado) - Manoel Del Rio.
::Vlefistofeles - (Fantasia) - Arrigo Boito.
Anedota - (Canção sketch) - Manoel Del Rio.
Festa de Cidade - (Sinfonia) - F'ifippa.
Á Estrêla Confidente - (Romança) - R. Robaudi,
Coronel Paquet - (Dobrado) __.:._ M. Del Rio.

.........

•

A [amilia do usurário
toma banho ...

* * *

.lADrE SOARES - (Exclu
sividade do CE(' para "O Es-

tado". •

Os fátos da atual guerra
abríram nfínal os olhos do

mundo inteiro, para com

preender o avanço notável em

que se acham os anglo-suxo
uios sôbre todos, os mais. :E

note-se que nem por isso eles

se consideram uma raça supe
rior. Passamos os latinos um

seculo inteiro lendo só francês

tlesconhecendo o Iuglês. Só

agõra verificamos o nosso er-

1'0. óra, há eS}lecialmente um

escritor político inglês que de
víamos estudar a fundo. É Wal
tter Bag'ehot. É o autor do me

lhor livro sõbre o regime polí
tico i n g lês: "'I'he British
Constitution. Não contêm ne

uhuma exposição teórica co

moMontesquieu ou Bluntschli.
.lIostra o mecanismo prático,
na vida (Bária, nos fatos como

ocorre dia a dia. lIas Bagehot
escreveu em 18:>8 umas cartas

fie París sõhre o golpe d'e Na

poleão III, as quais contêm a

essência dêsse contraste entre

os povos angto-saxontos e os

latinos. Diz Bagehot critican
do as constituições dos ídeolo

g'os: "Papel não passa de pa

pei, nenhuma virtude se póde
nêle deseuhrfr para conter

dentro dos devidos limites as

paixões indiciplinatlas duque
les que nunca se detennina
ra m a eontrolá-Ia«, :\'um povo
('om caráter hem eqllilillrarlo
tomo o· ing'lês, It liberdade é

lima cousa estável. Assim uma

nação que aplita hom seus0,

tolerância, um hállito radoual
e trllnsÍg'ente HO mHnejo das

suas livres institui<;ões, o COll-
.
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

i'ieg'uirá; ao passo (lue- os ]l0-
vos mais }Irillul1ltes terão um

A N O L E T I V O DEI 9 4: 6
CURSOS: Comercial Básico

fracasso completo, si ,com Técnico de Contabilidade
flmlisquer outras quulidades,

(10 ano)

fôr (Ieficiente nas qualidades
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

simples, sólidas (} esencinis". INSCRIÇ-ES E
*

O : xames de admissão ao Curso Comercial

* *
Básico - de 1° a 15 de fevereiro

}�squecel' é a maneira mais
Exames de 2� época - de 1° a 15 de fevereiro

rúmodll de sobl'epôl'-se à dflr, �xarr:es .Vestlbulares ao .Cur�o de Ciências

é II maneira muis simples deI. _

Econ0111lCas - de 2 de Janeiro a 10 de fev.

Iltl'lHeSUr a ,'ida. l\I�TRICULA - de 15 de fevereiro a 14 de março

*
INICIO DAS AULAS - 15 de março

* *
AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BASI
ul'l'eIHleu CO) SERA PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA DO LIMITE

com('<:ou a MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

LICENÇA GINASIAL, DE ACÔRDO COM O REGIME ESTA
BELECIDO NO TíTULO· VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
!) de abril de 194� (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Herci1io Luz, 47 - DAS 17 Às
19 HORAS.

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

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

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

transporte de que se utilizarão.
CElrtoS. por obséquio, ii Caixa Postal 139 ou

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

endereço.

I· Academia de Comércio de
Santa Catarina

.. SER HFlUA.XO
II lleiJar quando
�elltir.

FARMACIA ESPERANÇA
to ".I' t!�.tlw NILO LA US
go_ • • Ii. _. • __ Jll'GIfer1'"

..._ _... •�.. - R_pau.. - ,,___
b1.tCoa •• a.orr........

........,... OI .... o�tU .. ......t=arae �...

I

:1 DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandei·
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejuàicar os indivíduos afetados de

t�is enfermidades. O Serviço Na·
clOnai de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes nervosos in·

�igente!l. na Rua D<?odoro 22, das �
as 11 horas, diàriamente.

Informações úteis
F"\lDL\Cl A Dl, PLA"\"TAO

Esrarúo de plantão. durante o dia, aos

domingos e Ú'riados do mé s de fevereiro,
as segm ntc s farmácia s :

Dia 3 - Raulivei ra - - Rua Trajano:
Dia Lu Santo Agostinho - Rt1a_C:�l}t-

scthciro :'1 uíra ;
f

•

Dia 17 f��[lerall(;a - Rua

conselh'�'Ít=',íafra;
.

Dia 24 Xe lson Rua Felipe Schml 'd
O serviço nnturno será c íetuado pela Fi:

macia Santo Antônio, à rua J0;10 .Einto.
TELEFO:\ES :-IAIS '\;I';CESSTTADO:
Bomhciros . . . . ... 131.
Policia ... . ..... .. .. 103i

Delegacia O. P. Social............ lSn
Xl aternids de llj:

�:: ntn Casa .
] OJf

Casa de Saúde S. Sebastião ..• ,.. J l.._t

Hospital 'verêu Ramos ,......... iOi
Assisteucia ':\J unici pal .,.......... 106;
i lospital �I i li tar , .' .. ,. .. 115;
].ln B. C. .

Base Aérea . .
_

I;' B. 1. A. C. . .
-

Capitania dos Portos _ ,... . .

]f;;' C. R. . ....................•

Fórca Policial .. ' . _ .. _ , .. , ... _ , .

Peuiteuciú ria .. _ .. _ ..

"O Estarlo" .

"A Oazcta "
."

, .

õ' Diário (la fl'a&: .•......... , ..

AA··
��lpB. F;:-�eri\;';JIf,·rti�,; .

: : : :
.

: : : : :

gonli FIGURINOS
�! e��Jl1�, MODERROl
Em poucos minutos a nova receita _

M��daco � começa a circular no sangue.
aliviando �s acessos e os ataques da h..<":fj;a
'ou br?nqUlte. Em pouco tempo {> possivcí
dormir bem

.. respirando livre e Iacilment«
Me!,daco allvla-?, mesmo que o mal soja REVI·ST·AS T·E�CNICA:,antigo, porque dls�o]\'e e remove o mucus

que obstrue as nas respirntorías, minandn
a sua energia. arruinando sua saúde, Ia
zendo-o se n t t r,-s e prematuramente velho.
Mendaco tem tido. tanto óxito qU""8 or,,
rece_ co�n 3: garantia de da',' no paciente
,'esplraçao. livre e Iacil rapidamente (' com

]Oleto .ahvlO do sofrimento da asma em pou
cos dias, Peca Mandaco, hoje mesmo. em

qualquer Iarrnácla. ..-\ nossa garantia é ti
sua maior proteçao .

.tiendaeo A:a�:n�::n
Agora tambem a Cr $ 10,QO

MACHAPO A ClAs

,.

ODIN

�

Porto Alegre, \ (Via Aérea)
- A atençao pública nacional
volta-se para importante acon

tecimento que terá lugar, dia
31, no Rio: a posse do General
Eurico Gaspar Dutra, Presi
dente eleito da República. Di
vulgou-se, nesta Capital, que o

novo Presidente, logo após as

sumir �s rédeas do Govêrno,
assinara Decretos nomeando
novos Interventores para a�

diversas unidades da Federa

ção; Afir;na-se, igualmente que
sera designado para a Inter
ventoria do Rio Grande o DL
Cilon Rosa, ex-Secretário do
Interior e procer influente do
PSD. Ontem, a reportagem
conseguiu ·obter a provável re
lacão do novo Secretáriado
gaúcho. Assim, ma para a

pasta do Interior o Dr. Frede
rico Buys; para a pasta da

Educação voltaria o Dr. José
Coelho de Sousa, enquanto
que para a Secretaria de Obras
Públicas, seria nomeado o Dr.
Homero Oliveira, atual Diretor
Geral. Na pasta da Agricultu
ra continuaria o Dr. Desidério
Finamor, apontando-se como

certa a escolha do Sr. Oscar
Carneiro da Fontoura pai a a

pasta da Fazenda. A chefia de
Polícia será confiada, possi
velmente, ao Capitão Darci

Vignoli, que já exerceu essa

função na admínistracão Er
nesto Dorneles, e, finalmente,
para a Prefeitura de Pôrto
Alegre fala-se na volta do Dr.
Clovis Pestana, caso não con

tinue o atual Prefeito enge-
nheiro Ivo Wolff.

'

Ag&Dcia. e Repre.entaçõell em
GiraI

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Piato, n, S
Caixa Po.taI. 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, -In
(Eo.i1. Pr6prito).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aglnt•• '!lo. principai.
rnunlclpioe cio E.taà"
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I ASSINATURAS
;

Na Capital
I Ano Cr$ 80,0&

c-s 45,0&
c-s 25,00-
CrS 9,0&
c-s 0,46'

([;0

lH E RECOMENDA

:31i

iE
m

toI
Semestre .

.
Trimestre .

l:MêS
.

Número avulso
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50>

No interior
Ano Cr$ SO,O!),

I Semestre c-s 511,01)lI Trimestre
c-s 30,0(}i

Número avulso c-s 0,50]"-·
Anúncios mediante contratc-,

O
.•.. - I

s orrgmais, mesmo nao .

publicados, não serão l
devolvidos. I

I A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos I
emitidos nos artigos I

assinados 1 .

r

, '�-:Ir

.111

(Americano�J Franceses.
Mexicanos, Argentinbs)1'

Estradas, Arquitetura, Rád(
Eletricidade, Jardins, Mecânir'

Contabilidade e Finanças)J

LIVRARIA ROSf
Rua Deodoro, 33 f

FLORIANÓPOLIS
(

-

SanuuenD�CONTEM
OITO El.EMENTOS TONICOS: .\: ..

