
Explorar o sentimento racial nas colônias e cidades tatarinenses, em
ben'efício da política partidária e em detrimento da nacionalização, - é
uma infâmia, e tão grande que só terá o devido castigo na consciência

conturbada do próprio explorador.
Concedida dermssdo a

vários prefeilos
Rio, 2 (E) - O desembarga- dr. Artur Ebling, de São Leo

dor Samuel Figueiredo Silva, poldo; dr. Sergio Abrêu da Sil
ínterventor federal, exonerou, veira, de Pelotas; sr. Babino
ontem, a pedido, os seguintes Simor, de São Pedro; sr. Car

prefeitos municipais: sr. Zef'e- los Julio Sperb, de Venencío
I,
Pereira da Luz, de Encruzilha- Aires; sr. Dario Barbosa de
da: 10 tenente Cilanus Montei- Santa Cruz; sr. Adolfo Kieling,
ro Seferin, de São José do Nor- de São Sepé, e sr. Silvio P. da
te; dr. Mário Araujo de Bagé; Luz de Lavras.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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H.Ano XXXI I Florianópolis o «govêrno não poderia negociar com
grevistas apressados.e impatrióticos»
RIO, 2 (E.) - Por intermédio da Agência .Nacional, co

municam-nos do Gabinete do ministro do Trabalho:
"O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, devida

mente autorizado por sua excelência, o senhor presidente da

República, declara que o govêrno examinará com atenção e

simpatia, as justas reivindicações dos trabalhadores.
A 'legtslação social lhraaileí ra oferece amplas possíbtlí

dades de entendimentos entre as partes interessadas e de exa

me e julgamento pela Justiça do Trabalho.
� .....� .. ,...,. 2 (Via Aérea) Nestas condições não se justifica, no momento, o recurso

Continua recolhida no sanató- extremo das greves, principalmente intempestivas, criando di
ria Bôa Esperança o sr. Julio ficuldades ao govêrno democrático que se inicia e perturbando
Prestes, cujo estado de saúde a vida pacífica da Nação.
inspira cuidados. Acolhendo com simpatia reivindicações justas, o govêr-
Atendendo a um convite dos. no não poderia negociar com grevistas apressados e, impa

médicos assistentes do sr. Ju-I triotas ou a serviço de inimigos dos trabalhadores".
lio Prestes, acaba de chegar a

1-
-

e�ta capital � conhecido cien- Entreéue O Arrazador detísta, dr. AloISO de Castro, o 6
qual rumou, ímedítamente pa- Praga, 2 (United) - FoI comissão das Nações Unidas
ra o sanatório a fjm de Se e111- anunciada que o coronel-gene- para os crimes de guerra, o

penhar no tratamento dacuêle Tal Kurt Deluge, ex-protetor da qual acrescentou que com o

eminente homem público.
.

Bohemia, que havia ordenado mesmo se encontram outros
a destruição de Lidice. em re- ; oficiais da SS. que enviaram
presalia pela morte do seu pre- pelotões para fuzilar os estu
decessor, Heidrich, será entre- dantes detidos durante as ma

gue ás autoridades checoeslo- nífestacões ocorridas em 1939,
vacas para o seu julgamento no aérodromo de Ruzyne, em

como criminoso de guerra. Praga.
Deluge foi um dos chefes -------------

mais implacáveis da SS e foi Um prêmio de
preso pelas forças britânicas

�O.OOO 'francosna Alemanha, em junho passa- iido A notícia da sua entrega
a Checoeslováquia foi dada
pelo coronel Boluslev Ecer, re
presentante checoeslovaco na

de 1946 9596Domingo, 3 de Fevereiro

Os Estados Unidos desmentirão Peron
Washington, 2 (U. ·P.) - Revelou-se em

fonte fidedigna que, oportunamente, os Esta
dos Unidos desmentirão sucinta e categorica
mente as acusações' feitas por Peron ao corres
pondente novayorkíno, de que os norte-ameri
canos estavam 'enviando armas para os adver
sários políticos da candidatura peronista. Ao
que parece, o desmentido será divulgado pelo
sr. James Byrnes, secretário de Estado.

Ao mesmo tempo, nos círculos semi-ofi
ciais considera-se a declaração de Truman á
imprensa, a respeito da política do Departa
mento de Estado sôbre a Argentina, como um
voto de confiança em Braden. Salienta-se que
as declarações do presidente, vem confirmar
que Braden e Truman sempre estiveram em

completo contacto acerca da situação argenti
na.

A "United Press", por sua parte, está em

condições de dizer que a decisão do Departa
mento de Estado de não assinar tratado de se-

.,
"

Ainda inspira
cuidados

Lídice

Concordata com 96
milhões de passivo
Santos, '2 (na Aérea)

Reina gTande apreensão nesta
praça em virtude das sérias

SANTIAGO DO CHILE, 2 (United) __ Terminou a greve dificuldades' ecouômíco-finan-
geral no .pa.ís. Desde às seis horas dle hoje os trabalhadores rei- celras flue assolam o país. Su

. niciaram as suas atividades. Contudo, os trabalhadores sali- "e-se que houve, há dias, um

t.rehos de Mapocho e Humderstone não voltaram às suas tare- pedido de eoncordata amiga
fas. I vel, formulado 1101' uma das

I firmas santístas comissárias de

C
I
f' .

d ..", I cu e e com armuzeus g'erais,
:( oman o�}� em ara0 I cujo passivo attnge a 9() mi-

. � lhões de cruzeiros.
OVIEDO, (Espanha). � (United) - ° primeiro "dosem- _\_ greve dos haueárfos veío

barque .armado." inimig? na costa espan;,h�la ocorreu nesta aceutuar aluda mais . as pro
provmcia a�t�lnana e f?l rechaçado ?om êxito, Uns 25 homens,

fl)Ol.ções tla crlse, a qual, se
que se acredita procediam de. B?rdeus, tentaram desembarcar gundo observadores argutos
na costa de Lastres, nas proximidades do cabo do mesmo no- da sítuncâo não tem precedeu-
me, utilizando um pequeno bote. A fôrça estava armada de teso

-

metralhadora, cartuchos de dinamite, granadas de mão e gran-
de quantidade de munições.

As patrulhas guarda-costas, que haviam observado a ma-

• Dobra dos "Invasores ", abriram fogo assim que os mesmos ini
cíararn o desembarque. Um foi morto a tiros, outro afogou-se
e três foram aprisionados, sendo que um deles é de nacionali
dade francesa. As autoridades classificaram os demais de "co
munistas" que vivem na França.

As autoridades espanholas acreditam que êsses indivíduos
pretendiam praticar atos de sabotagem na costa das Astúrias.
-

TERMINOU A GREVE

gurança militar' com a Argentina, foi .xlotada
somente depois de Truman ter sido consultado
sôbre o assunto.

Renovou exigências a URSS
LONDRES, 2 (U. P.) - Sabe-se, em tentes dignas de cré

-

dito, que a União Soviética renovou as exigências para que
seja estabelecida uma curadoria soviética na Tripolitânia.
Essas exigências foram feitas durante as discussões do trata
do de paz com a Itália. Os Estados Unídos e a Grã-Bretanha,
110 ent.anto, continuam igualmente firmes no ponto de vista
de que as colônias italianas da África do Norte devem ficar
sob curadoria de todas as Nações Unidas, estabelecendo-se as

bases para sua futura independência.

Tito aclamado «premier»
BELGRADO, 2 (U. P.) - A nova Constituição da Yugos

lávia proclamando a república foi aprovada por unanimidade
e o marechal José Braz Tito foi aclamado como. "premier".

Votando. sua própria dissolução, aprovando a Constitui
ção, a Assembléia Constitninte reuniu-se meia hora depois em

sessão legislativa. ° seu primeiro ato foi outorgar ao mare

chal Tito o mandato para tormar o novo govêrno.

Paris, (S. F. 1.) - O jurí,
constituido para conceder o

prêmio de 50.000 francos ao

melhor pintor jovem, do qual
fazem parte, entre ou-'-1'08
membros, Huyghe, Bazin, Do-

d d ll I rival, Diehl e Jean Cassou se-

mu 8nça a cap. a, lecionou 51 candidatos ele Pa
Rio, 2 (Via Aérea) - A ris para concorrerem ao Pi'E,

mudança da capital da Repú-I mio.blica, velho e debatido assun- --.-.--------'--.-
to que de quando_ em quando' Atividades culturaiS
preocupa, a atençao dos estu-

•

díosos,
. V?,lt?U ag�ra ao cartaz tm Parisdo noticiário da Imprensa.

Veiculou-a o "Diário da Paris, (S. F. 1.) - Anun-
cia-se que o "club" c'MAINTENoite", atrrmando ter colhido

em bôa fonte que nos primei-
NANT" presidido por M. ,:/Iarc

ros dias do govêrno do gene-: Reigbeder, iniciou o seu curso

ral Dutra, êsse assunto será de conferências, com palestras
de J. P. Sartre e Reger Calloisaventado num importante do-
sôbre "O Existencialismo" e

cumento a ser apresentado ao
"o uso da palavra". Os prrxiTÓquio, 2 (U: P.) - O [or- Conselho Federal de Comércio
mos conferencistas serão. Maxnal "Mainichi" anuncia que o Exterior OU á Comi:ssão de Pla-

govêrno japonês redigiu um nejamento Econômico, atra- Pol Fouchet, Henri Thomas,

projeto para uma nova ,I'�ns-:, vês de um estudo da autoria Albert Carnes e Jean Louis
Barrault.rituição, retirando ao Impera-] do general Anápio Gomes,

dor 0. ?omando militar, m�s Coor�en.ador da Mobilização I

O novo Interventor'especificando que o Japao Econômíca,
manterá o trono. Acrescenta a informação que d M· fi ra-IO chefe da Secretaria do ga- desta vez não será Goiania o e IDas e s
binete, Wataru Narasahi, 11e- locàl escolhido, e, sim, uma Rio, 2 (E.) - O presidente
gou que tal revisão. constitu- zona de fronteira que abrange da República assinou decretos
cional foi publicada, mas o as Estados de São Paulo, lVJi- concedendo exoneracão ao de
"Mianichi" era um dos jornais nas, Goiaz e Mato Gl'OSS0. A sembargador Nisio Batista de
em que 'O govêrno pretendia informação acrescenta que, se Oliveira, das funções de Inter
publicá-la. Possivelmente êste o gal. Dutra não quiser resol- ventar federal no Estado de
matutino obteve suas informa- ver o caso durante o prazo Minas Gerais, nomeando para
ções copiando-as do mat-ríaí em que poderá fazê-lo com os substitui-lo o sr. Correia Ta
de que dispunha a agência poderes com que governará vares Beraldo.

.

que será em

Kyodo, "mas é inteiramente até a promulgação da 1l0Vl;l- possado boje, ás 15 horas, no
diferente de um projeto que Carta Magna, o assunto sera Ministério da Justiça, sendo o

está sendo es�uda�? atual-ll�Va?O á deliberação da Cons- ato presidido pelo ministro
mente pelo gabinete . tituínte. Carlos Luz.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Será retirado o
comando militar

Volta ao cartaz a
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.HOMEM PRÃTICO

I�

Penhc-se já dentro dê.te tapite I
Enquanto bato o pó, de.conto 011

cigal'ro8 que você tirou ontem do
meu bolso paro fumar à. escon

didal.
* * *

CONVENTO DE STo ANTô
NIO

O Convento de Santo Antô
nio, do Rio de Janeiro, tem
quase a idade do Brasil. O ve

lho convento franciscano foi,
ao seu tempo, fortaleza e casa

de recolhimento. Concluída em

1fi16, quando frei Vicente do
Salvador - o nosso primeiro
historiador - era o superior
da ordem, a sede dos francis
canos foi a animadora dos mo

vimentos religiosos da colônia.
Também os artistas tiveram
campo alí, para as manifesta
ções de seu eepirito, e Mestre
Valentim modelou um presé
pio, célebre na época. O nome

que tem deve ás lutas pela ex

pulsão dos franceses. Na arre

metida de Duclerc contra a

cidade, Q capitão-mór Francis
co de Castro Morais invocou
a proteção do Santo, chegan
do a expor sua imagem mila

grosa nos muros da velha casa

franciscana. Data daí Ih ascen

são do Convneto, cuja vida se

irmanou com a da própria ci
dade. O Convento de Santo An
tônio é não só uma representa
ção palpitante dos tempos que
se ioram, como também uma

manifestação da arte e dos
sentimentos da população que
lutou heroicamente pela sua

presernação.

Por uma interessante coin

cidência, os presidentes norte
americanos, Thomas Jefferson
e John Adams faleceram no

mesmo dia, isto é, a 4 de julho
de 1826, data em que se cele
brava o cinquentenário da De
claracão da Independência
dos Estados Unidos, da qual
ambos haviam sido signatários.

Newcomb, no Alaska, é uma

ladeia habitada unicamente
por mineradores de ouro. Dos
seus 140 habitantes, 120 são
proprietários de ainoes, nos

quais, nos dias de folga, cos
tumam se transportar para as

grandes cidades, afim de que
brar a monotomia da vida no

deserto de gêlo.

,
'

......
-
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lhulS vezes por ano

Não é demais insistir: duas
vezes por ano toda mulher que
é mãe deve submeter seu fi-

-Walsh lho a uma revisão médica, so-
* licitando ao médico que lhe

CONSELHOS DE BELEZA faça provas tuberculínicas.
Os dedos e os olhos Consistem elas em pequenas

É um mau costume esfregar injeções superficiais, sem pe
os dedos sôbre os olhos, ao rigo algum, e que permitem ao

sentir-se um "tic" nervoso. facultativo COID hecer o estado
Isto, ás vezes, origina sérias do organismo quanto à resis
complicações, pois os dedos, tência à peste branca. São In
em geral, não estão suficiente- dices valiosos para o controle
mente limpos. Portanto, ás da saúde das crianças.
pessoas que têm esse mau cos- E é assim que o "Centro de
tume, aconselhamos ter sem- In vestigaciones Fisiológicas"
pre á mão, um lenço bem Iim- da Argentina educa os seus ha-
po.

• 1
bitamtes.

*

RECEITA PARA O SEU PA- ��S DONAS DE CASA DE-
LADAR VEM SABER QUE:

Bocados de couve-flor Ao peixe se tiram as espí-
Cozamos em água salgada nhas com facilidade, si fôr êle

uma couve-flôr, e uma vez no banhado préviamente com :.. _

ponto, escorramo-la e corte- água fervente..
mo-la em pedaços. Batamos Fervendo as verduras com

três ovos com um garfo, adi- uma colherada de açucar ad
de farinha e condimentemos a quirem elas melhor sabor.

O QUE SE PENSA DA

I cionemos-Ihes uma colherada
MULHER mistm a com sal e pimenta.

Para uma mulher que escre-I Passemos por essa pasta os

v�, seu �àrido é uma distra- i pedaços de couv:-flôr e fri�a
çao contínua. I mo-los, em seguida, em azeite

Duíresne I a ferver em fogo regular.
"" Fica bem fazê-los acornpa-:

Juramentos de mulheres são nhar de 11m molho a gosto. Icomo o perfume das verbenas, AS MÃES DEVEM SABER
Ique mal duram uma noite. QUE:

D••João (la Câmara

As mulheres casadas são
fortalezas que se tomam de
assalto.

'*'

TRANSFORMAÇÃO
Tu meu amigo, varrendo

a casa! Então não tens empre
gada?

- Tenho; mas casei-me com

ela há duas se_:nanas.
a I---------H-O-VO-S-- Quem te apresentou

etua espôsa? ,
- Ninguém. Conhecemo-nos 1 USADOS

por acaso. Sinceramente, eu Compra
não posso culpar pessôa algu- e Vende
ma. ldiGlma.

portu-

guê•• e.

panhol.
lrancê.,
inglê.,
etc,

Romance. Pceaíc. Religiõo, A
viação, Matemática, Fí.ica,
Química. Geologia, Minera·
logia, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria, De
seriho, Saneamento, Metalur.
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motore., Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

linária, Contabilidade.
Dicionário., etc. etc.

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

Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
Uma limousine Ford V-8 tipo Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

1939 estandart quatro portas

I
caixeiro

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 - Sola 5

I preço,:com quatro pneus novos em

Iperfeito estado. Ver e tratar Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
Ver ano Estreito com LALAU. ;.. -""_"""__rr....

........--......------�

Sanuuenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANAO,,-.,·
TO. FOSFOROS.CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRP
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Oes;.auDerado.,
E.qotedo.. Anêmico., Mie.
Que criam Magrol, Criança.
r'Quitica.. receberão a toni-
ficaçio !l.r.1 do organitmo

co", o

58 ngue n 01
Uo D.N.S.P, O' 199, de 1921

I
PORQUE PRECISAM AS MULHERf,S

DE DOIS REGULADORES?

lo ESTADO
Diário Matutino

, Redaçào e Oficinas á rua Jo:1.o
Pinto 11. 5 }

. DIRETOR DE REDAÇ.<\O:
I A. Damasceno da Silva ;
I ASSINATURAS .:
I Na Capital
Ano Cr$ 80,0()
Semestre Cr$ 45.0001Trimoestre' CrS 25,000
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,0&
Número avulso Cr$ 0,4&1
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50>

No interior
Ano .... ,.... Cr$ 90,O(}
Semestre. . . .. Cr$ 5�),00<,

I
Trimestre .... c-s

30,01)','Número avulso Cr$ 0,500

I Anúncios mediante ""?"
Os originais, �esmo _nao-!
publicados, nao serao !'

devo lvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos con ceitos
emitidos nos artigos

assinados

FIGURINOS
MODERNOS

(Americanos, Franceses.
Mexicanos, Argentinos).

REVISTAS TÉCNICAS
Estradas, Arquitetura, Rád io
Eletricidade, Jardins, Mecânica,

Contabilidade e Finanças).

LIVRaRIA ROSA
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi

ções, n�sta Redação,
A ciência, 3J razão e o bom senso respondem: - porque males

diferentes só podem ser tratados com remédios diferentes. E os
males próprios do sexto feminino são de duas naturezas diferen
tes: os que produzem regras abundantes e os que produzem falta.
ou dâmímuieãn de regras. E, portanto, eles exigem remédios dife
rentes. Êste é o critério científico a que obedece o Regulador Xa
vier fabricado em suas formulas diferentes:

o REGULADOR XAVIER N.o 1: - para as regras abundam-
tes, prolongadas, repetidas,
hemorragias e suas conse

quências: d ores, vertigens.
inso nia, nervosismo, fastio,
etc. -

2: - para a falta de regras,
regras dim inuidas, atrazadas,
suspensas e suas consequên
cias: anemia, co licas uter i
nas, flores brancas, Insuf'i
ciência ovariana, etc. -

Para o bem de sua saúde e de sua vida é necessário que as

mulheres deixem o perigosissimo costume de lançar mão do pri
meiro remédio que se lhes apresenta. Os seus males precisam
ser tratados com tô da a atenção e cuidado, pois que qualquer
descuido poderá lhes trazer consequências desastrosas. Verifi
quem as mulheres a natureza de seus males observando as suas

regras. Saberão assim qual dos Reguladores Xaxier lhes con
vem. Recorram então a êle. O Regulador Xavier lhes assegura
um tratamento racional e eficiente porque é fabricado de acôr
do com a natureza de suas enfermidades. O Regulador Xavier é

.

a garantia da saúde e do bem estar das mulheres.

O REGULADOR XAVIER N,0

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

-

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

Florianópolis, de de 194 : .. , ..

Nome por extenso , .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

�--------------------------------------------------�

ADVOGr\IJOS

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funções glandulares.Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalísa essas
funções e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem <l. ale
gria de viver. Tubos com 2ádra
geas. Expansão CientífiçaSrA.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

g�àntona

VENDE-SE

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên,'
da e preencha a nossa "ficha d�

inoforma�ões úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere

mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de'
bons funcionários (as).

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão. durante o

mês de Fevereiro, as seguintes Far
mácias:
Domingo 3 - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nelson

- Bnu Felipe Schmidt. .

Domingo 24 - Farmácia �Ioder
na - Praça 15 de Novembro.

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sit«
ú rua João Pinto.

'l'Er.J�FO:\ES :\IA1S ;:\l';Cl�SSTTADOS
Bombeiros , ]313
Polícia _ .. .. 1033
Delegacia O. P. Social........ 15i8
.vlaternidade ] 13 ')
Senta Casa _ . . . . . . . . . . . . .. 1036
Casa de Saúde S. Sebastião 1153
Hospital :\eréu Ramos 706
Assistência Municipal 1664 .

Hospital Xl ilitar 1157
J4" B. C. 15,;;0
J�a."e Aérea 786
7a B. I. A. C. 1593
Capitania dos Portos... 138v
16" C. R. . _. _ 11\08
Fôrça Policial __ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203
Penitenciá ria ] 518
"Q Estàrlo

"

_........... 1160�26·"A Cazeta
'

oJ

lO Diário da Tarde" 15ít)
L. B. A. . ... _................. 1643
Emp. Funerária Ortiga 102,;

l\1otor a óleo
"

cru
VENDE-SE um marca "cu- :-._

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr , Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Ncceti à rua João Pinto.
34 1'elefone 1134.

I Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdaa melhores, pelos me-

I Dores preços ,6 na CASA MIS
CILÁNEA - RUDO. Mafra. 6

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

viajante.
Carrinho Cr$ 300,00
Mala Cr$ 500,00

r ua Deodo r o J.�. 18.
�

I'
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- O Conselho Central dos ju-

d O· -t·t F d I S I deus poloneses, lançou um apê-
O 18 ri o e era .lI. Ilo astodos os judeus da Polônia,

para que permaneçam na Po-
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 lônia.
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I Nêsse documento aquela en-

Trajano 23· FlorianÕpolis I tidade declara que "alastra-se
,

cada vez mais, entre os judeus
da Polônia, a idéia de um exo

do em massa. Sabemos que es

ta atitude de pânico entre os

judeus resulta em grande par
te dos criminosos assaltos aos

judeus, em várias cidades, e

vilas. I
Devemos lembrar, contudo,

Ique a mesma mão criminosa

procura atingir os líderes de
mocráticos e que o govêrno po
lonês manifesta continuamen-
te sua determinação de punir
os culpados.

PTB do Paraná e II

�:'es:E�utr� delegaçJ
(io Partído Trabalhista do Pa-I

.sistir a posse do general Euri- I

:o Dutra, foi 'recebida pelo pre-jl-ldente da República, em sua Rua
raná, que veio ao Rio para as-I. _

.:residência. IO general Dutra mais uma i
---------------------------

vez agradeceu a fidelidade e

esforços dispendidos por aquê
.le partido que, desde o inicio
da campanha eleitoral colocou-

'" le ao lado, não recu�ngo um I'li! instante da posiçao que
manteve até a vitória fi.na!. O i

I.
Máximo Zenon, preslàent.e, 'I

os demais membros da dele

, ação, retiraram-se penhora
díssímos pelas atenções com

que foram acumulados pelo
genera; Dutra.

VEN,DE-SE um de 12 HP 1,500
:"e109. com 6.000 metrO. de fio de
..cobre.
T'!'otar na,ta redaç'ão.

15 vs. alt- 3 McC

DINAMO

limpa mais

agrada mais
rende mais
Todas as pessoas que usam

Kolynos estão de acordo:

Kolynos limpa completa
mente sem arranhar o es

malte... Seu sabor é ex

tremamente agradavel ...
refresca a boca ... purifica
o hálito ... É que Kolynos
é mais do que um denti
frício... É um creme den
tal concentrado, para a

beleza do seu sorriso ...

Kolynos custa menos por

que rende mais r

1(106'

Cereais elO grosso
Manteiga. qUeijos, xarque,

b.anha e salgados
·1

Comissões
MACIEL, FONSECA & C.

- Conslgnavóes - Conta Própria
(aiXà Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

RI() [lE JANEIRO BRASIL

-os TRAIÇOElROS
ATAQUES EPILEPTlCOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DAVIDA,
DESAPARECEM COMPlE·
TAMENTE COM o USO
OIARIO,DURANTE TRÊS
MÊSES, DO CONHECIDO
E EfiCIENTE PREPAf!A-
00 CIENTífiCO

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.p�rita Luz,
Caridack e Amor. comunica
a mudança do MU consultó
rio para a Rua do Senado,
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde pcu.a. a oferecer
otI MU. �é.timo•• Eacreva de
talPadcamente .: no�. ida
de. endereço e en".lope .e

lodo para a respena.

I

I �:��X��J����
Fundado em 1935

Montagem de rádios. Ampli
ficador'es-Transmissot'es

I Material importado direta-

I
mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bohm
Electre - Tecn�co - Profissional

I
formado na Europa

'

FlorianópoU.
�ua João Pinto n, 29 -- Sob,

'�. t nzrnnmen.

N�O fiA:
.._IIIDIiIilll!!IIIJIIlI .... CI.� ." 1&1�

I iivíírníorioSA
I Rua Deodoro, 33

F'lcr ianôoo lis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Novidades todas ali Isemanas

luxiliar de escritório
Precisa-se de um com noçõe. de

contabilidade e prática de corre.
pond�cia.
Ordenado iniciol: 800 c!'Uzeiroa.
Carta do prop�io punho. indi

cando endereço. idade e referências
à TRANSPORTE RISTAR S/A. !'Ua

São Paulo rr. 20. BLUMENAU
SANTA CATARINA. 5 9 ••3

Compra-Se
Mobilia de sala, grupo esta'

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta.