,
. I

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS,CALCIO·

ETC

TONICO DO CERSBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

o. PélidOI. OeJ)auperadot,
E.gotadol, Anêmico., Mil.
que criam Magro., Criança.
raquítica.. recetr.rio a toni-
ficaçio geral do organi.mo

Sa n ,ii n or�
L1e D.N.S.P. n' (99, de 1921�:

CASA -- VR$ 400,�(-
Precisa-se de uma até CF

400,00 ' Aluguéis adeantadf

IInformações fones 1022 e 131

uo Caixas Postais 240 e' 270
,.:

J t
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CHEGOU DE LONDRES

" �5T.oo-Quarla·felra, 30 de 'aneira o. '946 S
.-�------------�--�------------------�-------------------------------���
}-

Associação Comercial Ide Florianópolis I
�\YISO AO fO)fÉ}{('JO IA Associação Comercial de Florianópolis, tendo sido «on

su ltada por comerciantes, varejistas, quer do ramo de fazen-/
'ias, quer de gêneros alimentícios, sôbre o fechamento do Co
mércio, aos sábados, ao meio dia, tem a declarar que o assun

to ainda não foi resolvido pelo exmo. sr. Prefeito Murrícípal,
a quem foi dirigido diretamente um pedido assinado por vários
comercíantes.

S. excia. aliás, despachou a petição, encaminhando-a a

esta Associação, para que se pronunciasse a respeito.
Não existe, pois, legalmente, nenhuma obrigação quanto

ao fechamento do Comércio, aos sábados, ao meio dia.
� Pelo exposto, enquanto não houver um decreto municipal
a respeito, o horário a ser observado deve ser o mesmo que se

observou até agora.
Uma vez solucionado o assunto, daremos imediato conhe

ímento do mesmo aos. interessados.
F'Ior lam-ópol is, 28 de janeiro de 1946.
Charles Edgard llIoritz - Vice-presidente em exercício.

S A NG UE'N/OL
Contém oito elemento! tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc-

U!'I Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Mligrutl, Mães Que Criam.
C rlli nças Rhquítica8 rece
berão ti touíttcação geral

do organismo com o

-

6a. Circunscrição de Recrutamento
A'Iiso aos cidadãos da classe de '9 Z 4

Os cidadãos nosctdos entre l° de Janeiro e 31 de
eze.mbro de 1924 (classe de 1924), devem preparar·se
aro uma pcssível convocação da r-espe t ivn classe a

partir de 20 do corrente mês.
Floi'ianópolis, 11/1/46.
Ten. Cel. Olímpio Mourão Filho, Chefe da lSa. C . .a.

'Panair do Brasil S. A.
HORÁRIO

A partír do d1a 10 de fevereiro de 1946
2as. e sãbadoss Bums Sul (Pôrto Alegre)
olalii• e d.omingos: Ramo Norle (Curitiba,

São Paalo e R.iQ de Janeiro)

I

Crédito Mútuo Predial
Proprletarios - J. Moretr� & Cta.

1 mais pref8rida, é inegável.
2 sorteios me�sais 4 e ·18

/

PRtMIO MAIOR CR s 6.25000

Muitas bonificaç
-

9S e médico gratis
Tudo isto POt apenas Cr$ 1,00

1. " que a sacarina, açucar
obtido por tratamento quími
co do carvão mineral, é qui
nhentas vezes mais doce do
que o açúcar de cana.

2 ... que, nos fins humanos,
existem aproximadamente 10
milhões de canais; e que, se es
ses canais fossem enfileirados,
eles se estenderiam por cêrca
de 30 quilômetros.
3. " que nenhuma cidade

do mundo possue uma popu
lação tão cosmopolita cerno

Jerusalém, na Palestina, I -ois
seus cidadãos falam nada .ne

nos de 29 idiomas diferentes. '

4. .. que, em certas regiões
da China, quando nasce uma

criança do sexo masculino, os

pais colocam-lhe brincos nas

orelhas para que os deuses
pensem que é uma menina e a

deixem viver.
5 ... que, em, Sydnei, na

Austrália, morreu recentemen
te John Benell, detentor de
um "reeord" assás esquisito -

I era o homem mais tatuado do
mundo; que, no seu corpo,

I
contavam-se cêrca de 800 de
senhos diferentes; e que, co-

mo Benell era tatuador de pro
fissão, seu corpo constituía ao

mesmo tempo uma amostra e

um catálogo.
6. " que o Abade Piccard, Vende-se um. para criança,

em sua "História Santa" af'ir- com pouco U30 e a' tigo tino.

ma que no ano 66 depois de

I
Idem, mala armário, em bom

Cristo, em Roma, na presença esta�() de conservação, �e soli
de Nero, o apóstolo Simão �le- dez invulgar e muito util para

vou-se aos ares para conven- caixeiro vi e iante.

cê-lo de 'que era um ser divi- Preço: Carrinho Cr$ 300,00
no; mas que o apóstolo Pedro, Mah Cr$ 500,00

que estava convencido de que Ver à rua Deodoro n�. 18

aquilo erl3: uma arte diabólica, MIHISTtRIO DA EDUCAÇ O E
po-se aflito a rezar, o que .

A

provocou a quéda de Simão, o SAUDE
.

qual m o r r e 1.+ instantanea-

�
Escol� I.nd�strl�l de

mente. .' florlanopohs
Chama-se tl a t c nção dos 10-

teressados para o edital de

abertura da inscrição para os

exames vestibulares aos cursos

industriais e de mestria desta

Escola, publicado no Diário
Oficial do Estado, de 14- do
[corrente, à pago 5,

Londr-es, (H. P.) - .Já chegou ao - :Frigidez, irregularidades ouva-
Brasit o reputado e esperado trata- danas, Idade cr-ítica, obesídade ou

mento Okasa, - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele
medícacão de escolha untve rsalmen- e da cút is, queda ou falta de turgên
te recoÍlhedda pelo seu alto valor da dos seios tôdas essas (lt>ficiên·
terapêutico (' pela sua eficácia Indís- das, (1(' or-igem glandular, na mu

cutívet. - Okasa ú base ele Hor-mô- lher. Okaxa encontr-a-sr- à venda nas

níos vivos, extratos de glândulas se· boas Drogavías e Farmácias. Infor
xuals e Vitaminas selecionadas, I mações (0 pedidos ao Distribuidor
combate viaorosameute todos os ca- gnral: Produtos Ar-na, A,'. Rio
sos ligado" flil'l:'t.alll('nt(' a per-tuba- Branco, H'() - Rio. Okasa impor-ta
(:ões das g lânuta-, genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual corno: Fraqueza sexual porciona Yi.rilidade, Fôrça e Vigor
na idade avançada ou pOI' outro mo- com as drágeas "prata" para ho
tivo, no moço, selínídade precoce, ruem, - Feminilidade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fr,aqueza leza com as drágeas "OU1'O" para
mental etc., 110 homem.. , mulher.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

P"ra o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafro

ne. 135

Dr. SAVAS LACERDA �Reassumiu sua clínica, nesta;' Capital, o dr. Savas �

Lacerda, oi!o-rino-laringo,logista. I

Ors. Aldo Ávila
da L,DZ

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS'

1<ua Felipe Schmidt, 21

(Sobrado)
Florionópolis

I QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO � ElEGAH(IA 1
, PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex'mé

dica do Cent-ro E.p'írita Luz,
Çaridad1! e Amor. comunica
a mudança do seu consult6-
:rio para a· Rua do Senado.
317 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro. onde pa.sa a oferecer
os seus pré.timo•• Esere90 de
ta.lhadamente .- nGme. id'Q
de, endereço e envelope se

lado para a re8pc�ta.

RU8 João Pinto. 16 - Florianópolis

o general Pantaleão
Pessoa e o 177
Rio, \ (E.) - Cl rculararn

rumores de que o general Pan
taleão Pessoa, um dos benefi
ciados com o recent€ decreto

que rnamda reverter à ativa os

generais reformados pelo arti

go 177, não pretendia voltar
ao serviço ativo e havia escri
to um manifesto explicando
sua atitude.
Em busca de informações

precisas a respeito, procurou o

"Diário da Noite" ao general
Pantaleão Pessoa, em' sua re

sidência, mas alí foi informa
da de que s. excia. se achava
ausente da capital, tendo via

jado para {) Vale do Pa.raiba.

APENAS Cr$ 3,10
Com essa infima quantia Voe.

está auxiliando o 8eu ,nóxhD..
Centzíbua para a CaiIa de Esmo'"
.08 Indilrentes de FlorilUl6poHa.

Mala e carrinho

Recurso denegado
pelo S. T. E.
Rio, : (E.) - Decidiu-se,

no Superior Tribunal Eleito
ral, o recurso impetrado pela
UDN a favor do sr. Vilas Boas.
Findos os trabalhos verificou
se a vitória do sr. Felinto Mu
ler, pelos votos do ministro
Edgar Costa e dos desembar
gadores, Antônio Nogueira e

Oliveira Sobrinho.
A favor do sr. Vilas Boas.

votou o professor Sá Filho.

VENDE-SE
Uma limousine Ford V-8 tipo

1939 estandart quatro portas
com quatro pneus novos em

perfeito estado. Ver e tratar

no Estreito com LALAU

Sapataria Jurity
!Rua Tiradentes 19,
Apresenta' seus últimos mo

delas em· calcados finos
para senhoras

r- _

CasimirasSedas,

S,A $A."�
e

ORLANDO SOA RPELLl
Roa Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede iDtern�)

C íxa Postal 51 --- Ead, Teleg., «Scerpellí» --- Florianópolis
r
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j

Oovêrno do Estado
Decretos de 23 de janeiro de 19/6

O J.\1TERVEN'l'OR FEDERAL RESOLVE
XOJHear:

De acórdo C0111 o art. 15, item Fv". cio de
creto.Iei n. 572, de 28 de outubro de ]941.

Emília Weber para exer-cer. interinamente-
o cargo da classe E da carreira de Auxiliar
de Laboratório, do Quadro Único do Estado,
llara ter exercício no Centro de Saúde de
Canoinhas.

Rcmorcr, oor permuta:
De acôrdo com o art. 73. do decreto-lei n.

572. de 28 de outubro de ]9+1:
Mar ia de Lourdes Cardoso, ocupante do

car-go da classe H da carreira de Oficial Ad-
ministrativo, do Quadro Único elo Estado, do

;:�;::;�::::::�:;'::::i"::::':':;::��:d:;:; Em prosseguimeDto ao Cam peonato Sul ftmer i c ano de Futehó I,
o

Dle��:;��:'�����f�·;�;,;;Ra�í:eaR::S:oL�: bateram-se, ontem à noite,· em .Buenos Aires, os esquadrões
"J:�r;:;�:;;::';:::;;�:;;;,::;;���;"�: brasileiro e paraguaio, terminando empatada a peleja por 1 a 1.
quando vagar, padrão C, do Quadro Cnico do r ! -. , 7'1 �

"

'-, , ••". ,,, � ,_ ." ..

Es�do, da Escola mista da Vila da Glória do J0ti:0� �H IClAI� D,ISPUTA: R lO.' ja venceu 13 campeonatos I MANrIDA A SUSPENSAO DE mlU�lar a C. B. D. u� p�dldo
Sa�, para a .�Ista de �aí.Mirim: distrito de I �·�lS !;l'i.TRE BRASILEIROS I cariocas: O Flamengo, 10; o: TIM de Iícença para a realIzaçao de
Sal, no munrcrpro de �ao Fr-ancisco do Sul. I E CHILENOS Botafogo, América e Vasco, 6; um amistoso entre uma agre-Conceder exoneraçao: É a seguinte a relação dos o São Cristóvão Bonsucesso e Rio, 29 - A C. B. D. infor- míacão de Uberaba e o clubeA Rodolfo Spengler, do cargo de Juiz de Pax " •

do distrito da sede do município de Gaspar, jogos oficiais disputados entre Bangú, 1 vez. mou à Federação :l\�etropo�ita-' paraguaio, Libertad, naquela
comarca de Blumenau. (OS selecionados do Brasil e do VÁ.RIAS NOTíCIAS na de Futebol que mdefenu o cidade montanhesa.

Decretos de 26 de janeiro de 1946 Chile: _ Sábado, vencendo o Lü·ft pedido de. perdão ilnterpost,o; Também foi dirigido à Con-o INTERVE:\TOR FEDERAL RESOLVE 1 f 1 Elb d PNomeor: Ano - Local - Yeneedor T. C., o Bandeiramte B. C. ,ia- pe o l�ro lssI�na a e. a-' federação idêntico pedido da.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n. Escore - Competições grou-se campeão de basqúete dua LII?a .(T�m�, suspenso por: A. A. São Bento, da cidade de
431. de 19 de março de 1940, combinado 1916 _ Buenos Aires da cidade. ato de indisoiplina. !Marília, São Paulo, que pre-
com o art. 33(>, § l°. do decreto-lei u. .. E 1 C Este jogador procurou obter -

mpate - 1 x - ampeoUla- - Para o encontro de quín- ' - .tende enfrentar o campeao614, de 2 de março de 1942:
1 dFelipe Vitor Hittencourt , Escrevente Jura. to Sulamer-icano. ta-feira com o Avaí o técnico o can<;:e amento .

a sua pena, .0 I' "guaraau
"

a 10 de fevereiro.
montado da Escrivania de Paz do distrito de 1917 - Montevidéo - Bra- Numas Cardoso, organizador que nao consegUIU, sendo obrí- '" * '"

·'Erval.Vel.ho", do município. e comarca de sil _ 5 x O - Campo Sulame- do selecionado da cidade, pre- gado a cumprir a penafídade I CABE(':iO VAI ATUAR NOCampos Novos, para subst ituir o respectivo .
. A pelo prazo estabelecido pelo I •

IPIRANG�Aserventuário vitalício, que se acha em g ôzo de rlCano.. . I ten�e por em cal�po o,�e.smo I'licença. 1919 - RIO de Janeiro

-I
conjunto de domingo último. m�is. alto poder da entidade Rio, 29 - A C. B. D. pediu

Celso Matos, Escrevente Juramentado do I"
I
Brasil - 6 x O - Campo Sula- _ A Federacão Atlética do maxima. 'informação à F. NL F. sôbre o

Ta�elionato de Xoras, Oficial <lo .Registo de mericauo. Rio Oraude. está interessada
,. ,. ..

I' diante.iro Lucídio Batist.a daImóveis da Comarca de Campos .\OV05, para .....
. .

- I
substituir o respectivo serventuário vitalício. 1920 -- Valparaiso - Bra- em partrcípar do campeonato] Ql'"EREJI EN1<'REXTAR O Silva o "Cabeção", que dese-
enquanto durar o seu afastamento. sil - 1 X O - Camp. Sulame- nacional infanto-juvenil de LIBERTAD ,'ja ingressar no Ipiranga, de

D� acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n. ricano. basquete. que a C� B. D. efe-!
. I

S. Paulo.
31, de 19 de março de 1940'

1922 R' d J' .. , .

I' O B
'

IAlvacyr Rosa para exercer 'o cargo de Es.
.

- 10 e aneiro tuará, em Junho proximo, no RJO, 29 - A Federacão .!\Ii-I onsucesso sera consu ta-
creventc Juramentado da Escrivania de Paz Empate - 1 x 1 - Camp, Su- Rio de Janetro. ine ira de Futebol vem de enca-

i do a respeito.
do distrito da sede do município e comarca de lamertcano.
Joinvile, cujo serventuário vitalicic é Cláudio 1937 _ Buenos Aires _ Bl"a-Barbosa Lima.

Remover, por perm nta : sil - 6 x 4 - Campo Sulame-
De acórdo com o art. 73, do decreto-lei n. ricano.
572, de 28 de outubro de 1941: 1942 - Montevidéu - Bra-

Recciotti Queluz, ocupante do cargo da elas- 'I 6 1 Cse H da carreira de Oficial Administrativo,
SI - X - amp. Sulame-

do Quadro Õuico do Estado. da Diretoria de ricano.
Estradas de Rodagem para o Tesouro do Es· 1945 - Samtiago - Brasil
tado, onde está lotado Maria de Lourdes Caro

_ 1 X O Campo Sulamericano .

.doso.
Resumo: Jogos disputados,

CINE ODEON 8; vitórias do Brasil, 6; vító-
Não haverá sessão cinema- rias do Chile. O; Empates, 2;

tográfica golos pró-Brasll, 27; golos

'I pró-Chila, 7.
T:8ATRO A. DE CARVALHO x x x

- O maior acontecimento ar- t BOl)f �AlBlER
tístico em Florianópolis! Que os selecionados da
Dia 14 de Fevereiro! Bolívia e do Paraguai disputa-

- Bspetacular estréia de ram entre si apenas 2 parti-
PROCóPIO FERREIRA das, a primeira em 1926, na

E sua grande companhia de qual o Paraguai venceu por
Comédias! 6 x 2, e a última a 26 de janeí-

10 Récitas Avulsas ro de 1946, também vencida
Preços: Assínaturas: Cade.ras pelo Paraguai, pelo escore de
numeradas - Cr$ IOO,CO 4 x 2.
Camarotes: - 500,00. - Que os selecionados bra-

Avulsas: Cadeiras numera- sileíros, já jogaram, em rparti-
das: - Cr$ 12,00 das oficiais com outros países

Camarotes: - 60.00. da América e da Europa 86 ve-
Balcões: - 10,00. zes, colhendo 45 vitórias, 30
Geral: - 5,00 derrotas e 11 empates.
Geral: - 5,00. - Que Joe Louis, detentor

Entradas á venda, durante da coroa de campeão mundial
todo o dia, na Bilheteria do de peso-pesdo, em tôda a sua
Teátro a partir do dia 4. carreira de pugilista (12 amos), Cl·neIDa a sua cooperação

HOJE já entrou no "ring" 63 vezes, temida ...
ClNE IMPERIAL derrotando 54 adversários por "TARZAN E AS AMAZONAS" Bonitos cenários, cenas vi-
Ás 7,30 horas nocaute, 6 por pontos, 1 por Novas aventuras de Tarzan, brantes, de sensações inolvida-

Sessão das Moças abandono e 1 por desclassifi- em estupendos episódios, crea- veis... Toda gente gosta das
- Um filme eletrizante, no cação. Apenas uma única der, dos pela imaginação fertil e aventuras de Tarzan. .. Estes

qual não faltam aventuras e ta sofreu o "Demolidor de De- variada do novelista famoso, filmes agradam a velhos e mo-
romance! troít ", isto em 1936, frente a Edgar Rice Burroughs. Desta ços, Pdorq�e tem o sabôdr a�,ào-I'SUA ÚLTIMA CARTADA Max Schmelling", no 120 vez Tarzan tem nova compa- roso, a vmgan� quan ? J.ar-

com "round". Dois anos depois nheira: Brenda Joice, bonita e 'zan vence lll.ll obstaculos
Nancy Kelly Joe ,enfrentou o seu vencedor escultural, como deve ser aliás d e r r u b a um mundo de IChester MorTis e o derrotou no 10 "round". sua companheira de cOIT�:rias coisas que embaraçam suas JOãO Batista IRussel Hayden Vingança? Entre os que cai- e mergulhos.. .