RUà Leandro Martins, n, 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, Fecula,
cação, camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

financiarnerrto até �% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

7 - m=w==n==

Fabricante e dist:ribuidores das o fo rn od os co ri -

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grnn
de sortime:....rto de c esern íros , riscados. brins
bons e baratos, algodões, rnozuns e aviamentos

para o.lfai�tes, que recebe r.Hretamentfl das
Snrll. Comerciant.1I do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polia, - jFILIAIS em -Blurnanau e Lo'[es ,

I
Imelhor",,, fábricolJ. PJ. C .... s a "A CAPITAL"

compras,visito ante'1J de efetuaram uuas

chama o. atengão do.
MA'rl�IZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1-,Vi-das-o�i
ANIVERSÁRIOS

A data de hoje, regista o

aniversário natalício, do sr.

Juan Carlos Ganzo, dd. Dire
tor da Companhia Telefônica
Catarinense.

O distinto aniversariante,
muito relacionado na nossa

sociedade e nos meios comer

ciários catarinense, receberá
por certo, grande demonstra

ções de apreço e admiração, as
quais " O ESTADO" se associa.

•

Transcorre hoje, a data fes
tiva do aníversárío natalí
cio da exma. sra. Marinélia
Martins Cardoso, dd. esposa do
sr. Numas Cardoso.

*

Faz anos hoje, o sr. Viriato
Leal, competente funcionário
dos Correios e Telégrafos.

�,

Neusa Barreiros
Completa dez pl'imol7erQII ama-

Inhã a menina NEUSA., segun-,danista do Grupo Escolar L.auTo I
Müller e filha do professor Barrei
ro�, riosao companheiro de redação.
A Neusa, n oaaoa votos de feli·

cidade,
li: x

Ne usa-M« ria

IFaz anos, hoje, a gentil lIenho
rinha Neu8a Maria Botelho, Hina
do ar. Otavian':) Botelho, ho.oil
volante do. be "reta ria do Fo ae n do
Suas amiguinha. terão, por certo,
ensejo de manifestar-lhe sua ami
..ade pela paiisagam da SU'.l magna
data.

Fazem anos hoje:
Senhores: Euclides da Puri

ficação de Oliveira e Josfe Tze
Iikis.
Senhoras: Altair Melo e 01-

ga Vieira.

MOTORES
I NO U sr RIA I S

Comer bem o que lhe agradou e ter de sofrer com a

azia, gazes, as dores e as náuseas, parecerá uma pu
nição severa a um gozo natural e
inocente. E, no entanto, comer bem
não é pe-ado l O que ha é que o

excesso de acidez não raro perturba
a digestão, ocasionando esses sin
tomas. Neutralize-o com Magnésia
Bisurada, o eficaz alcalinízador do
aparelho gastro-intestínal. A sua di
gestão deixará de ser "um castigo".

COMPRA-SE
uMA ESCRIVANINHA

UM TERNO ESTOFADO PARA
SALA

UMA PRENSA PARA. CÓPIA.S
UMA MÁQUINA DE ESCREVER

UMA BALANÇA PEQUENA
Oferta. a O, L. Rcso

Rua Deodoro, 33,

DIESEL

Dos afamados fabricantes ingleses

E MARIT�MOS

R. A. Lister «: CO. Lid.
Blacksfone & CO. L.d.
Agentes exclusivos

COMPANHIA

e

no Brasil

{(P R O P A C»

RIO
CAIXA POSTAL 2168

DE JANEIRO

s vs.

Convocação de Assem�léia Garal Extraordinária

SEMANA INGLESA
Convoco os 'senhores ollsooiadoa po ro a ASiembléia Geral Extra

ordinária a realizar '.e na dia 4 do .orren te, às 19 hora", afim de
dehoerarern sobre o seguin te :

10,) Petição firmlluia por comerciantes sôbre fechamento do
comêrcao , envlada ao ar t'refeito LVcunlcipal e p s Io rn es rno encami-
nhada a esta AS�OClução afim ue <.ionslderar a re,pe,tú •

20.) Dar cvnh ..crrnenco aa" rrt t .. resaado,., do contido no ofício
nO. 31<:l da 1Jeieg.:.lcla f�eg.ional d l\thn'litano do Tr.:J.Dolho em que' escro
rece Q reguAametltoçô.a d,'" oelnana Inglesa.

FkrianlÍpoli•• ! da faVeSdll'U ue i945.
CHAf�wE:5 EDuARD MORITZ, Vice-Pre.idente em exercício.

Associação Comercial de Florianópolis

OSCAR OAMASCHfO DA
SILVA e ESPÓ>À

particip<lm 00"" parent ..s e

peasco.s de suas reloçõe'i o

nascirnent" de sua

p1'imoqênita

ELIANA
Fpolis,. 27/11'46

Cmemo

CASA -- CRS 400,00 _-_---
Precisa·se de uma até CR$ VISitOU Cooke

400,00. Aluguéis adeantados
Informações f()fies 1022 e 1360
uo Caixas Postais 24{) e 270.

TOSSE.
BRONQUITE

g.rr"'�HOR Il P , é.., .. ""," o",�;::;,::,:,:::,o "",,,,o0 00'· li
« equena 1101 ..

0.""0 ce •. oooov''''''O. "". - '

�:�I��Ngc;�:����i N��� nal,-'serYia a lingua vernácula,!' rica» vai cerrar
Festeja amanhã, seu 5° ani-I não se lhe podendo negar a

S11 a'S POI t �Sversário o zalante menino I compostura, a lmha sempre... � ti

CoriO'ua�i Austricliano da Cos-I reta de moralidade profissio- Londre�, Fevereiro CE. N. S_)
b I. .

- O "Raimbow Club " - a "A
ta Neto dileto fllho do 10 set nal, amda nos combates mais

P A
.. "

, • b •

equena menca como era co-

do Exército Nacional, servindo fero:s eu;- que entrou, e dos nhecido, pois era o ponto de

no 140 B. C, sr. Andrelino Na- quaIS saIa com a palma de po-! reuuiào de milhares de comba

tividade da Costa e de sua dd. lemista vitorioso, sem rival e tén�es norte-americano!:, - eer-

d t t d 'Nt I ra!'a suas portas dentro em bre-
esposa da Auta Luz da Costa, ar en e nos pon 08- e-VI::;

ai ve". _ escreve o "Star". Será
�, que esposara e p1·opugnara. um dia de tristeza para milha-

Transcorrerá amanhã, o Com a madureza, as arestas,' res de soldados americanos que

aniversário natalício, do sr. tejo, podemos classificar de, no se� interior sentiam-se �om.o
Eduardo Horn, figura proemi- rico em liqüidez clareza e cor- � e;;t,lvessem na sua pr?p.rla

�
_

'

patrIa '. O sl)ldado Knill,y típICO
nente nO alto comércio do nos- reçao.. representante do combatente
so Estado. Parece-nos Justa esta home- americano, de�arou ao repor-

x x nagem prestada agora ao an-' ter do "Star", quando interro-

PROF. ALTINO FLORES tigo diretor de "O Estado". gada sobre a sua p�tida: ":t
.' .

'I d b exato: Estou de partida paraMarca o dia de amanhã o do Cl ItICO se he es astaram, AtabMna meu torrão natal mas
aniverSarIO do Prof. Altino deixando nele, cada vez mais sinto-me' ti'Íste pedaci,nho' dos
Flores; 'elemento intelectual facetado, o estilo que, sem cor- Estados Unidos. Foram todos
de primeira plana, jornalista Homenagem que poderi.a ser � hospitaleiros para conosco e

d t't t 1 bem mal'or e''''''' face dos mere- jamais esqueceremos as am.iza-
.
uran e lnUI os anos, e a ua .....

des que fizemos em Londres" ..
Secretário da Interventoria cimentos de Altino Flores. Va- "A Snra. Roosevelt visitará o

nêste Estado. lha-nos a intenção de lhe dar, �'Rainbow Club" e então reali-
Tendo sido por largo espaço senão tudo, ao menos tanto zar·se-á a cerimônia de encerra

diretor de ..O Estado",

J'amai�
quanto alcançamos, como ca- mento oficial de suas portas. Os

londrinos sentirão a falta de
se lhe marearam o brilho e tarinenses, envaidecidos da seus aliados norte-americanos,
figura da pena ágil, pronta e da intelectuaUdade de um con- mas esperam, que eles voltarão
corretíssima. Fazendo o jor- terrâneo deveras ilustre. a Londres com os seus amigos

CQmo visitantes num próximo
futuro. O povo da Grã-Bretanha
estará pronto a recebê-los com

efusão ainda mai�r do que a

com que eles foram recebidos
110 periodo de guerra: - .con

clue o "Star".

QUANDO O FiGADO ESTA
DOENTE O lESTôMAGO E OS

INTESTINOS lAMBEM SOFREM
Fígado doente, dolorido, cresci

do, gosto ruim na boca, fastio, ner-

ONU
• vosismo, insônia, gazes, má dtiges-

A romperia "'o'm tão, p.risã� .de ventre, manchas da
iJ pele, lctenclas ... que horror! Vo-

O regi-me de Frau"o cê já v�rifi.cou_ se o seu fígado está
J t:

I
com saude? Nao, se esqueça de que

Londres 10 (U. P.) _ Em o f!gado doente. produz .tu,do isto e

.' _ . mais alguma cOisa. RemedlO para o

e.ntrevIsta coletIva aos j9rna- fígado só remédio vegeta'l e remé
lIstas, o sr. Fernando de Los dio vegetal só a última descoberta
Rios, ministro do Exterior do que, é a Alcachofra_ O Hepachola'n
govêrno exilado da Espanha Xavier tem por base a a'lcachofra e

. -

' outros medicamentos só para o fi-flepOls de ��zer que espe.t1. q oe gado. O Hepacholan Xavier comba-
a AssembleIa Geral da "ONU" 1'e com eficácia e afasta definitiva
exigirá de qualquer maneira a mente as molésHas do fígado_ O

ruptura de relações de t9das Hepacho!an é fabri'c�do em liquido
as Na�ões Unidas com o regi-

e em drageas. Atençao: o Hep�cho-
..,.. lan agora se apresenta em dOIS ta-

meme de rranco, acrescentou manhos e a novos preços: Tamanho
que "é injustificável a idéia NORMAL: - 30% mais barato que
de flue a restauracão da Re- o antigo e Tamanho GRANDE: -

pública na Espanha acarrete o. dobro do norma') e a 'preço infe-
.

.

'1"
nor ao dobl'o, 60% maIOr que o____________________________ I conSIgo a guel·ra CIVl • antigo e apenas 20% mais caro.

AVENIDA. RIO BRANCO, 85 a 140 A.NDAR

.:" ainda a ,nfla�ão o

protuema n. 1 doS
Yl'ügramas de domingo 3 de íI:�ti'Cl05 UnlQOS

fevereiro de 194ti x x x
SIMULTANEAMENTE Nova York - (S. I. H.) -

Perdi-das as aotl-gas
Em horámos especiais devi- O aumento de 122 por cento

do a grande metragem do fil- verificado nos depósitos do Na-

reIIPqul·a�
me, tional City of New York, desde

i1 O D E O N o início da guerra, assim como
Praga, fevereiro (Via Aérea) - ás 13/4 - 41/4 e 7 hs. a grande elevação do número

A posse solene do reitor da Univer- e de títulos do govêrno, em seusidade de Praga. professor Dr. Be- IM P E R I A L
lehradek, realizou-se no grande an- poder, foram citados durante
Iiteatro da Faculdade de Direito de ás 7 1/2 hs. a 134a. reunião anual dos acio-
Praga. O reitor comunicou que os Sessões Elegantes nistas do referido banco como
danos sofridos pela Universidade, A FOX apresenta O filme prova de que o problema ca-durante a. ocu:p�ção �l�n:ã, 111on-1 que substituirá, "ERAM CIN- pítal do pans, no momentotam a mais de 300 milhões de CQ- CO IRM-OS"

-

I
mas tchecas (180 milhões de cru-I _ A,' em seu coraç�o. presente é ainda a possibílída-
zeiros). Perd-eram-se 'a cadeia de i Tao sublime e comoveuor de de se registrar gigantesca,
ouro reitoral. o sigilo do ano de que você jamais poderá esque- inflacão.1348. o cetro or-iginal, um antigo ce-lo!

'.
o sr. Gordon S. Rentschler,livro do ano de 13G5, todos reli- .

quias de inestimável valor. rouba- Um� epopeia .de estupenda presidente, W. Randolph Bur-
dos pelos n.az istas e até hoje ainda grandíosídade, vivida por uml gess vice-presidente e WiI.llam
não encontrados,

'

punhado de jovens que vão Gag� Brady Jr., em urna decla-
rnoray para sempre no coraçao II ração assinada em conjunto,do P,U��lCO!,.,., T

I declaração essa entregue pelo
! .t;�'VON .iRO NOS CÉUS I sr. bmgess, disseram: "Se o.

(Entre o OeU e o amor) grande acúmulo de fundos ex-

.

com
_

traordínáríos for utilizado p&
, Jeanne Gram - Lon Mac Al- ra Iinancíar verdadeira corri-

11i:ster, (a dupla de "Amór JU-, da inflacionária ou com em-
'1")

, d
'

,_

vem " se�unaa os por prêgo mais sábio, para tinan-
E?mond O Bríen - Mark Da- ciar um período longo de pro-mels - Allan Ba_xter -.Barry dução elevada" emprégo e bem
_ ,Nel!son -:- .Juay HOlllid,ay estar" constituem questões1':lS0S - Lagnmas - Amôr - aue serão decididas finalmen-

.SacEifí?io e Renúncia! t'e, não apenas pelos círculos
Direção mspírada de George governamentais ou Iinaucei-

Cukor.
ros, mas pelo procedimento da

No programa: povo.
1) - Brasil Atualidades

Nac. D. F. B ..

2) - Fox 'Airplan News .,.
24 x 4 Atualidades.

Precos:
ODEÓN: - 5,00 - 3,00 -I
2,00 (em ,tôdas as sessões).
IMPERIAL: - :::'60 (único).
CensuIa: - "livre" - crean

ças maiOTes de 5 anos pOderão
entrar nas ses..<:Ões de i 3/4 e

41/4 00.
AVISO AOS ESTUDANTES:

- A Empresa dos Cines Co
roados, avisa que, a partir des
ta data, o ABATIMENTO vi
gorará em tódas as sessões do
CINE ODEON, excépto quando
tratar-se de imposição contra
tual.

E COQUELUCHE

TOMe ::'I!MPRl!

o mELHOR 005 mE LHORES

x: x x

Buenos AiIl'l€S, 2 (U. P.)
O sr. John Moors Cabot, en,

carregado de Negócios dos Es
tados Unidos, 'Visitou o chance
le1" Juan Cooke, ás 13 hOTas de
hoj>e, informando-se que essa
visita 'se deve ás acusações fei
tas pelo coronel Peron, de que
os Estados Unidos, pOT inter
médio de sua embaixada em
Buenos Ai:res, auxiliava seus

adversários e que esta está
iUlphcada em contrabando de

E�taria assentada)
definitiva.mente
Rio, 2 (Via Aérea) - Des

mente-se nos meios autorisados:
as noticias que circularam, on
tem segundo os quais seria o

deputado Ari Viana o nDVO in
terventor do Espírito Santo.
Afirmam os circulas políticos
que a escolha do major Carlos.
�/Iedeiros é definitiva.
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Religião
Catolicismo

O SANTO De DIA

Todos os portadores dos títulos em vigbr, sorteados aom estàs combinações.
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

,
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO

,

ESCRITORIO para ô Elstado de Santa Cata.rina: -- FLORIANOPOLIS
Rua. João Pinto. 13,- Sobr. Pró:&imo sorteio em 28-2·46

Inspetores e Aqentes em todo o Brasil.

raso

capela de Monserrat:
raso

Asilo Irmão Joaquim:

8 ho-

6 ho-

DOENÇAS NERVOSAS
Com 08 progressos da medicina.

. hoje as doenças nervosas. quando

Revl·sa-O do tratado trat�das em tempo, são males per-

I feitament.e
remediáveis. O eurandeí-

-I anglo-egípcio
�i:ej�'�i���t�s��df:í����:��t�Ód!o:

_ .. '> _.... tais enferrmdaees. O lje�Vlço. N.!'.Londres, .., (Untted) - O donal d .. Doenças m encaíe dispo.
govêrno britânico, em resposta de um Ambulatório, que atende gra
ao gnvÊ'I.·110 egí�io, manifes- t,;itanH'nte 05 ,doentes nervosos in.

tau as;:::., boa vontade em re- 1lgentes, no� R�� �eodo:o 22, das !t

t d 1,· II" 11 hor,�". dianamen.€.

I
ver, ra a o ang o-egrpcio,
"�, 1"":. da pXlleriência mútua e TOME APERITIVOL
lm" �.1 l lli:t d=vida considera-

I Ç;) ;;-. C"r+a da" Nacôe s FTli- K N O T
I das ". E;;;+p f�,.+ I foi

-

Te. elado
.

'I· = ele t ... L, da.,; .L rtas trr cadas
(,O�TRIBUA

p'ltr c.. do .s govêrnos e IJ1�t:ií- n:\r:; " Cai xa rj" E"mnlas aos Indi..
.

r a�: 1
� �i_;'1C:' l.!:;n. o::·:�, .. , Y!'entpi"; de F(fl'rt3.11Ói:loHs.

Agradecem as felicitações en

viada. pelo seu con ..orcio.
roalizado dia 12 do correntE<

em ltajaí, e dencem sua

reEridência à rua Hercilio
Luz n. 94.

Itajaí, Ionerro de 1946.

Iras.Saco dos Limões: 8 horas.
, Ginásio: 5, - 6, - 7,30
8,30 horas.

Capela de S. Luiz: 6,30
8 horas.
Capela do Abrigo de Meno

res: 7 horas (todos os dias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Pa

dres: 8 horas.
João Pessôa (Estreito) : 7

horas (igreja), - 9 horas (ca
pela) .

São José: 7,30 - 9,30 horas.

o pres. Outra I

RICARDO BAUER
e

SENHORA

Or s,
Aderbal Ramos

da Silva
e

.oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma boa pilhéria
o conde de Tisenhaus era o

grande tesoureiro de Lituânia
nos tempos da República da
Polônia, mas não a de nossos

dias, a República polonesa an

terior à partilha violenta da
Polônia entre a Rússia, a Aus
tria e a'Prússía. O conde de Ti
senhaus era muito rico e se-I
nhor de vastas terras. I

Sucedeu um gentlhornem
camponês ter sua pequena pro
priedade encravada em terras
do conde. Esse mandou fazer
lhe as mais vantajosas :proPos-I'tas para aquisição de proprie
dade por dinheiro ou po-r tro
ca. O gentilhomem se recusou

a aceitar qualquer proposta de
cessão de seu bem; e quanto
mais êle se recusava, mais o

conde teimava com o seu pro
pósito de aquisição, Nada po
dia vencer a obstinação mú
tua.

o liSTAOO' Domingo. 3 CMl Fevereko .de "46

SOLDADO
.

DESCONHECIDO •

-

•

• • •

• •

Á'J'ROA, RI<�'rROA E REBOA
o CA:VHÃO,
_\_RALANI)O, .ATORDOAsno •

Â MUL'l'IníiO •••

XA 'r}<�RKt, BURACOS PROFC�I)OS;
COR.POS omxuos,
R.OLX�nO �O ClHO,
SÃO VISTOS AO ('LARAO
UA lUI�TRAIJHA,
Qr:E ESTIUÇ.ALHA, E RE1'.\_LHA, E ESPALHA
PEDACOS 1� ESTILH.i\_ÇOS
NO cA}lrpo UE BATALHA,
ARRXXHõES DE LUZ, ESTR.ONl)OS;
::VEHHAS f'P::tIAÇAS SOBEJU AO AR:

'

"}'.\::VTASllJAS, }<'AX'l'OCHES A R.ODOPJAR.,
'1'É'l'RH'OS � TEIUUYEIS, HEIHONl)OS
A RODA fi, A RonAR.
TRIrXFAL EXTRADA XO REIXO DA )WR'l'E
QrE I)}�RAlXO E no AI./I'O VEJr,
QrE CHEfU J>IUJO srr, E PELO �OR'fE
E PELOS J�Anos TAJIBÉJI •••

, " Passara IH ós araudes momentos
E üs países. veneedores e vencidos,
Erguerão agora monumentos,

,

Aos SOLIHH()S I)"ES('OXHE('InOS.

,

r

;\_lIilIllI Xunes Pires

o cidaMooseveltl1Uma vista do nosso iardim, do ierdim «da praça»,
para enfeitar esta página

A ,

avoSapatari,u;- ....•.·Ju;ri'ty.
R"ua Ti ..ade"tes�;:19
Àpresen'ta seus úllim9s'<t1l0-

"

delos em ,:cillçados"firios
, oarct senhoras j

o liSTADO-Domingo, 3 a. Fevereiro a. ".6 7

Amor gramatical �erDard Shaw e a
"Meu Deus" que coisa hor- filmagem de «O re-rorosa! exclamou o professor

•de gramática de certa. localida-I trato de Borlande do sul da Inglaterra ao ter-
minar a leitura da carta que Grey»lhe deixára a filha única anun-

G B d'
. eorge el1nar Shaw declí-ciando que resolvera fugír de

no t 1 itcasa. - Que foi querido? u, num pos a, um convr e

o'
.

, que a empresa produtora daperguntou-lhe a esposa, aflita
ver ãc ct toará f' d O. 1 l' sa cmema ogra ica e"por ve -o naque e estado de
Retrat de D' G " 1it

-

C 'a, o orian ray ceexcI. açao. orno respost-a o
Oscar WIlde lhe fê

.

'amando passou-lhe a carta da
tra smítír d' L d ,z pai

filha, "Quer dizer então que a Es'tnd 1 Ull 'de on Ires, Pd�ra os
.

. a os III os pe o ra 10 pa-nossa fllha resolven tugtr de. .

A . � ,

casa ou 1 f'
.

1 1
lavras sobre WIlde e o seu Ia-" claque e o ICIa e e-
moso romance,gante e simpático que a na-

morava, observou calmamen-
Mr. Shaw, o sempre ir '.;ve

rente Shaw, escreveu aos rete a esposa, bem, convenha-
presentantes da empresa, emmos que a coisa não foi assim
Londres, o seguinte:tão inesperada!" - "Sim. vol- "MI'. Gabriel Pascal entre-veu o professor, mas o píór é
gou-me a carta de 17 do COl'que ela escreveu "fugir" com

dois "o',,,
. rente, assinada por Mr. ::'Ví:er-

b "',

vyn, pr8pondo-me um "broad-
casting" sôbre Oscai' Wilde
medülinte o pagamento de mil
libras, Acontece que eu ja dis
se tudo q:ue tinha a dizer sô
bre Oscar Wilde e que nào te
nho tempo para desperdiçar
repe1Jindo o que já disse, Além
disso, quanto menos se falar
sôbre Oscar Wilde, melhDL
Êle tem um nome famoso; e
"Dorian Gray" é um bom títu-Amanheceu. . .

lo, Os senhores tem nesses doisAli no carvalho,
Uma teia de aranha elementos uma publiCidade de'
AI)areceu

I primeira, já preparada. Não
Coberta de orvalho; deixem, pois, 'os seus publicis-Coisa estranha': tas perdê-la, coisa que na certaE uma medalha de diamante
Xo peito de um gigante! êles fa;rão se puderem. E as
E no capim? mil libras seriam mais do queQuantas pedras preciosas! um desperdício. Em sua cartaTudo brilha, enfim.

os senhores disseram que asAs flores IHeguiçosas
Abrem a bôca libras são "para qualquer fi-
E uma a\'e canora, nalidade que Mr, Shaw dese-
De alegria je", Ora, o povo não é tão ino-
�����ia cente à ponto de acreditar que
"O raiar de uma no\'a aurora". eu viva de ar apenas, que eu

Anibal Nunes Pires não tirasse partido das mil li
---------------------------- bras para mim mesmo, se as

recebesse", - (Assinado)
GEORGE BERNARD SHAW.
Mr, Shaw foi amigo pessoal

de Oscar Wilde e um dos lite
ratos que pediram para o tlU
tor de "O Retrato de Dorian
Gray," á ocasião do processo
de 1895.

E, C011'W eu, centenas, mi
th.ares, milhões, de sulame
ricanos o fizeram, Cal. ip.m
do o todo das Nações Uni
das.
Airané« da çiqaniesca

ponte feita do bom-humor
e da bôa vontade do presi
dente Roosevelt, transüa
tam os faTdos do nosso es
pírito latino, no câmbio
amigo das Américas,
As sementes de am,zade

que êle plantou, frutifica
ram no só lo rico, e é imensa
a legião da "good will" no
continente,

A Vitória, que êle cons
tnLiZL para os Aliados, se
comemorou sem a sua '!Jre

sença, Dessa vez, a sua' ca
deira de pamlítico não voou
num quadrimotor do Ex,éT
cito Americano para se ali
nhar entre as das potên ias,
na confeTência da Paz.