correrias ... Chita, o

macaco! Bonnassis I /

No Programa: - 1) - Filme ram sob os punhos do pugilis-· O menino Sheffield apareee\ sábio, entra na aventura, que \

I
�

"

Jornal - DFB. .ta negro figuram: James como o "filho das selvas", ro-I desta vez tem a presença de AqVOG A OOS.2) - Cães Vencedores da Ne- Braddock, Max Baer, Max busto e ágil, acompanhando llinda� e. formos�s m��heres, ( Ruo F�lipe Schmidt 34.
ve - Desenho. Sch'lllelling e Primo Carnera, seu pai Tarzan em suas aven- de� pl�stlca perfeita e fISICO eS-1 Sala \3, Telef. 16-31

Sras. e Sritas: - Cr$. 1,20 ex-campeões mundiais. turas perigosas.. . plendldo ...
Estudantes: - Cr$. 2,00

,

- Qw� a entidade máxima O Reino Encantado das "Tarzan e aSe Amazonas" se- -----..--------...
Cavalheiros: - Cr$. 2,40 do futebol carioca era ante- Amazonas é defendido por rá apresentado hoje aos aman-
Censura: "Imu. 14 anos". riormente denominada Liga Tarzan, auando aventuy€'ros tes do bom cinema, nos Cines

Amanhã _:. ODEON Metropolitana. Amea, Liga Ca- gananclos,Js tentam roubar os Ritz e Rüxy, simultaneamente,
Ás 2, 5, e 7,30 hrs. rioca, Federação MetrolPolita- tesouros do temulo das ceri- para que adultos e creanças

Allan Ladd - Lnreta Young na e Liga de Futebol. Atual- monias pagãs .. : possam "ê-Io ...
Na grandiosa realizacão da mente é denominada Federa- A Rainha das Amazonas de- A figura de Tarzan, como

Paramount:
>

ção Metropolitana de Futebol. pois daquilo tudo, agradeCe ao sabmos, é vivida pelo já céle-
IRMÃOS EM ARMAS - Que o· Fluminense, do "homem mais forte das Selvas" I be Johnny Weissmüller, o

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Orquestra Sinfônica
Musical"

Sociedade
Carlos' Gomes

Dramático-

Por motivo da visita do exmo. sr. dr. Luiz GaIlotti a Blumenau, realizou-se o concerto
organizado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Carlos Gomes, que contou com a presença.
de numeroso público, que lotou completamen :e as dependências do majestoso teatro.

Esta magníftca.orquestra, sob a regência do grande maestro H. Geyer, executou nú
meros selecionados, agradando a todos os presentes. que alí homenageavam o exmo. sr.
Interventor Federal.

Apresentamos um aspecto da orquestra de Blumenau em uma das suas habituais,
execuções.

valiosa, des- atlético e simpático campeão
olímpíco de natação dos Esta
dos Unidos ...

A. Sbissa

e

Or s,

Aderbal Ramos
da Silva

DI�.AMO í
VENDE-SE m de 12 HP 7.50Q

velas, corn 6.0 O metroli de fio de
cobre.
Tra1a� l:1.eJta adcção. �1 13 Vii, alt· 1':1'
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o QUE SE PENSA DA Intrujões
MULHER Explicando a SBU filho que

O inferno é calcado com Iin- o mundo está cheio de Intru-

guas de mulherBs. [ões, isto é, de indivíduos que
Guyon I pretendem explorar a boa fé

Uma senhora constdera-se alheia, qualquer mãe pode
muito econômica pelo simples contar-lhe o seguinte epísó
fato de usar apenas um gram- dio:

po de chapéo para todos os Um destes exploradores es-

Blanca Antony voltou a Florianópolis para nos deliciar yintes chapéos que possue. cl)�eu um livro em que pre-
.

I
.

'

Bastos Trigre tendia expressar claramente a
com o canto de sua garganta de cristal. Hoje, em recita .no ve-

lho teatro"Alvaro de Carvalho", oferecido ao sr. dr. LUIZ Gal- Urna mulher ignorante e fórmula para fabricar ouro a

i it discuidada é um mau escrfpto, 'Vontade. Dedicou-o ao papalotti, DD. Interventor Federal, e Cel. Antenor de 1\ e;sqUI a, somente legível, com díficul- Leão X, esperando uma boa
prefeito da capital; o conhecido soprano apresentara esco-

dade, por aquele que ama. recompensa.lhidas peças de seu repertório.. Ernesto Renan
Com início às 20,30 horas, o programa fOI assim dividido:

}

ANIVERSÁRIOS
MENINA SONIA BARBATO
Completa, hoje, seu quinto

aniversário, a galante menina
I

Soninha, filha do casal Jorge
Barbato do alto comércio des
ta carpital, e de d. Benta Che-
rem Barbato. IA jovem aniversariante brin-,dará suas inúmeras amigui
nhas com uma lauta mesa de
doces e guaranás, na residên
cia de seu papais.

:r;.;,

Transcorre, hoje, o aniver
sário matalício do sr. Moacir
.Solon da Silveira.

"Festeja seu :niversário na

talício, hoje, o menino Fer
nandino, filho do sr. F'lorísbe
lo Silva, proprietário da con

ceituada alfaiataria" O Ürri
<co" .

Faz anos, hoje, a prendada
senhorita Maria de Lourdes
'Rosa, fino ornamento da 110S

sa sociedade.

í lUIS Qp-B V)l
NV}lE, i 011
• [ • B 01.01
---

PODEltOSO .AUD-
I..U.Jl NO TRAT....

IIKNTO D!.

<:::smlssa, Gravatas, Pijame«
,Meiaads. melhores, pelo. me"

rr,oorea preço••6 D8 CASA MIS
,CILANEA - RuaC. Mafra. 6

I

Embora ai�da no início de I
, seus trabalhos, a Assembléia
Geral da Organização das Na- ,

ções Unidas já deu grandes
passos no sentido da estrutu
ração do organismo que deve
rá assegurar a manutenção da
paz em todo o mundo e pro
mover a reconstrução dos paí-

.

ses devastados pela mais terrí
vel guerra de todos os tempos.

*

BLANCA ANTONY

Os primeiros dados estatisti-l Ao piano professora NADIR PARENTE
eos detalhados fornecidos pelo

'

Ministério do Trab�lho da. In-I Será, pois, mais uma noitada de bom-gôsto e arte, que o

.glaterra e que, dali por dían- talento de Blanca Antony vem propiciar às nossas exigentes
te, serão emitidos mensalmen- plateias.
te, revelam que, contra ___

10.700.000 trabalhadores que
tem emprego assegurado nas

principais indústrias inglesas,
sõmente 250.000, permanecem

. desempregados.
*

"CM !>lOVO TECIDO TORNA- Compra
RÁ OS NAVIOS À PROVA e Vende

DE FOGO ldiema.
Londres,' janeiro, (B. N. S.) portu·

- Uma fábrica localizada no guk, e.'
ponhol,Sul da Inglaterra está agora irancêa,

produzindo em massa um novo inQ"llla.
tecido plástico que ajudará a etc.

tornar os navios à prova de fo- Rernonee, Poe.ia, Religião, A-
go. Êste material leve, porém viação, Matemática, Física,

* muito' resistente, além da :'2- Química. Geologia. Minera.-
Os construtores navais C�3 tratário à combustão não ré logia, Engenharia civil, mili-

tar e naval. Carpintaria, De-
Reino Unido acham-se de ta! afetado pela água, pelas mu- senho. Saneamento, Metalur.
forma adiantados em suas ta- dancas normais de calor, bem gia. Eletricidade, Rádio, Má,
retas que esperam lançar um como pela maioria dos dissol- quina. Motorell, Hidráulica.

navio por dia até o fim do ano
�
ventes e oleoso O novo material Alvenoria, Agricultura. Vete-

I inária. Contabilidade.
corrente. está sendo fabricado para fins Dicionários. etc. etc.

*

de. pl3;redes de ca?i?�s, . t:tos EVITE ABORRECIMENTOSNão menos de 750.000 ton<:- pamels, portas, dlVlsoes

m.Ler-, com pedidos que podem ser evita.
ladas de produtDs de aço de nas, escadas e outros eqUlpa- dos" Contribua para a Caixa de Es.
acabamento completo e ava- mentos e instalações de :1a- molas aos Indilrentes de FlorÍa"õ-
liadas em 14 milhões de libras vios. O mesmo já -foi adaptada I LEI HM li REV-ISTL'esterlinas foram exportadas com êxito a um porta-aviões e lU t\. ,'i.

pela Grã-Bretanha, apel'la:; na
I
a um grande número de bar- r O 'TAL.E DO IT "J,� i--seounda metade de 1945. cos mercantes. I !"l .-U

c'
..

Para solucionar o problema
da construção de casas, pro
visórias e defínítívas, o govêr
no britânico convidou os ar

quitetos e os industriais a

apresentarem projetos, para
cuja execução terão isenção de
impostos.

PROGRAMA

I eepa.Bagam» que permite seia atra

vessodo o Rio. mesmo do centro

da c ido de .