O seu espírito, sim, esta
va pTcsente, Foi êle qi�e7Ji
geral/. a Organização das
Nações Unidas.
No momento, essa concre

t ização dos ideais dem �ra ..

ticos, essa floração de Roo
sevelt; luta com a ambição
e a capacidade daquêles mes
mos que ajudaram a ganhaT
esta guerra, e alheaçam 'Pro
vocar outra.
Mas a humanidade já so

freu bastante e saberá unir
se na defesa contra os des
mandos e as rapinagens.
Cêdo ou tarde, as prédicas
de paz, amôr, e trabalho,
vingarão, e iremos sulcar os

campos com as charrúas, e

manejar alavancas nas fá
bricas,
Então. onde estiver, o pre

sidente Roosevelt sorrirú, e

aguçara os ouvidos para
ouvir a "piada do dia ... "

Lydio-Martinho Callada

Joio Gutenberg-
nome eterno Da bis
tória da civilizacão

Enfim, ·um belo dia, o gen
tilhomem foi convidado com

sua família para uma festa no

castelo do conde. A festa du
rou vários dias: bailes, concer
tos, passeios, por terra e por
água, caçadas, em resumo mil

diversões, cada qual mais:
atraente e pareoendo não por
termo a alegria geral. O gen
tilhomem, sua encantadora
mulher, suas filhas acham tu
do encantador; mas começam
já a sentir, como diríamos nós
outros, "saudades de casa".
Numa palavra, despedem-se

do nobre castelão e põem-se a

caminho, de volta para o bom
solar.
A noite era clara, de verão. O

gentilhomem calcula que já éltempo de irem chegando, e

pergunta ao cocheiro: "Não
terias tu te enganado com o

caminho?" E o cocheiro lhe
llesponde: "Meu senhor, não
há meio da gente se enganar:
o caminho é ao sair da gran
de estrada. Mas, na verdade,
não enxergo a casa . Meu amor

a vê?" E o gentilhomem: "Es
pera. Vou descer".

Desce, com efeito, e suas fi-I
lbas e sua mulher após êle.
Em vão olham, debalde arre

galam os olhos: nada de casa,
nada de jardim, nada de po
mar, tudo desapareceu como

numa fantasmagoria. Percor
rem o terreno em todos os

sentidos, e nem sombra do que
alí existia! . IDe repente surge um homem
a cavalo, vestido com a libré
do conde de Tisenhans, o qUál,
se apresentando ao gentilho- CR$ 98$.00 -- Lindo sapato em

nlenl, diz: "Venhall1, siganl- feltro, bronco; camurça em tôdas
me vou tirá-los do embaraço". I as core•. SoItq. 6 1.2.,

•

, > ,

I
CR$ 95,00 -- Salto carlOca. em pe-E condUZIU a tI opa sUlIn e- lica prateada para baile.

endida até a distância de uma

meia légua, na extrema fron
teira do domínio senhorial.
Alí chegando, o fâmulo do
conde apontou: "Cá está o

vosso lar".

No dia 30, na semana que
expirou, fazia anos o presi
dente Roosevelt.
Esse dia, éle o passou em

repouso, sob sere palmos de
terra, dessa terra america
na Que tanto soube honrar
e dignificar, Sôbre o seu tú-

A avó, nos tremuIos dedos mula, no jardim da mansão
Mal sustendo o leve fuso #' familial, as flóres que êle
Ouve ao longe o som confuso tanto amou, crescem, 1Jiço-

I
D'uns inocentes brinquedos

sas e lindas.Achando aberto o jardim
(Diz a velha) é sempre assim Roosevelt já deu o seu

São como as aves inquietas corpo á gleba, mas a sua
Nem eu sei quem voa mais

, obra de paz, de amôr, de be-
Se os incansáveis pardais leza, memorará sempre oSe as minhas queridas netas .. _

seu nome. De 1ni1n, ]'amaisE a avó, nos tremulos dedos
Fazendo girar o fUSQ. esquecerei aquêle que foi
Ouve a rir Q som confuso um homem na inteireza da
Dos tais longínquos brinquedos p,alavra e na amplitude doEis principia a assomar,

tDa cadeira no espaldar que 1 epresen a.

A face risonha e linda- Roosevelt � CDrn a sua
D'uma das netas; e a avó bondade franca, a sua fir-
Pensando que está bem só, meza O seu bom hunwr, e
Fala das netas ainda:...

os se�ls próprios defeitos _

Fala, e nos tremulos dedos
Fazendo girar o fuso, foi a grande nação amcri-
Ouve a rir o som confuso cana, 1nesma.
Dos tais longínquos brinquedos Foi Tio Sam e1n forma"Nisto um rosário. que está

humana, igualzinho comoPendurado há muito iá
Xum dos bracos da cadeira O vemos nos coloridos car-

Escorrega e cai ao chão tazes, apontando o dedo pa-
Por lhe haver tocado a mão ra a gente, a dizer: - "I
Daquela infantil brejeira need yOU!"E a avó, dos tremulos dedos.

ltEm veTdade, RooseveI Deixando cair o fuso,
.Tá não (l.uve o som confuso soube conduziT o seu povoEfetivamente a casa e as ou-
Dos tais Il)ng'Ínquos brinquedos: com luvas de veludo em ]JU-tras construções (tudo de ma-
Mas assustada, ao sentir nhos de aço,deira), as árvores do pomar e O seu rosário cair, Compreéndendo-os perfei-d t'l' t d Volta a nevada cabeçaO renque e I las es avam. e

tament.e, ce1-nando até aod h E a-inda distingue I) rumorpé, com a graça e Deus, e a-
Que faz. pelo corredor, âmago a sua psicologia, pa-viam sido transportados de
A neta. fugindo iI pressa. ra traduzir-lhes os senti-uma meneira fe-rica em oito

CR$ 98.00 -- Em camurça de toda. E, do cesto das meadas, mentos e as paixões - se-

f
dias. O honrado gentilhomem oe côreJil. Salto 5 1/2 e 6 1 2 A avó levantando o fuso,

sas, não padece dú 'cuIa, e nele se agigantan-Ouve a rir um som confuso dimentadas pelo tempo e
'!r 1J

e sua família supunham estar
De longínquas gargalhadas... pelo meio _; êsse grande critas por homensl

.� l-
arque encanwsse

.

ílma sOI.lhar, pensavam cair das
-

e homens de acão. a meu; ou talvez pOT sercidadao americano - que >nuvens, Os criados, as cria-
(Guilherme Braga) digo eu? _ êsse grande ci- Mas, dividindo-a �n7::smo b !?-o�sev;lt',uadas abriram-lhes as portas da

dadão do mundo, deu uma vastos capítulos,'� exu erancza e Ino-caia. O galo pôs-se a cantar, o

lição de estadismo ao sécu- as, personalidade� .11e �e estudant,e, a�sorveu-cão de guarda a festejar a vo,l-

I 1 americanos de gemI/-T tOda. a adm�raçao. ,

ta dos amos, que acharam sô-
O ESTADO encon-- o'De estadismo são, de go-' George Washingt'. OTnez-me amzgo da Ame-bl'e a mesa um gordo saco de

veArno sadio, de administra- Cl'iou a América; ,rJm,ca; l!0rque Roosevelt era ad .

d
.

Ira-se à venda na
erzc

escu os de ouro para 111 elll-

'ção arTojada, de política que a uniflicou; . ·a.zá-Ios da mudança.

I
banca de jornais sincera. que a soergueu á Procurei conhece1' me?horCondessa de Choiseul-Gouf-

I
«Beck» A história Norte-Ameri- das grandes naçõeslS americanos, porque ama-fiel' - "Reminiscences", pá-, CR$ 98.00 -- Em camurça branca

• cana tem páginas grandio- . Porque vivendo am o seu presidente,gina 382). e preta. Salto 7
_

��� � � �L_ _

A consagraçã uma carreira :-:
A "A Manhã", do Rio de Janeiro, de 31 de ja s, diqnos da honra que as circunstâncias lhes pro-publica o seguinte:

A '. _
wnaram.

.

.

Após a mais eloquente de, toda� as manzfestaçoe� 'Venceu o que reunira, des�e o início, as simpatiasletivas que a história do Brasü reçistrc, em

conseqUI
acentuadas; o que conduzza a bagagem de serviçosde um pleito de características singulares pela forma r., longos e mais valios�s prestados á pátria; o que se

que foi conduzido, chegam�s ao moment� e1?1' que se aca�a sempre pelo es!orç� ";:0 cumprimente do deve};lizará a posse do novo.presidente da República, escol e nao [uqira nunca as exzgenczas do seu posto, luian-pela considerável maioria eleitoral. com a mesma bravura nos bons e nos máus momen-
,

umal s lOque, disputando a preferência do eleitorado soubeEm nenhum momento de: uiâa nacwn� a o en
digno dos seus concorrentes, respeitando-os e 'distinde �a posse do supremo magzstrad_o assumui propor do-os sempre que teve oportunidade.nuuores nem mais zmportant,es. Nao apenas para o
O Brasil entra, hoie, na posse de si mesmo Comesi!, qU,e=» reingressa no ritmo ,nor:nal das S!las t a..,7..Lma data que ficará memorável, porque �arca. oçoes liberais, mas para o m1!ndo inteiro, ?uedtmha, reingresso entre as nações rigorosamente democratasnós voltadas as suas atençoes, acompan uiri o, C0111

mundo.ierêsse fora do comum, a marcha da campanha pel
colha do chefe da Nação., .

!.
F.! fá-lo �m circunstâ??cias iestiuas, vendo as suasPor maior que houvesse sido o entuszlf�mo em t� idas cheias de ma1'1.l]OS estrangezros, os seus salõesdos vários candidatos, fiai mais alto o espirito sa1_ut ias de representantes dos povos amigos, que aqui uierespeito aos direitos c0"3:uns a t��os os homens lzvTt/,m �omar parte n�ssa festa não apenas nossa, p01'completando a impressao maçniiica da or�em do pite, e uma festa U1�zversal da democracia.

apurados os sufrágios, p�dclamados os eleitos a c;_ . o-õenerat E,urzco Gaspar Dutra, inteiramente prespública sentiu-se satisieita. 4- parte vencedora ..I-,�O pelo B_raslZ que ,o el�geu, deve sentir-se estimulado,viu vitorioso o seu ponto de insta e aprovada a �uamdo, também, a solzdarzedade dos povos que nos visilha' os vencidos porque reconheceram a honestzdad(m neste momento.
lib�rdadé e a correçã com que se conduziram os ti As perspectivas são agradáveis. Tudo nos permitelhos eleitorais. n(lr o tuturo mais próximo com otimismo. ConfiemosHouve, acima dos inte�'êsses sub,alternos dos 9T!t_ ação do General que soube venc.er tantas vezes e quee das pessõas a preocupaçao pelas nirtuâes dos cosucui, noie, uma fase nova em sua existência cheia detos, E os qu;{ mereceram os votos do brasileiros f(/lJ!s serviços prestados á Ptiõria",

��.� --,...111III

rã: 1 litíei'ã,.i� �

'�.��.��.J.
.

---------------------------------------------�)!�-------------------------------------------------

Só foi possível universali
zar-se a cultura dos povos
através do invento genial
de Gutemberg. Até então os
livros constituiam um privi
légio dos reis, dos príncipes,
dos milionáros. Eram escri
tos a mão ou impressos com
letras de madeira, que logo
se gastavam. Isso não só ele
vava os preços dos volumes,
como limitava a tiraçeni
dos mesmos ao minimo.
Mas um dia Gutemberg

apareceu com os seus tipos
móveis de metal, e a cultu
ra começou a âemocratizar
se, ,. E \é por isso que o seu
nome é e será recordado pe
los séculos em fora como
um dos maiores benfeitores
da Humanidade. E com jus-

. tiça, convenhamos, Basta
olhar-se para as estantes
das liorarias, para os mon
tes de jornais que apare
cem em cada esquina, para
a profusão de revistas que
enchem nossas mesas de
trabalho ...
João Gensfleisch Gutem

berg, nasceu 'em Maguncia,
em 1400, e a sua vida, como
a de tantos outros inuento
res, foi, da primeira á últi
ma página, 'uma sequência
minterrupta de derrotas. de
perseguições, de âesença
nos, de injustiças desafian-
do em vão a tenacidade, a
fé em si mesmo, a coraçem
de semear e de ir avante.

.

Vêmo-lo fugindo da sua
terra natal e atirado á mi
séria pelos seus sócios em

Strasburgo; uêmo-to prêso
por dzvidas e ridiculariza
do por tôâa gente; encon
tramo-lo depois fazendo em

préstimos que jamais (OU
de pagar; descobrimo-lo) a

seguir, aceitando a. proteção
de Hurneru e êste reclaman
do irritado, á/ volta de seu

corpo inanirnado, o Que lhe
emprestara em vidaí
Que importa tudo isso?

A sua obra aí está -- no li
vro em que estudamos, no

jornal que lemos, na TCvis
ta que levamos para ca
sa!. , ,

Gutemberg mostrou (;o1n
a impressão da sua Jiamosa
Bíblia, que outros tempos
se abriram para fJ. Humani- ,
dade, E desde êsse dia famo- I'so "o pai da imprensa" ga
nhou paTa sempre um l'ugar

"de honra nos coracões dos
homens,

>

MOTreu paupérrimo, mo
rando de favor na casa do
arcebispo de Moguncia, em
1468.

O tesouro que êle legou
aos povos, entretanto, não
tem preço. É maior do que
tôdas as riquezas, pOTque
representa a cultura ao al
cance de tôda gente!

LEVESTRAJES
PARA

_,

VERAO

DE

MELHVR

TIRADENTES 7 A

I Correio LageaDO IVenda avulsa na .

AGÊNCIA PROGRESSO

Crômo

�-----�--------------------------------------�

/I� nos VAPCJOS

�•.
,�I

D'�", /.R/�,::: ,\1,te;�i· �
� � ii&. � � R � �:; '/�) 1fII'"" / ��:�,

.- ... - - --, ..

_--,RETIRAR.4M SUAS CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve a�

fabricadas em oulros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vis la <ia certissi
m:;. vitória rio aperitivo KNOT.
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foi transferido

Instímto de
Educação

I

EXX)[ES I>E 2a ÉPOCA,
ADJ[lSSÃO E llLtTRÍCrLAS

1 - Exames de �a época:
a) Inscrição: Dias 1 a 4 de

fevereiro;
b) Exames: Dias 5 a 9 de

fevereiro;
2 - Exames de admlssão e

a) Inscrição: Dias 1 a 10 de
fevereiro.

b) Exames: Dias 15 e 16 de
fevereiro.

! ;j - :Uatl'ieula para o ano

Ietho de 1946:
I a) Para o Curso Norma]:

I No 1° ano: Dias 5 a 9 de fe-
"GRANDE PROVA PRESI vereiro.
DENTE ROOSEVELT" '.i) No 2° ano: Dias 1 a 4 de
Rio 2 - O Ministério da I feveretro.Educ�cão de Cuba acaba de 4- - No CUl'i"O Fundamenta]:

oficiar' á C. B. D., sugerindo a I a) de 18 a 20 de f.evereiro.
formação da Confederação Pa- b) C�))npleUlentarlstas: .

nam.erícana de Ciclismo, enti-I c) Dias �1 e. 22 de fe_:erelro.
dade que, além de contríbuír 5 - �1als mfo�maçoe�, :na
para uma maior aproximação Secretar-ia do, Ins;Ituto dlarl�
dos povos do continente, pro- ! mente das 9 as 1� e das 14 as

porcíonaria uma ascenção 117 ho�as. _

mais rápida do ciclismo. I Il1�tlt1fto. de Educação ,de
No mesmo ofícío é consulta- i F'lortanópolis, 2 de fevereiro

da a Confederacão Brasileira de 1946.
'de Desp�)1tos sobre a idéia da --S-E,F-'-.'V-I-C-O-D-E-l\II-E-'-T-E-O-R-O---
reallz,açao de uma _PrDva mter-j �

LOGIA
americana, de?ommada Gra?-, Previsão do tempo, ate 14de Prova ,�re:lde�te nR�üsev:1t, horas do dia 3 nesta caprtal.
a. q.ual sena reall--:ada em prin- Tempo: instável, com chuvas
ClPlOS do ano corrente.

e trovoadas.
I LAUF�O IN���SSARÁ NO ni;�emperatura: ligeiro declí-

. PAUL! :::AMOS .

._
Ventes: variáveis, com raja-Estamos seguramente íntor I das 1" cscasmados de �ue o efic�(nte �ta�

'"

Te�'-p�raturas extremas decante Lauro, q�e mdto� :1asl hoje. toram: máxima 26,4 e
hostes do OJlegl�l no ultlm? mínima 21,2.
cer�ame <l:m�,donsta, passara Previsões para o litoral de
para as fileiras do Paula Ra-

Santa Catarina e Rio Grande
mós E. C.

. . do Sul: tempo instável, com

L�uTo fOI um dos ma�s pro- chuvas. Ventos, varíáveís, com

d�t::,os extremas e .murto ,l�- rajadas frescas. Visibilidade
cran'a o clube da Prana de Fora

rnoderada.:

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

jogo marcado para ontefil,
para hOje á noite

Brasil x Chile,

As homenagens prestadas pelos
sr .. Interventor
17 de

esportistas blume
Luiz GaJloUí,

- .

janeiro p_ p_

nauenses ao

diano

Vários espéctos: do grandioso desfile

JOGOS OFICIAIS DISPUTA
DOS ENTRE BRASILEIROS E

ARGENTINOS
Os selecionados oficiais do

Brasil e da Argentina disputa
ram entre si. jogos, sendo a

seguinte a relação e resulta-
Hoje, com início às 15,30 dos da:s partidas:

horas, terá lugar, no estádio Data - Local - Vencedor _

_ _

-I da rua Booaíuva, o esperado Escore _ Competições I LEIAM A REVISTAencontro amistoso entre Avaí ] 1914 - Buenos Aires - Bra-
\ .j -

I e Combinado da cidade. Pro-I sil - 1 x O - Taça Roca.
.

O VALE DO ITAJAlvavelments os clubes terão os I 1916 - Buenos Ai.res - Em-I

I esquadrõe�
assim constitui- pate - 1 x 1 - campo sUlame-I-1939-.wRi�-d�--j;;;_;;�"::'

dos : AVAl - Adolfo, Fateco rícano. , ,Argentina _ 5 x 1 _ campo
e Tavinho; Jacinto, Aldo Nu- 1917 _ Monte ...idéo -

Ar-,·Taca Roca.
nes e Chocolate; Felipe, Nize- gentina - 4 x 2 - campo su- 1939 _ Rio de Janeiro _
ta, Bráulio, Tião e Saul. COM-llamerlioano, ! Brasil _ 3 x 2 - Taça Roca,
BINADO - Isaias, Chinês e 1919 - Rio de Janeiro -

I 1940 _ São Paulo - empate
Morací; Boos, Haroldo e Jair; 'Brasil - 3 x 1 - campo sula-Li; 2- x 2 - Taça Roca.
Lebetinha (Lauro), Sanford, merieano. I 1940 _ São Paulo - Ar-
Leônídas, Arí e Abelardo. 1920 - Valparaíso ,_ Ar-

i gentína _ 3 x O - Taça Roca.
"' * "

gentina - 2 x O - campo su- I 1940 - Buenos Aires - AT-
É BOM SABER lamerícano.

.

gentína _ 5 x 1 - Taça Roca.
- Que o C. A. Ipiranga, de

I 1921 - Buenos Aires - Ar- 1940 _ Buenos Aires-
São Paulo, foi fundado em 9 gentina - 1 x O - campo sula- Brasil _ 3 x 2 - Taça Roca.
de julho de 1906. mericano. 1940 _ Buenos Aires _ Ar-
- Que a Confederação Bra- 1922 - Rio de Janeiro -

gentina _ 6 x 1 - Taça Roca.
sileíra de Desportos, era anti- Brasil _ 2 x O - campo sula- 1942 _ Montevidéu _ Ar-
gamente denominada "Fede- mericano. gentína _ 2 x 1 - campo su-
ração Brasileira de Sports

"

e 1922 - São Paulo - Brasil lamericano.
foi fundada em 21 de junho de - 2 x 1 - Taça Roca. 1945 _ Santiago _ Argen-
1916. 1923 - Montevidéo - Ar- tina _ 3 x 1 - campo sula-

- Que o prime iro jogo of'i-] gentína - 2 x 1 _ camp. su- meneamo.
cial do Campeonato Brasileirollamericano. 1945 _ São Paulo - Ar
de Futebol foi realizado em 1923 - Buenos Aires - Bra-. gentina _ 4 � 3 _ Taça.Roca.1923, sendo campeões

absolU-1
si! - 2 x O - Taça Arg, Bra- 1945 _ Rio de JaneIro-

tos os paulistas. sil. Brasil _ 6 x 2 - Taça Roca.
- Que os catarinense parti- 1923 - Buenos Aires - Ar- 1945 _ Elio de Janeiro-

cipararn pela primeira vez no I gentina - 2 x O - Taça Roca. Brasil _ 3 x 1 _ Taça Roca.
Campeonato Brasüaíro de FU-I 1925 - Buenos Aires - Ar- Resumo: Jogos disputados,
tebo� em 1926 en�:enta.ndo �s 1 ?ent. in.,a

- 4 x 1 - campo su- 27: vítórtas dos argentinos,
lj,wLstas. A extr éía dos barrí- rarner.car;o. 15; vitorias dos brasüeíros, 8;
ga-verdes foi das piores, pois I 1925 _ Buenos Aires - Em- empates, 3; goals, a favor elos
r>prdPTam pelo .escore de 16 x O.! pate - 2. x 2 - camp, sulame- brasileíros, 42; goals a Iavor
:\' "35e Dl'-SmO Campeonato o ricano. dos argentinos, 60.
::i >r�io�ado da Bahia venceu o 1937 - Buenos Aires - Ar
fi:. Paraiba por 5 a O e a do gentma - 1 x O - campo su-

T\'r:lambucf) por X a 1, mas te- lamerícano. I
, �;, 2'+ r y -" ,�, da 1937 - Buenos Aires - Al-

!;l!"�':)� ,:'�Ll:ist�c�('amppã)-�)�í() gentana - 2 x O - camp. SU-

i ��-,( {
- ! ,!_ _._0 X 1. .lamericano.

esportivo em BJumenau.

IJo palanque, ladeado por sua exma. espôsa e altas

autoridades, o vice-presidente da C. B. D e chefe
do govêrno catarinense assiste à imponente

concentração esportiva,

Antes de iniciar o con iror t o e1í.t;e Ce-cios e Pnlrneir e=,
o sr. Ln terven tor Luiz Gallotti hasteia o pa.i:hão

nacional ao som do Hino Nacional

Hoje"

AVA.IÍ x eO�lIlInNADO

no estádio da
Avaí

F ..e,D., deironiar-se-ão,
Combinado da Cidade ..e

com seu concurso.

i·�tlP�t�'liÀ/j;'Jij,�jty�
f,IlÚ"a', ,'Ti i'àdé:11 têS,,;.:J9
'�p:pg�rit�� '��u�;'cdrl'rfflb;�,:ffià�
, ,delas' em<:çakados .finós.,

.

,pa'ra 'senhorás
- , ..

amislos amente,

VENCERAM. OS
ARGENTINOS

Em prosseguimento ao cam

neonato Sul Americano de

futeból pe le tersuri, ontem,
ezn 'Bu�nos A.ires, as equipes

Ia. rgen
tina � u,fugua:a \,en

cendo a prlmeITa pela. con

.tagemde3al.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r=:':
Jlutorizada a insta
Ja�ão de grandes re
linarias ee petróleo
Rio, 2 (Via Aérea') -:- O Presi

dente do Conselho Nacional do Pe

tróleo deu a publicidade a seguinte
nota:

.

"Em data de 26 de janeir-o, o Sr.

Presidente da República �provou .a
Resolução n. 2 deste .org�o, relati
va à outorga de autonzaçao para a

instalação de refinar ias de petróleo
no Estado de São Paulo e Distrito

Federal ou adjacências, em virtude
da cocorrência pública que foi
.aQerta em 6 de dezembro último.
� Da' apuração das propostas

apre-j.sentadas, resulta. que foram classi-

ficados os segu�ntes concorrentes: ---------------------------------------------------

I
Em 10 lugar, em chave,

Aristil-I QUrR VESTIR.SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ?des de Almeida e outros, Alberto I::

Soares de Sampaio e Drault Ernan- PROCURE A

r:ga�e�����de:�;�abaha��a�egundO

�Ifal·atarl·a Perel15ra & MelloA Resolução n", 2, constante do .

�.::!::�:����:��ueeP�:;:2 :!r��� . Rua João Pinto. 16 - Ftor ianôpolis

.

zer os proponentes, dentro do pra-
zo de 90 dias, a conta'!" daquela pu- -��::':=�==::':::':=:-��======�.':"'... ��=�_=�
bJicação.