Deve Itaiaí a rapida conclusdo
de.te melhoramento à decisão com

que o Prefeito Julio Teixeira, rnon-

1 dou atacar Q execução da obra,
I dando prcnta lIolução aos errtroves

que eram ante" apresentados,
Quem viajo agora para Jcínvíle,

utílisando a nova passagem eco

norrríso cerca de seis qutlcrnet.rcs ,

O serviço que é executado' por
duas boas barcaças com capacida
de para várias toneladas•• conta
ainda com ótimns lanchas Q motor

para o seu reboque.

AS DONAS DE. CASA DEVEM.
CONSELHOS DE BELEZA SABER QUE:
Para. aaradar ao seu galã ,. As passas de uva dão um

A impressão que produz uma, agradável sabor às tortas e

jovem com unhas desmesura-I biscoutes caseiros.
damente grandes e enverníza- Borr ífarndo as verduras com

das com um "\"e1'111e1110 violen- um pouco de água salgada
to, é só comparável a não consegue-se fazê-las durar
menos desagradabilíssima

im-I
mais tempo. Isto tem grande

pressão que causam mãos �es- importância .para quem não
cuidadas e de unhas sujas, possue geladeira,
mesmo quando o sujo seja qua- A vitamina G evita o escor

si imrperceptivel, deverão as buto. Ela é encontrada no su

jovens não cair em nenhum co das frutas t) nas verduras
elos extremos. frescas e é de valor essencial
A discreção dos matizes para a nutrição normal.

eleitos para as unhas, é símô
nimo de bom gosto.
As unhas posticas, assim

como os cílios, são impróprios
para moças que se prezam.
Um rapaz que eleja uma mo

ça para espõsa, jamais se per
doará por dar maior atenção a

moças que procuram nos arti
fícios pouco lisonjeiros, moti
vos para se tornarem mais
atraentes.

festividade de N. S
dos Navegantes

Em obras a Igreja de São Sebas
tião, resolveu a Comissão de Nossa!
Senhor-a dos Navegantes, com o as

.sentimento da Autoridade Ecleeiás
tica, adiar a realização dos feste
jos em honra e louvor 'á Padroefra
dos marujos e viajantes para prin ..

cípios de maio próximo.
Para a efetivação das 'Obras de

pintura e decoração da Igreja corno

para construção da Capela anexa
"de N. S. dos Navegantes, subscre-"
ve ram o livro de donativos, mais as:

seguintes pessoas:
Quantia já publicada 14.500,00>
Colombo Sabino 1oo,o()
Banco de Crédito Popu-

1.:1r e Agrícola .

Ernesto Beck & Cia .

Augusto Bauer .

Svr iaco T. Atherino .

Pedro Fr-ancisco da Silva
Eduardo Santos .

Casa Perrone .

Cardos Berenhauser- .

Farmácia "Santo Amtô-
nio '

.

Pedro Xavier & Cia. . ..

es-
I Casa "O Pa raiso " ., .

H. O. Ligocki .

Carlos Ga;lluff .

Jaime Linhares .

Familia Ourofino .

Ernani de Oliveira " .

Famí lia :\1artins·May.r ..

Dietrich von Wange-
nh eim " .

Marg Habiitzel .

Totad 15.850,00
A comissão continua recebendo

donativos para prosseguimento das'
referidas 'Obras.

,-------

Compra-se
Mobnia de sala, gru!)o esto'

fado, em bom estado.
Dirigir-ee a ...."ix" 'Pcstd ln6'

o filho contra osj Nesta

"O ESTADO" NOS MUNICIPIOS

la PAR-'l'E

Pergolesí
Campra
Mozart.

- Se tu m'amí
- Chanson du papilton
..;_ Alleluia

Pedimos aos nossos pre
zados leitores do interior,
nos escreverem comunican
do acontecimentos sociais, e
outros, de sua localidade.
Ficaríamos também mui

to aratos se nos fossem en

viadas, com antecedência,
relação das datas de aníver
sários das pessoas da famí
lia dos nossos leitores e seus

conhecidos.

Schubert ,., .

Reynaldo Ha.hn .

Dvorák " .

Impatience
Si mes vers avaient des ailes

Quand ma mêre

'" '" *

ITAJAÍ
Ha dia. foi inaugurada a nova

Granados ., .

Obradors .

FIl;Ua , .

- El tra-ta-la y e1 punteado
- Cantar
- Jota

,VIDA

FI IN

Eruan] Braga .

Jaime Ovale ., .

VJila.-Looos .

Vieira Brandão ., ..

Miglllone .

- A casinha pequenina
- Azulão

Nhapôpé
Adivinhação
D. Janaína

RECEITA PARA O SEU
PALADAR

CONTRIBUA
para. Cai1l.a de Eslllol•••0. I.di-

I�Qtes de FloriMlópou..

NOVOS
e

USADOS

'Doce de Pêssegos
Embora seja este um doce

muito conhecido, sempre é
bom lembrar uma simples e

excelente maneira de fazê-lo.
Separemos ,uns vinte pêsse

gos não muito maduros e pas
semos por eles um pedaço de

-

sarapilheira para tirar-lhes a

pelúcia. Depois disto, lavemos
bem os pêssegos e demos-lhes
uma fervura, deixando-os
cOITeI' em S€guida.
Para cada quilo de pêssegos

) separemos a mesma quantida
de de açucaro Deitemos este
em uma caçarola de preferên-
cia de cobre. Cubramos o açu
cal' com agua e deixemos a

mistura ferver a fogo forte até
que se torne espessa. Quando
assim, misturemos com a cal
da os pêssegos e. deixemos a

combinação ferver de vagar
até que fique 'a ponto.
Este doce se guarda em fras

cos de vidro bem tapados.
AS "1IAES DEVE".Yl SABER
QUE:
l're) enindo

100,00
100,001
100,00
100,00-
100,00
56.00-
5Õ,()():i
50,00<

W,OIO
5O,()Qf
50.00
50,0.<>
50,00-
50,00
50,00;
50,{}OI
50,00>

5O,oo�
50,ol()i
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VENDE-SE urn marca "cu
max" - rr.it ro t s ções - for ça
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo. _..........__•. _

O motor pode ser examina ; _

do em Itajai com o sr. Oswal-!O PRECEITO DO DIA
do Outra delegado Instituto

... ••
l __

dos:.Maritimos. Tr-atar com Srd I VERDADEIRO LUBRIFICAN-
nei, Noceti à rua João Pinto,! TE DO ORGANISMO
34 '1'elefonl" 1134, I Para aproveitar converuen-

T b
r

t I temente os alimentos, o erga-
am em os me a Dr- nismo precisa de certa quantí-

U-I"OS paUI-I·stas
dade de agua, diariamente.

\) & Sem agua, tal como o motor

S. Paulo, 28 (E.) - Cêrca i sem lubrificante, todos os ór

de mil operários de várias em-I gãos tr��alham. n;al, . aC8p'e
presas metalúrgicas desta ca- tando senos prejuízos a sande.

pítal se encontram em greve. I QuandD sentir sêde é si
Não tendo sielo possível acôrdo, nal de que seu organismo
em assembléia convocada ou- necessita de agua. Atenda-o,
rlem pela Delegacia Regional se quizer conservar a saúde.
do Trabalho, elaela a ausência - SNES.
dos representantes patronais, -. ..

_

-.----

o' sindicato ela classe resolveu I VENTILADORES
propor dissídio coletivo peran-I Vendem-lIe doia ventiladores eJec'

te a Justica do Trabalho. ! tricos, grande .. , para cima da me·

Os operários reiviudícam o 'I
so. ou parede. lIendo um oscHante.

. proprioil para. escritório, barbea·
pagamento do abono de f'im de ria li cafes etc, Trata.r na rua AI·
ano e o aumento dos salários.' rnir�nte L�me9'o 15.

Criada a divisão da
Polícia MariHma,
A�rO��8 e(�.� Fr2�1��iid��t�!
da República assinou decreto
lei, organizando a Divisão (la
Polícia Marítima, Aérea e de
Fronteiras, do Departamento IIFederal de Segurança Pública"
diretamente subordinada ao

I

chefe de polícia e que tem por
finalidade, em todo o territó
rio nacional, a execução, fis
calização e orientação dos ser

viços ela polícia marítima, aé
rea, fluvial e portuária, . imi

gratória e de fronteiras.
A D. P. M. compreende seis

Inspetorias regionais, um ser

viço ele registro de estrangei-'Iros, delegacia marítima e aérea
e secções de estatística e ar

quivo e de admtnístração.

l\1otor a óleo
,

cru

__,_,,_.--

VIAGENS
fpolls.-- Joi."vile

SaídCUI - 2 Mras da
madrug<lda I

I JOinvile--fpolis.
Saíde. 9 hera. da manha

. red::.çào
Informações nesta

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de de 194 .

Nome por extenso .................•........... ,.

-�"-'-'--.

'Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

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

BaDc:�!�Õit;!��t�o!!�!� S.li
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajano, 23 • FlorlãnõpolisRua

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAl..
A•.,unto.: Jurídi<:as -- Comerciais -- Rurais e InforlT'utivo.

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Con8ulte nOllsa Organizoção' entes de .e decidir pela com

:?ra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
emprlllla ne.te e.tado .:;

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ...
-

ADVOGADO
Rua Fret Rogério. 54 - Caiu Postal 54 - Fone 54

ESCRITóRIO JURtDIt;O COMERCIAL
,

í

l
1 _ _

I

�

I "A CA I"A,%.(·(IIII
Fabricante e d i s t r í b u í do res das afamadobi cano I: "

. TI '17 facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grcm-• 't
. de sortimento de casemiras" riscados, brins

�:B� �'I
: '\'

i

"

-,

• bons e baratos, algodões. rrros-ms e aviamentos

pal'a alfaiQtes. que recebe diretamentf' das

I'

I
melhol'ell fábricos. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do. Brira, Comerciant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efet�orem lIua. compra•• MATRIZ em Florian6poli., - 'jFILIAIS em Blumenau e Lajec .