.,

Constitui.ndo um dos prmc�palS
objetivos do empreendimento que

parte dos lucros. auferidos �o� �
instalacões se er ija em eontrtbuícão
obrigatória para' pesquisa de jazi
das de petróleo no nosso procurou
a Resolucão estabelecer ai um cri-
'fêrio uniéo, dada a diferença de ca

pacidade das refinari�s _e a ne�es
sidade de fixar condições equrva
lentes para os concorrentes.
Tambem, no documento em apre

co eorrsid erou-se de convemência
que fôssem respeitadas as atividades
das companhias importadoras e

dist.ribuidoras existentes entre nós,
havendo-se-Ihes assegurado a' dis

tribuição dos derivados de petróleo
no pais.
Com êsses fundamentos, procurou

o Conselho acautelar interesses bá
sicos adotando uma medida de há
muit� reclamada e que correspon

de ao anseio da Economia Braailei-
ra ",
----------------------

Bicicleta de menina
Ven aej,e por 600 cr u zerros

t.m l bicic.e ta, com ano e meio
de US(J, Ver no Estreito, rua

Santos Sars iva 195.

�ontinuürà
,suspensa

. _

.. Rio, 2 C�) -- A C0l!u�sao EX�-I
c utiva 'I'extrI, em sua ultima sessao

tomou a seguinte resolução:
I -- Fica prorrogado o prazo de

sessenta dias, estabelecido no item
III da Portaria n. 427, de 6 de De
zembro ·de 1945, do Coordenador
da Mobilização Econômica, que sus

pendeu a exportação de fio de al

godão.
II - A prorrogação a que se re

fere o item anterior vigorará até
que, a juizo da Comissão Executl.va
Textil se normalize o mercado m

terno' de fio de algodão.

Imperial - 2 hs. Matinée do
Barulho
1 -- FILME JORNAL -- DFB.

� 2 -- A VOZ DO MUNDO -

. autualidades.
-:3 -- O PATINHO CAMPEAO -

Desenho Colorido.
4 -- CÃES VENCEDORES DA
NEVE - Desenho.
1) -- ESPLENDOR DO OESTE
�-\MERICANO -- Tapete mági
rI() Colorido.
S -- HULA, HULA - Desenho
Colorido.
'7 -- Um filme misterioso que
,,':eixa o espectador intrigado
até o final.
OS MISTERIOS DA FAMILIA
I

BEHWICK
com

:Henry STEPHENSON - Doro

ty LOWETT
Um filme repleto de lances sen

sacionais e eletrizantes
SUA úLTIMA CARTADA

com

Russell HAYDEN - Nancy
. KELLY - Chester MORRIS.
Lutas! Torcidas! Velocidade!
8 -- Continuação do seriado
-supremo.
O TERROR DOS ESPIõES

;70 8° Eps. com Kane Richmond
Preco Unico -- 2,40�

"Imp. 10 (DEZ) anos".

BALANÇAS��
I UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

>'ERFEIÇÃO DE L1NHAS- EFICIÊNCIA

As balancas que rrezern a garantia
na propric marco. tradicão do parque

industrial brasileiro.

Outros afam..dos produtos COSMOPOU'I'A:
APARELHOS SANITÁRIOS EM fER�O ESMALTADO
FOGÕE'S _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO
MAnCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

de Janeiro e 31 de
devem preparar·se
feBpetiva closse a

Voltarão a reunir-se
semanalmente

,

Rio, 2 (E.) - o ministro da
Guerra, ao que estamos infor
mados, vai reencetar as reu

ruoes semanais de generais,
sob sua presidência, para tra-

I tal' de assuntos atinentes às
remodelações por que vai pas
sal' o Exército Nacional.

Gesto magnânimo
Rio, 2 (Via Aérea) -- Informam

i de fortaleza que o novo interven
f tor do [Cearáj, fazendeiro iAcrJsio>

P OCO'p·,O Ferre-Ira I' ���:!��oR���!ix�ni�:():m:u:u::m;�r larga simpatia, e� todo .0,Estado.Eis uma grata noticia para Num gesto de �esprerucbme-nto, �
,,- t d te tr sr. Ae risi» Moreira Rocha, que eOu an;.an �S O

_

atro.
. um homem de grande fortuna, de-

Apos deixar Sao Paulo, Curí- clarou que tendo vivido sempre
tiba Joinvile e Blumenau, de- de seus próprios recursos, oferecia
verá. exibir-se em nossa capital seu subsid�o l!'ens3;1 para a Santa
O maior ator do Brasil: Procó- Casa de Miseríeordía.

pio Ferreira, e seus comedian-II tes, numa temporada de 10 es

petáculos, todos, merecidamen
te aplaudidos nas grandes ca

pitais.
A estréia de Procópio, dar-

se-á, no próximo dia 14 no Tea-
tro Alvaro de Carvalho - às
20,30 horas, com a engraçadis
sima comédia em 3 atos, de
TRISTAN BERNARD - "Um

Beijo na Face".
Esta peça alcançou mais de

200 representações no Rio e

São Paulo, tal é a grande cria

ção comica desse consagrado
ator, que é Procópio Ferreira.
Nessa temporada, em Floria

nópolis, o célebre comediante
interpretará o Teatro clássico
Francês e Brasileiro, nas sen

sacionais peças: "O avarento"
- "Médico a fôrça", "Escola
de Maridos" de Moliére, e "De-
monio familiar" de José de
Alencar.
Em futuras crônicas, dare-

I mos maiores detalhes acerca

dessa temporada elegante, a

I in4iÕÕ :��;d» 1946
�====h=SC=R=IT=Ó�R=IO=.=J�U�RI�-D�IC�O�C�OM=E=R�C�U�L==�=- desembarcados

em Santos

JlUTOMOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA

IRua Conselheiro Mafra
ne. 135

,

Representantes nesta Capital:
STOD1'ECK & CI 1. LTDA. - PR. IS DE NOV., 1 - S."

168. Circunscrição de Recrutamento
Atiso aos cidadãos da classe de 1924

Os cidadãos nascidos entre l°
Dezembro de 1924 (classe de 1924),
para uma possível convocação da
partir de 26 do corrente mês.

Flo;;oianópolis, 11/1/46.
Ten. CeI. Olímpio Mourá. Filho, Chefe da lSa. C. K

Rio, 2 (Via Aérea) - Tele-
grama de Santos informa que

I ���g��:;;i�aâe :!�°iod�\:�r� TO.NR KN.O.T'ca FOTCt, tmo 1946. I' ......�
I •

�------------------�

DESPERTE I Illl5
DO SEU flGIDO
l SaItln1l III c.. .........-

Seu fígado deft produzirdia.tw--
_ litrO de �ilis. Se a biliI aio CGmt li
ne.mcnte, OI .alime_ Dão ãodica
e apodrecem. Os Cases iBcham. aca.-..

Co. Sobrevém a prisão de.__ V_'
sente-se abatido e comequem--'
Tudo é amargo e a "ida é um araa.tÚI:ÍIt.
Uma simples evacuaçi. Dão�

causa. Neste cuo, as Pílulas ean.r ..
extraordinariamente eficazes, fIazea0IIII
rer esse litro de bilis c ..ocê S9tIMC ...

posto para tudo. São _.es Co�
esoecialmente indicadas pua &zer a biIia
correr livremente. Peça as PlltiWCartes.
Não aceite outro produto. Preço:Cri S lo-.

VIAGENS
ScúdCUI - 2 hora. do.

madrugada

FARMACIA ESPERANÇA

I

lolnvile-·Fpolls.
SaídCUI 9 hOl"lJ. da manDa

InformHções nesta

redação
-

fio í'ulIlaeé.tleo- .NILO LA m�
SoJtt " ......u _III ••u ............

- • _&IIcelrU - B__� _,......._

� .. liIorI'UIIIa.
__ • _� lO ...... ' ..

I

A Tosse e a Sufocacão da
Asma ou Bronquite Alivia�
das em Poucos Minutos
Solre v, de acessos de asma ou broa. der-se contra os futuros ataque". Por

quite tão fortes que perde a respiração exemplo, muitas pessoas que haviam
por momentos e que não pode dormir'? perdido peso. Que passaram as noites
Tem que tossir I6nto que lhe parece sem dormir e que se sentiam sutocadas
abalar os músculos do estômago '! Sen- com os sucessivos ataques de asma ou
te-se débil. incapaz de trabalhar' Tem bronquite. descobriram que Mcndaco
que evitar as correntes de ar e certos acabava com os acessos desde a pri
altmentos ? M.srno que esteja sofrendo meira noite e muitos. já há anos, não
por muito tempo deve ter confiança voltaram mais a sofrer de asma,
nesta nova receita médica chamada Sinta Alívio Imediah..Mendaco. Tudo o que tem a fazer é

A pnmeira dose de Mendaco eorne-tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata
ça a trabalhar através do sangue. ajuques desaparecerão. Mendaca começa dando fi natureza a acabar com os eleja circular no sangue em poucos minu-

tos, ajudando a promover uma respi- tos da asma e bronquite, Em pouco
ração fácil e livre. sono reparador e tempo, Mandaco fará com que se sinta

tranquilo, de maneira que desde a pri- anos mais jovem e mais forte. Adquira
meira noite se sentirá maís jovem e Mandaca, hoje mesmo, em qualquer
mais forte. tarmàcía: experimente-o e veja como

dormirá bem esta noite e como se sen
Anos sem Ataques de Asma tirá melhor amanh�, Nossa garantiu. é
Mandaco não produz apenas alívio a sua maior proteção.

quasí imediato e respiração livre. ma' I Mendae O.4caba co_alada também o orgamsmo a delen- a a........

Agora lambem a Cr S 'O�OO

Falece0 o embaixa
dor 8utierrez
Montevidéu, 2 (U. P.)

Depois de uma prolongada en

fermidade, faleceu, hoje, nesta
capital, o sr. CesaJI' Gutierrez,
embaixador do Uruguai no

Rio de Janroro.

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta. aos cuidados ·�st",
redação. 30 v.29

I Panaír. do Brasil S. A.
HORÁRIO

A partir do d'ia 10 de fevereiro de 194('
2as. e sábados: Rum.o Sul (Pôrto Alegre)
....as• e domillgos: Rumo Norle- (Curitiba,

Sã-o Paulo e Rio de Janeiro)

Tenha e empre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «K NO Tn
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

EDITAL
o desembargador João da Silva Medeiros Filho, Presiden

te do Tribunal Regional Eleitoral.
Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle conhe

cimento tiverem, que terá início no dia quatro (4) do corren

te, às catorze (14) horas, a apuração; nêste Tri'bunal, das elei
cões suplementares para Deputados que se realizarão dia três
(3) do mês em curso.

Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, Capital do
Estado de Santa Catarina, aos dois (2) dias do mês de feverei
ro do ano de mil novecentos e quare'llrta e seis (1946), e publi
cado para os efeitos legais. Eu, Solon Vieira, Secretário do
Tribunal Regional, o subscreví.

João da Silva Medeiros Filho, Presidente.

'prud.incia Capitalização
Por motivo de ter sido p.ecretado feriado nacional, o

sortsio de amortização que �veria ser realizado dia 31 de
janeiro, fOI transferido para IOde fevereiro.

Florianópolis, 30 de janeiro de 1946.

SAVAS LACERDADr.
Reassumiu sida clínica, nesta;:' Capital, o

Lacerda, o to-rino-laringologis ta.
dr. Savas

AlIlluntO&: Jurídicos·- Comerciais" Rurais e Infor:mutivo9
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarma
Conllulte I'IOiSa Organização ont4\ls de .a decidir pela com

"ra cu vendo. de irnoveis. pinhais ou qualquer•

empresa ne.te e.tado �
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE C.P.MARGO BRANCO �

••

ADVOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - F�ne 54

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tio Sam e seus

América
empréstimos
Latina

WASHINGTON, (U. P.) - o presidente Truman, em
informe ao Congresso, sôbre as operações da Lei d« Ernprés- [timos e Arrendamentos, anunciou que os Estados Unidos fize
ram amplos fornecimentos aos países latino-americanos com

(

base na "Lend and Lease ", num total de 41.467.000 de dólares, I
de Março de 1941 a outubro de 1945. Dois terços dos embar-j
ques da Lei de Empréstimos e Arrendamentos foram remeti
dos para o Brasil, país em que estavam localizadas as bases
aéreas e navais dos Estados Unidos para a luta contra o na

zismo. Entre os países s-eguintes beneficiados pelos forneci
mentos para a defesa do Hemisfério, se encontram o Chile e

o México. A Argentina não foi em nada beneficiada por êsse
programa. 'I'ruman acrescentou que todos os fornedmentos
da Lend and Lease tinham natureza militar ou serviam para
fins militares.