........................._ _ � ..

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco.

ADVOGA.DO
Rua Frei Rogério, 54 - lI'one 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta, Catarina

_ m·

Laboratório
Clínico

RUA JOAO PIMTOi 25
fone: 144lS

Em frente 00 Tesouro
do Elltade

Flor ianõpohs
Dr. Il'. 6 S. Medina Farm, Narhal Alns 6111 �uUZél

Fum. L. àa Costa Avila

Exame de so!:\gue, Exame poro gerificação
de ccmcee , Exame de urina, Exame PQ,:,a

verificação da gravidez, EXQl''-'le:<ie escarro,

c xa me para verificação de doencas d.o.

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

#lutnvaccinCls e transfusão de lJongu�s,
Exame qui.mico de farinhas, bebida

café. ciquaa, etc.

I BREVEMENTE
i Reabertura do Loboratório

.

Radio-T'ecnico-Etectron
Fund s do 'em 1935

Molntagem de 'ódios. Ampli
ficadores-Transmisllol1'es

Maler;al importodo direta
mente dos U. S. A.
Prrnr ie tário

ütnm- r Georges Bõhm
Electre - Tecr ,ce - ProfisSÍ<lnal

I
forroa.do r>a Europa

. Florianópolis
�ua lcÉio Pinto n , 29 .. Sob.

I
�"""""""--""'''........mal''''EI1''''�-:

.r / ,-rI� IJ'/U� .".,.

��,--\ �'���--''1'f(/TIS
�pp. f/;; '*

P CREME

I � :II1!JJI IIJ!
OSCAR DAMASCENO DA

S!,lVA e ESPÔSA
participam ao. parentes e

pessoas de sua. relaçõ11a o

naacimento de aua

primogénita

ELIANA
Fpolis .• ,7. 11/46

No fim de um ano, quan

to somardO esses dids de do

res, roubddos aos afazeres e

ás alegrias da vida?

Afaste de si os I)dde(j·
mentos periódi<os. A SAUD(
DA MULHER - regulador, tô
ni(o, anti-doloroso - é o réme
dia que: lhe restituira á tran·

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtude$:
,.

,'"
.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên..
cía e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicaçêes possíveis, que tere
mos prazer em reeemendâ-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

BTéfclêtad'i-iôêõilia
Vende- se por 600 cruzeiros

uma bicicleta, com ano e meia
de uso. Ver no Estreito, rua

Santos Saraiva 195.

A aprol(ima�ão do perlo,
do mensal é, para as senha
ras que lido têm boa saude,
um tormento e um pesedelo.
A �imples lembranú! dos 50

frimentos que se avizinham

perturba·lhes a uanquilidd'
de e as põe em sobressalto.

A SALDE DA mlRER
", _.. .! � .'

,
'.., ,� .,

. f
•

Representante para Acessórios Hospitalares
e artigos Dentar.os

Firma importadora procura um.
E' indispensavel ter conhecimento do rama.
Ofertas para Caixa Postal l1t68 São Paulo

Agradecimento e Missa

I LiiilÃmBi"rRõSsoi
I Rua Deqdoro , 33

Elor ianópohs

Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

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

Pedro de Almeida Gonçnlvee, filho.. núra e Dna.
Maria Valente de AlmeIda Gonçalves. convidam ao.

parentes e pessoos da sues relações para a mis.a
'de lo. aniversário de falecimento de sua inesque
civel filha. irmã. cunhada e neta, LYGIA MARIA

GONÇALVES que. no dia 31 do corrente roê s , à. 1 horas, �eró cele
brada na igreja de São Francisco

Antecipadamente agradecem a todoa que comparecerem a éste
ato de religião. 2 V8 - ? ·'1

----

Novidades todas
semanas

\
I

c
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I A aplicação do capi- I
'

tal estrangeiro Aéreo
no Brasil I

Horário para instrução de Vôo durante o ano de 1946

(Saída ás 1) horas e 'volta ás 9 horas da manhã)
Nova York, I (U. P.) - Se- igundo a atual edição de "Bu-Isínes Week" é provável que o I

.- ,.._..........'V"&T'&T&_&..&T'_...,;tt'ia.-. novo govêrno do Brasil adote
medidas estabelecendo novas

restrições sôbre o capital e os
Operaçôes - Vias Urinárias -

tDoenças dos intestinos, ré to e homens de negócios nor e
anus - Hemorroidas. Tr-a tamen-

I americanosto da col i te amebtana. .

Fi,siolerapia .-:- Infl'a ,\'erme�ho, Diz a referida revista que,Consulta, Vi tor .\len eles, _8.
, '

dl'-AtentIe diariamente às i i.ao I1S. COlnO consequencla a e elçao, ,

e, à j��'��': �'�dafüR�;;'-0:'"�i6�i3nte presidencíal do General Gas-I --------------------------------
,

1<'ol1e 1067 par Dutra, serão aumentadas
I

DR. POLYDORO S. THIAGO

I
as pautas alíandeg�rias, el�-I

CT.í:'\H',\ llJWICf\ B�I GER.-\L vauos os impostos sobre o capi- .

Doenr-a s �lo coracâo, pulmões, fí- tal estrangeiro e haverá gTan-1gado, estômago, mtcsunos, rms e/.. "._ ,\
demais orgãos írueinos de ad u ltos

I
de íntensiücaçâo do naC10na- i

e enanças,

IcO:\'Sl'W'()B1O: }{u� Fernando i liSITI<J em todos os setores.

('oxSLI!J�i%Ch�fr�\R��,L\I!I<jXTE: I Contudo o artigo publicado I

das '1:; ás ]S horas
. por "Busines Week" reconhece 1

RESlllf::\'n.-\: Av, Trompowskl, 'f' Iaun,
'

G2 :_ Fone "lanual 760

I que
se ven icaram a guns I

, acontecimentos favoráveis. O
DR. MADEIRA NEVES I "Fírt.s National Bank of :3os-1

Médico especialista em DOENCAS I t b
.

'R' d I
DOS OLHOS

'

on a nu sucursais no 10 e,
Curso dt; Aperfeiç�ml1"nto e Lon- Janeiro S Paulo e Santos e dizga Pràtlca no HIO ele .Ianeiro , . c

CO'\'HUJ!l'r\S _ l!'ela, amanná:. diz que engenheiros norte-ame.
diar-iamente das 10 . .30 as 12 hs. a .

t.i
-

d It�rde e;",cey:o aos ",áb��O_S, d�s 1� I nca�os par l�lparao a con�-,á. 10 ':'013'. -- (O·:\'SULToRJO. trucao em Sao Paulo do pn-Rua .J0{lO PInto 11. 7, sohrado -., ,

1

Fone: 1.4(;1 - ,Residênci�: Rua

I
meiro sistema de "sub-way" IPrestdente Cout inho, ,,8
(rnet Iitano) t·'

_

me rapo 1 ano que era 0/DR. MARIO WENDHAUSEN Brasil.

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos, Nar-iz _ Garganta,
Diploma de habtlrtaoão do Canse,
lho Nacional de ortaímoíogra ..

CONSULTóRJO _' Felipe SCh1111'
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDJl:NCIA _ Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFO"JDS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cl

r-ui-g ia do torax. Partos e doenças
ele senhoras

CONSUIJTóRIO: n. .Ioão Pinto 7
Diá,'iamente das 15 às 17 hor-as,
R-"JSID1;:XCI,\: Almil'ante Alvim,

:16. Pone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Se rvicos de Clínica Infantil da
Assístêncla Munícipal e de

.

Carielade
CIJiNICA )lf;-D1CA DE CRIA:'\ÇMJ,

ADUIJTOS
OONSUI,TóRIO: Rua Nlmes lUa.
chado 7 (Edifício S. Pr-anctsco)

Con�sllltas elas 2 às 6 horas
RESIDÊ!\CTA: Rua Mar-echal Gu

1I1e1'111e, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(DiplomatIo pela F'aculdad e K�

cional de ::Iledicll1a da 1.;111\'ers.1
de do Brasil), Médico por couci

so do SerYic;o Xacional de Doi
oas :\lentais. Ex interno da Sal
Casa de Miserícó rd ia, e Hosp'
Psiquútrico do Rio na Capital

deral
CLíXrCA "rf;DlC.I\ _ 001']'\"

_\};mVOS.l\S
_ Consullóírio: Edifício An

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consu

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Cl
lho nO ]8 - FlorianópoH

INSTITUTO DE DIAGI
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLN
Formado pela Universidad

Genebra, com prática nos

tais europeus
Clinica médica em geral, P,!
doenças elo sistema nervos
Telho genito-urinário do 1:J

ela mulher
Assiste. Técnico: DR. PAU

VARES
Curso de Radiologia Cl ín

í

r

dr, Manoel de Abreu Cal
(São Paulo). Especializadr
giene e Saúde Pública J
versidade do Rio de J8
Gabinete de Raio X - TI
diografia clínica - MEl
basal - Sondagem Dtx
Gabinte ele Fisioterapia
tório ele microscopia e
nica - Rua Fer-nando

, ern
'ela U ní-
1eiro.
lectroc
abolisn
)denal
- Labo
analise (

Machad

DR. ARAl' ,JO
Assistente do Prof.

Rio ,le Jari
ESPECIAl]

Doenças e operaçOe!
OUVIDOS, XARIZ I

Cirurgia moderna d
LOBO. do LABIO I
bio e céu da bôc:

Sanson, (

eír-o
ISTA

; dos OLH(
, GARGAN
a GUELA
,EPOOJNO (
a fendielos ,

nascen cal
Esõfagoscopia, bn ,í1Coscopia p
retll:a,cl� ,de corpo: ; estranhas. I
COlliSl;l, r.\s:, da� 10 às 12 e

15 as 1, l hOl'as.
RUA xrxl�s �IA l-H:\Di, X. 20

___---,_F_o....,:n,! 1447

.......

CQ iMPANHIJ
Fadada .'

lNCEND
Cifras

CAPI1 'AL E RESEJ
Resp01 lsabilidades
Recetl J

Ativo

SiniB troa pagos nos

,Res7 Jonsabilidades

Diret
Dr

. Famphilo d'Utra
de Sá, Anisio Massor
e José Abreu.
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�VAS

eLA.

de

,P. Turma
Abelardo

3·s. feiras

Ryno von ::\1101'S
Aran-

tes
Silvedo Silva
Edgard Bonassis
Silva

l Hélio Moura
PILOTOS

4vs. feiras
João Makowiekí

losvaldo Leite
Walmor A. Bor

ges

DR. NEWTON D'AVILA
Sábados

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

Médico do Centro ele Saúde e Di
retor do Hosp ita l "'\'el'êu Ramos"
CLIXICA :lI11:DICA ele adultos e

ci-íancas ,

CO:VSULTóIUO: 11, Trajano, 14
. (altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COKSrLTAS: das 4 às 6 horas IRESIDft:\CIA: R Felipe Schmídt,

I38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis elo Centro ele Saúde
DO'RNCAS DA PELE - SíFILIS

AFECCüES FRO-G.E:\'ITAIS
DE A':'1BOS' OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 ás 6 hs. - R

Felipe Schmielt. 46
RES.: R Joinvile, 47 � Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI ICIRURGL\. GERAl, - ALTA rr.
ItLHGT.I\ - :\JOli(';S'l'lAS DE SE·
, '" XHOR,\S _ P,\RTOS ., ,F'ormado pela Faculdado ele Medi- ,

cinna ela Universielade 'de São IPaulo, onde fol assistente por vá·

Irios anos do Ser-viço Ch-úrg ic-o (10' O m t= t H aR D os mE LH OR E S
Prof. Alípio Correia Keto I &&JIII)í =Cirurgia do estômago e vias b�-

Irares. íntest ínos delgado e zrosso,
/tiróide, rins, próstata, bextga, ----'----------_/�!r�.o'hi������:ur��fr ey������ A situação política 1 SIXDICATO XACIOXAL DAS E1UPRESAS DE XAVEGAÇÃO

das 2 às ;i horas, ii Rua Felpe /' e •

I MARÍTIlUA
Schmiclt, .21 (altos d� Casa Pa-

. mineIraraiso) . Te!. 1,088,
IRESIDt;:XCIA: Rua Esteves JÚ-. '. 1ninr 178' '!'Pl. i\f 7114 I Belo Horizonte, (VIa Aé- Ii\ POSTO SINDICAL
-

rea) - A propósito da situa�i C? SINDIqATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE-
FRACOS. I ção política no I?omento, es-/ G-AÇAO MARITIMA, cou: sede à A.v. Rio Branco n. 46 :- 3°
AN�KOS

/. creve um matutmo desta Ca-' andar, salas 4 e 5, no RIO de JaneIro, adaptado ao reglmem
TOMEM pital a seguinte nota:

I
instituido pelo decreto-lei n. 1.4€)2, de 5 de julho de 1939, ten-

Vinha �Islbi / "Como e notório, entrou em do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba-
"sn.VE!B.A" 'j entendimento com o General,lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada

Dutra para solução de vários em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas quo
problemas políticos do mo- pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
menta, o Partido Trabalhista o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
Brasileiro. As conversacões en- pelos empregadores deverá :ser recolhido ao BANCO DO.,BRA

i tre trabalhistas de Mirras e o SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês deI
President13 eleito, versaram janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
também sôbre a organização ção das Leis do Trabalho, aprova.da pelo Decreto-lei n. 5.452
do futuro Govêrno do Estado, de 1 de maio de 1943, 'e respectiva. tabela constante do art. 580
onde o P. T, B. espera ter um da referi(_�a Consolidação.
representante, pelo menos. É
possível que caiba ao Partido /
a pasta da Agricultura, por I
ser a que joga com maiore� in
terêsses nas massas trabalha-

TOSSE,
BRONQUITE

Dr- OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL

..................................---------------- ....-------
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

I
'I ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -. Su lo 5

IEdifício Cruzeiro - Florianópolis.
�...m..__....un�__....aa......__........__.. ...._

E D I T L

Grendll Tónico

....... lO

Cr.
Cr$

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150,000,00
cada uma, pede oferta por
carta. aos cuidados dest'l

redação. 30 v.29

I do ,Baíanço de 1944:

80.900.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

«

«
doras" .

lltitnos I\) ano! 98.687.816,30
« 76.736.40 1.3o(j, 20 CASAS

ores:

: Freire
ra, Dr_

de Carvalho, Dr. Francisco I'Joaquim Ba-rreto d� Araujo

'"." ...-- .... "......... ................ "P- I

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-tJe)INVILIJE (MllrCO

.. S�SÃZ�:RCfAt
L ESPEClAliDADE i[)fL; ""•. , ,_ '-�:::;"-'-_--_",_TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o cientista Lebedev revelou a existência de um novo micro,�cóp
aumenta de cinqüenta mil vêzes o tamanho dos corpos. Os meo

da matéria, até um décimo milionésimo de milímetro, são'
e podem ser fotografados.

._.�,,--

Florlan6polb, ;,0 dle Janeiro de 1946

400 milhões de cru- Jovens Catarinenses
zeiros, o capital à frente!

--IEugênio Vieira e Gil-
berto Vieira, num con- Icurso prestado no Para
ná, em que se subme
teram aos exames de
tôdas as matérias gí�a
eieie, foram colocados,
reepectivamente, em 1°,
e 2°, lugares.
Aos distintos moços os

nossos parabéns.

Rio, 29 (Via Aérea) - Foi
publicado no "Diário Oficial"
o projeto dos estatutos da Fá
brica Nacional de Motores So
ciedade Anônima. O projeto
estabelece que a Fábrica terá
um capital de 400 milhões de
cruzeiros, divididos em dois
milhões de ações de duzentos
cruzeiros cada uma, sendo um

milhão e quinhentas mil ordi
nárias e comuns e quinhentas
mil preferenciais. Estabelece
ainda o projeto que as ações
preferenciais não terão direito
a voto, porém gozarão da prio
ridade na distribuição do divi
dendo fixo e cumulativo a 6
percento em cada exercicio Do sr. Ten. CeI. Olímpio
sôbre o seu valor nominal e Mourão Filho, chefe da 16a
reembolso do capital no ca.so C. R., recebemos o seguinte
da liquidação da sociedade. As memorando: "Tendo sido pro
ações ordinárias comuns re- palados boatos tendenciosos
vestirão sempre a forma nomi- por indivíduos desocupados e

nativa e só poderão pertencer inescrupulosos, desta cidade,
a pessoas fÍisicas brasileiras ou sôbre o estado de saúde dos
pessoas jurídicas brasileiras', conscritos óra apresentados em

cuja maioria de capital per- Imbituba, a Chefia aa 16a C. R

tença a brasileiros natos Ou ,informa que tendo entrado em

naturalizados. Os diretores da ligação com o Comando do 12Cl
sociedade serão brasileiros I.la-I'

C. M. A. C. verificou serem, in
tos. O presidente é de livre '110- teiramente, infundados os re

meação do presidente da Re- feridos boatos. Fpolis. 28-1-46."
pública. RITZ

Hoje 4a feira ás 7,30 horas,

I 1° - Filme Jornal - Nac.
2° - Lon Chaney o mago do

terror em:

A PRAGA DA MUMIA
Um drama de mistério e pavor.

3° - Atendendo a pedidos
Gregory Peck - Tamara

Toumanova
QUANDO A NEVE TORNAR

A CAIR
Eis um filme onde ha de tll

do com intensidade, amor, lu
ta, coragem e emoção ...

Censura até 18 anos.

Preços: - 3,00 - 2,40.
ROXY

Hoje ás 7,30 horas
- Sessão das Moças -

Gene Raymond - Wenche
Barrie

TEIMOSIA DE AMOR
Uma flna comédia onde ha
amor, risos e alegTia!

No programa: O Leite - Nac.
Notícias do Dia - Jornal.
Censura: até 14 anos

Preços: 1,20, 1,80, 2,40.
AMANHÃ

Ritz: ás 2, 5 e 7 1/2 horas.
Roxy: ás 7 e 8 3/4 horas,
TARZAN E AS AMAZONAS

A t6a. C. R.
esclarece

38.871 O nómero
de vagas
Rio, 29 (E.) - Segundo o

plano de matrícula para o cor

rente ano, elaborado pela Se
cretaria Geral de Educação e

Cultura, é de 38.871 o núÍnero
de vagas existentes nas esco

las primárias da Prefeitura ·do
Distrito Federal.

Delegacia dos portos
e litorais
Rio, 29 '(E.) - o chefe de

Polícia, desembargador Ribei
TO da Costa, baixou pOTtaria
designando o delegado Du1ei
dia GonçaJves para chefiar a

Delegacia Geral dos Porto� e

Litorais, com jurisdição em

todo o território nacional para
fins de repressão e processa
ménto de delitos praticados
nas zonas portuárias, a bordo
de navios surtos nos portos e

nos terrenos de Marinha.

Correio Lageano
Vendo avullla na

AGÊNCIA PROGRESSO

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

�1\
1

tlntensificam-se as

AVISO
o proprieti
leitaria Cai
menta de I

io �Ietrônico, que:;
Dres componentes!,
., .

vlslvels

amistosas"

r

r-avam a :\Jal'eha de Ttuzaingõ,
('scrita em comemorucão da vi-
t ÓI'ÜI com biuada das fôrças ar

gentinas e uruguatas sôbl'e o'

f'X('.,'cito imperial bruxileh-o, na

'lata lha de' Ttuzaingó, !'III 1827_
l'utUl'alll!'Jlt!', no entunto, o

l'psÍlh'ute serú saudado com a

lalTha San Lor-enzo, eompos-"
; ('JIl honra da vitória de San
urt ín, xõbrr- a Espanha, em

14, na Batalha de San Loi-eu-
, O rler-reto diz que a mudan-
(la murcha "eoiucirle com 11

vxnua posse do novo presí
,t!' do Brasil f' P mais uma'

ressão da mensagem d(' (Jaz
-n izarle ('0111 a Argent ina da
l é por'tarlor-a a missão ('10;

aI".

/

que, a partir de fevereiro próximc
seus empregados, não mais abrir

14 belecimento aos domingos, conloJ

I ( :oncurst·'s do

Em
I I. I A. P. I t

. Rio, 29 (Via Alére-a)
declamções á imprensa o bo'e-

(Is candidatos aO! ' coneUl'SOs
- de Oficial Adlll iuistl 'atiyo (' de

neral Anápio Gomes disse que, J<Js. �I'iturúrio devem procurar.
em fevereiro próximo, a distri- !l01 • ('arta ou pessoal IIl('nte, na

buição de carne será de qua- 1)(' legada do I. A. P. 1., em

t PI( ,rianópolis, à I'l Ia F!'lipe
ro vezes por semana e tudo Sei I1ni(lt, sobrado, as I �STRr-
indica que a normalidade se (:õ RS I'elatiyas aos l'eferidos

possa restabelecer em breve ('or 1('llI'SOS, cujas IH'Ol ·as. salvo

Adiantou que não é a falta de illlJ )I'nistos, sel'ão [ealizadas
lia s('�unda q Ilinzeua de f('\'e-

gado o que inibe seja executa, }'('il
do o plano de aumento da dis
tribuição da ca,rne, mas as di- Auficuldades de transporte. Qmlll-
to ao açucar, qualificou a si... Pr.

tuação pêsse produto corno ;���'
"ainda delicada", acentuando Or,

que se registra presentémen, Co

te um déficit que ultrapassa �aT�de dois milhões de sacas São
anualmente, Sendo de 17 mi- - SI'
lhões o consumo anual preve-
se uma safra de apenas 15
milhões e meio. Esta porém,
segundo se acredita, não atin
girá nem 15 milhões - adian
tou. O general Anápio Gomes
permanece no gabinete do Co
ordenadol da Mobilização Eco
nômica, liquidando êsse órgão -
e também empenhado na con- MÓ\
clusão de um trabalho de cin- I
co a seis volumes, historiando Ij a vida da Coordenação, desde ALlV

_ que foi criada. Feli:t

Buenos Aírr-s, !!!) (F. 1'.)
O govêr-no militai' fpz novos

gestos (11' amizade puru com o

Br-así}, os quais 1'01':'111 inter-p re
tados pe los obsr-i-vudoi-es pof ítt
cos corno UIII movímcnto dest í
nado a for-ta lecr-r- os tacos de
amizade r-nrre os dois países,
antes da importantíssima con

fpT'ênda do Rio clt' .Iam-h-o, !'1Il

mar-co IJI'OXIIIlO. Consídr-ra-se
bastanre significath'o o fato df'
que a III issão eSJlecial nomeada
para 1'l')Il'ps!'lItal' a Arg!'lItiua
na jlOSS(' <lo prr-stdeutr- BIWÍC'O
Gaspm' Dutra, a:l1 lI(' Iam-h-o,
seja chdiada 1)('10 g!'llel'al .Iuun
Pistar-ínt, vtce-presídente lia

c\IXl'ntiuH. ['�ssa iullieaçiío (�in
! el pl't'tada como uma hor renn-
1!.1'1lI ('slH'l'ial ao Bi-axil p ao seu

iWYO !"'PS;{]('ll(P. Os clt' alais
lH('lll bros da delegação são , rlto»
ofidai�, da '1m'inha, do Bx élTl'
to e da ,Avíucão, enrrr- t'I<'� I o

gflwl'al 'lois(>;-, HotTl'igo, o l
nl

mu-unt« :\(allllel Pila (' o br 'ga
!leil'o do ai' ('IÚ'lflio '{p.iia. Ao
lIIeSIllO tem po, o p;OY(�"110 a n un

dou qur-, (;1>1110 uma home na

,L!;ent e�·qHleial ao Brnxi], St �l'lÍ
lIIu!l;lfla a mú sír-a da marc ha

)!l'esi(lendal ,t1·gentilla. ,-\té a,� '0-

I a, sellll)!'(' que () pl'esi(jentf' ( Ia
HpJlÍlhlka apal'pcia ('1Il atgu. 11

11Igill', as bandas milital'ps i, I,

II

ti

'I
l!i
zo

,a
;>1"
leI
('XI,

nua
IH'ci

O g'ovêrllo al'gf'ntino está '

-itumentc ciente da impor-
a da próxima Confer-ência
ío ti!' .Ianeíro, na qual os

; americanos pr-etendem
I' o Tratado de Defesa
iental. Apes« .. de se afi ..•·
ue os Estados Urridos não
-ão a assinatura lia Ar-
a, sabe-se que o Brasil

'

arú a República platina
urricípar dos trabalhos.
o de vista brasileiro se
no argumento: para não
r a Arg!' li tina, seria
vio o r-omp irm-rrto das
dip lomú ticas p oBra

-stá disposto a dar êsse '

posrçao do -govêrno
) foi bem recebida pe
'idades <J"g('ntinas, que
110 continuamente ata-
lo Departamento ele
Dmhol'a as eleic:ões ps

veadas para 24 de f'e-
ii {>,'atka llH'ute certo

qU( \ o no \'0 goví'rno não assu-

mil 'á o p( Idel' ant!'s de maio e
, ser {'onl uma r!'Yolu
a renúncia de J<'arref,
l]>or que a represen
ntina, na próxima
" será feit.a com ele
atu;!} regime.

jled(
r anci
(lo R
pafse:
1'l'Cligl
(outu
mar q
nce itat
,2;'t'utin
-onvíd
para l)
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convida
li (Joe(.},s�á'
relaçÕes
,ii não .

};ISSO. 1�
I II asili'ir,
I, \�; au toi

v nJll scn

.... �das pe
lD: rtado. )

iP.1 'am ma
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que'
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gico 81

tO 3t'ge.
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'ttos W,

CONVITE
A Comissão Organizadora de Festejos do PARTIDO

SOCIAL DEMOCRÁTICO tem a honra de convidar o povo"
em geral para participar dos festejos que esta comissão
organizou para o dia 31 de janeiro do corrente ano, dia
esse em que será empossado o Novo Presidente da Repú
blica dos Estados Unidos do Brasil, o Senhor General
Eurico Gaspar Dutra.

A Comissão agradece, antecipadamente, a presença
de todos,

Para os Festejos foi organizado o seguinte programa:
Ás 10 horas - Missa em ação de graças aos Senhores

General Eurico Gaspar Dutra e dr, Nerêu Ramos, que será
celebrada pelo Senhor Arcebispo Metropolitano.

Ás 14 horas - Salva de 21 tiros.
Hora em, que será empossado o Candidato do PAR

TIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO à Presidência da Repú
blica.

Ás 17,30 horas - Grande passeata de Solidariedade
aos Senhores General Eurico Gaspar Dutra e dr. Nerêu
Ramos, sendo o. ponto de reunião a praça Pereira e Oli
veira.

N. B. A posse do Novo �residente da República será
retransmitida !I()" diversos auto-falantes.

A COMISpÃÚ

Previsão do tempo
'*' '*' '"

Dr. Roldão
Cirurgia geral • Moléstias d

Comunica a seus amigos e Cll
sua clínica, à Rua Fe.ipe Sei

atende das 2 às

SERVIÇO DE METEORO
LOGIA

Previsão do Tempo, até
hora;s do dia 30 na Oapital:
Tempo: Em geral instável.
Temperatura: Estavel.
Ventos: Variável, f,rescos.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima, 27,4; Mínima,
20,1.

.

Previsões para o Litoral de
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul: Tempo entre Nublado
e Encoberto. Ventos do qua
drante Sul, frescos. Visibilida
de Moderada,

Em vias de
normalizar-se

Campeonato de
Cavalos d'Armas
Rio, 29 (E,) - Havendo ces

sado os motivos que determi
naram a suspensão do Cam
peonato Nacional de Cavalo
Darmas, o ministro, em aviso
de ontem, declara que fica a

Diretoria de Remonta e Vete
rinária autorizada a realiza-lo
no corrente ano, devendo ao

mesmo concorrer os 1 (l e 2(; co-
o

cados nos Campeonatos Regio
nais de Cavalos Darmas das

,la, 2a, 3a, 4a, 5a e 9° Regiões
I Militares.
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Iiliar de escrl Uório
IcilO-lIe de um com JlI ações de

.bilidad. e prática d.' correl
qncia.
i.nado inicial: 800 Cri .lzeiroll.

rta do proprio punha. indi-
o endereço, idade e referI !noios.
:ANSPORTE RISTAR S'4 \. rua
Paulo n, 20. BLUM ENAU
,NTA CATARINA, \ ., 17.-1
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I ESTADO encon-
'a-se à venda na

anca de jornais
.Beck»

reis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYHTHESIS»
Distribuidores:

(EIDA, BASTOS & elA.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