Referindo-se ao Brasil, acentua a mensagem que este país,
recebendo dois têrços dos fornecimentos aludidos, encarregou
se da remessa de fôrças aéreas e terrestres para o teatro euro-i
[{leu da guerra. O Brasil também assumiu a responsabiltdadé
do patrulhamento de larga zona do Atlântico Sul contra o�
submarinos nazistas. I

O presidente Truman informou ao Congresso que todas.
as transações da Lei de Empréstimos e Arrendamentos deve
rão estar findas até primeiro de julho do corrente ano. Essas
rransações, entre Março de 1941 a outubro de 1945, se eleva
ram ao total de 46.040 milhões de dólares.

O presidente acentuou que já foram iniciadas negocia
ções com os países beneficiados para a conclusão das opera
ções, que de forma alguma afetarão as transações comerciais
entre 'os Estados Unidos e as demais nações.

CARLOS
Comércio

HOEPCKE S. A.
e Indústria

COl\1UNICACÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 99, do dccreto-Iei 11.

2.ü27, de 2,6 de setembro de 1940, comunica-se que estão à dispo
sição dos senhores .acionistas na sede social à rua Felipe .Sch
ruidn, nesta Capital, os documentos constantes das letras a, b e
c do mencionado artigo.

Florianópolis, 1° de Ievereiro de 1946.
Aderbal Ramos da Silva

Di retor-Presiden te

Fábrica de Rendas e Bordadas
HOEPCKE S. A.

COMUNICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 99, do decreto-lei n.

2.ü27, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que estão ii dispo
sição dos senhores acionistas na sede social à rua Conselíieirc
Mafra, TI. 30, nesta Capital, os documentos constantes das letra
a, b e c do mencionado artigo.

Florianópolis, 1° de fevereiro de 1946.
Aderbal Ramos da Silva.

Diretor-Presidente

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE I'ESTAS PARA o l\IÊS DE FEVEREIRO

DE 1946

1 - Dia 3 - "Soirée", com inicio às 20,30 horas.
2 - Dia 10 - "Cock-tail " dançante, com início às 10

horas.
3 - Dia 17 - "Festa Carnavalesca", com início as 20,30

horas.
,

4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", CQm início às 2;1
horas.

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão dístrfbuídos
convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à &cretaria a relação dos filhos meno

res para a respectiva dístríbuíção de cartões de identidade,
para o ingresso ao baile infantil.

E8CRITÓRIO JURíDmO COMEBClAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - :.'one 54 - Caixa Postal 54

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

C,AS

,

a

NÃO ABRO O GUARDA-CHUVA
EU SOU DO nCONTRA'" •

.===__ASAS�.��'J
�

Leberatõrto
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Eatado

Florianópolis
Dr. B. 6 S. Medina Farm. HarbaJ AlI,es de Souza

Farm. L. da Coata Avila

Nóo saja do "Contra/l !

Faça o regime ENO -

"Sal de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao deitar e ao levan
tar para garantir o

seu bom humor diário! IIS A L D E F R U C TAlI

Nova lórque a Paris, I
via-Lua, as futuras
mensagens

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Sedas, Ccsimírcs

SA'

Nova York cu, P.) - o

profes-Iso r Henri Busignies, diretor dos la
boratórios dai •. Federal Telefone
Radio Co rporation", admite a

l't)l!I-lsibilidade do emprego de sinais de
"radar ", dirigidos á lua. nas

comu-,nicações radio-telegraficas. .

Acrescentou que tais experieneias
estão sendo estudadas pelo labora-I'torio da companhia.
Disse mais que os sinais de "ra

dar" ddr igidos á lua depois de. re

fletidos poderiam levar mensagens
entre Nova York e Paris e diversos
outros pontos.
Acrescentou o professor Busig

nies que Q equipamento necessário
a estas trasmissões não será ai um

custo proibitivo acreditando que
depois de maiores estudos o servi-

I ço ráddo-telefônico via lua, será
um fato, embora para essas trans
missões a lua terá de, ser visâveâem
ambas suas extremidades, limitan
do as transmissões d'iárias a 11M
per'íodo de apenas 12 horas.

Procure-se viajante.insp€tor para o interior do
Estado (Exciuída a lapita;).

Os candidatos deverão apresentar referên
ci o s e prt:tenções e rn eri cron cr o meio de

transporte de que S� utihzarãa
Cmtas, por obséquio, à Co ixo Postal 139 ou

entr€gor no gerência deste jornal, usando
dois envelopes. um dizendo. s ômen te «pro
cura-se vio;ic:ntt:». e o outro com o nosso

e n de re ço

I
-

Drs. Aldo Ávila
da Luz

Leal
Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exar.le:<ie escarro,

E.me para verificação de doencas do
�ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J.\ut1)vaceinas e transfusão de sangues,
Exame quí.mico de farinhas, bebida.

ca-fé. águas, etc.

E

Leoberto
ADVOGADOS

l'<ua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado)
Florianópolis

e Lãs

ORLAXI)O
Rua Conselheiro Mafra. 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

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

�..

�=-------=-�----------------------------------------------------------------------��-------------------------------------------------

SOA RPl1JLLl
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DR. SAVAS LACERDA
Clini�a médico-cirúrgica de Olhes
_ Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma ele hahil.itação do Conse-
Iho Xacional de Oftalmologia.

CONSUJ,TóRIO - Felipe Schmi
•

dt S. Das 14 às 18 horas.
ROSID1;;NCIA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEFOl\'FlS 1418 e 1204

o

IR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí

lI'urgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

IJONSUI,TóRJO: R.•João Pinto 7

Diáriam('lIte das 15 às 17 horas.
RESJD1l:NCL<\: Almi"all1e Alvim,

:16. l�o))e :II. 251

DR. ARMANDO VALÉÍUO
. _,

DE ASSIS
/

3)os Sel'vic:os de Clínica Infantil da
Assistêneia Munícípal e de

.

Caridade
eJ,lNICA lIliH}fCt\ DE CRIANçaS

Al>UI,TOS
OONSUJ,TóHIO: !tua Xunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Prancisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊ;,\CJA: Rua _\Jarechal Guj·
Inerme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomaelo pela Faculdade Xa-

�íonal ele Medir-ma da Uriíversjda
de do Br'as í l ) . :\Iédico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
cas "lentais. Ex interno da Santa
Casa de Mlser ícórdia, e Hospita.l
Psi(j'uálrico do Rio na Capital !i'�

deral
CLíNICA 1\11m1CA - DOEXçaS

NI�RVOSAS
_ Consnltó.írto: Edifício Amélia

XETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.
---�

INSTITUTO DE DlAGNóS·
TlCO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra. com prática nos hospi-
tais europeus

Clínica médica em geral. pediatria,
doenças do sistema nervoso. apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VaRES
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarit>
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar-
• diografia cUnica - Metabolismo

basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de Fisioterapia - Labora
tório de microscopia e analise elí
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .Ianetro
E FI P E C I A J, 1ST A

Doenças e uperaçOes dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Círurgta moderna da GUELA DE
LOBO. do UBIO LEPO'Rll\O (lá.
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc.
CONSlJT,T.'\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUa XUNES :lIACH.4.D(' X. 20 -

Fone 1447

bel ...

o eSTaDQ-Domingo, 3 a. Faveral·ro a. 11

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias. Urtnártas -

Doenças dos in testinos, réto e
anllS - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infr-a ver-melho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 115.
e. à tarde. das 16 hs, em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Foue 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CUNIC.<\ ;\l�DrCA EM GIDRAl,
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSULTóRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSlJUl.'as O�ARI.-\.l'IIENTE:

elas 15 ás 18 horas
RBSll}f<;NC1A: Av. Trompowski.

G:? - Fone Manual 71>6

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de. Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
l'OXSUJ/l'AS - Pela arnanná:
diariamente das 10,30 às 12 11s. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CO'NSUr:l'()RJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hosr.ital "Nerêu Ramos"
CLIXICA MÉDICA de adultos e

crianç-as •

CO'VSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos <ia Confeitaria "Chi

quinho")
CO:'i"SULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊNCIA: R. F'e lipe Scbm idt ,

38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
DOF,J\TCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GEXITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTl'tA

VIOLETAS
CONóSULTAS: qas 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 4G
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA Cf·
B.URGTA - MOVf;STJAS DE SE·

. . .. NHORAS - PARTOS " .

Formado peja F'aculdadn (;e J\1edi�
cinna da Uruversidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
r-ios anos do Serviço Cir-út-g ico elo

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

útero, ovários e trompas. Varrco-
ceIe, hidro�'i:\'tosu'i'f�§� e herp a

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

ratsoj . 'I'el. 1.598.
RESJD1l:NCTA: Rua Esteves .iu

nior. 179; Te!. M 764
-

FRACOS •

ANb.4ICOS
TOMEM

finha CP_,tSltli
"SILVEIRA"

Grande Tónic:o

l1li uor.:.:=- w�u.........u _u......� .... '"

COMPANHIA 66ALIANÇA DA BAlA-
Fadada erm 157. - Sé�.: I A I A
INCENDIOS J.: TBANSPOKTE8

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

c

«

Sinistros pagos nos últimos Iv ano!

Responsabilidades ({

98.687.816,30
76.736,40 l .306, 20

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao - Frigidez, irregularidades ouva-

Brasil o reputado e esperad� trata-I i-íanas, idade c�itica, o?e�idade ou

mento Okasa, - Okasa é hoje uma} magreza excessrvas, flacfdêz da p�le
medicação de escolha uníversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên

PEDIDA A EXPULSA0 DE EARL te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas defícíên

BROWDER DO PARTIDO COMU- terapêutico e pe la sua eficácia índts- cias, de origem glandular, na mu-

NISTA DOS EE. UU. cutível. - Okasa á base de Hor-mõ- Iher, Okasa encontra-se à venda nas

Nova York, (U. P.) _ A nio� vivos, �.xtra�os de glân�ulas se-I boas_Drogaria:" e F�rmá�ias: I�for-
"World Teleg-ram" disse que a xuais e "\ Itaminas selecionadas, maçoes e pedidos ao Dísteibuídor

Convenção do 'Paraido Comunista combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, �v. Rio

do Estado de Nova York exigiu a S?S Hgado!'Ailiretamen.te. a pertuba- Bran�o, 190 - Rio. Okasa Importa

"expulsão definitiva" do sr.

Ealrll
çoes das glãnulas gemtats do apare- do d.ll·etam�I�� de Lopdres, pro

Browder, ex-secretário do Partido, lho. sexual como: Fraqueza sexual porciona V,IrIhdade, Fo�ça e VIgor
do 'seio do Partido Comunista. De- ";a Idade R"ançada.o� por 'Outro mo- com as drage.a� :'prata �aI'a ho

clarou que a exigência foi enviada trvo, no moço, :,eh�I�ade precoce, mern, - Pemíntlídade, Sall�e e Be·

ao Comité Nacional. perda de energra, fadiga, fraqueza leza com as dl'ageas "ouro para
. mental etc., no bomem., . .. mulher.

PE

NAZISTAS ENFORCADQS
Londres. (D. P.) - Anuncia-

se em Moscou que f'oram enforca
dos em Minsk 14 nazistas, acusados
de atrocidades durante a. guerra.
CRISE NO GOV:f:HNO DE IHAK
Nova Yorb, ]0 (U. P.) - A rádio

de Ankara, dizendo ter ouvido da
emissora da Palestina. anunciou a

demissão do govêrno de Irak che
fiado pelo sr. Handi Padachi.
Acrescenta a emissora turca que
ess e informe não foi confirmado
em nenhuma outra fonte.

REUNL�O' DE TODOS OS SINDI
CATOS CHILENOS

Santiago, (D. P.) - A Conf'e-
deracão dos Trabalhadores do Chi
le convocou uma reunião de todos
os Sindicatos da Federação para
uma reunião a se reatizar amanhã,
às 18 horas, ao mesmo tempo em

que divulgou uma nota "protestan
do energicamente contra o não
cumprimento da promessa do go
vêrno que ontem assegurou à Or
ganização um novo govêrno esquer
dista a ser formado até o meio-dia
de hoje".
Este protesto fo,i aprovado após

a reunião realizada palra "estudar
os resultados das conferências en

tre Duhalde e os líderes esquerdís
tas".

O PARTIDO HADICAL ROMPEU
COM O GOV:f:RNO

Santiago do Chile, (D. P.) -

Anuncia-se, extra-oficiadmente, que
o Partido Radical rompeu com o

govêrno, quando foram rejeitadas
as propostas para resolver ai crise
entre o govêrno e os trabalhadores
chilenos.

MASSACRADOS
Nuremberg, (D. P.) - A acu-

sação francesa apresentou provas
hoje, perante o Tribunal Interna
cional, do massacre de 129 soldados
norte-americanos em Crossroads,
nos proxbmidades de Saint Vith. Os
soldados ianquês tinham sido de
sarmados pelo!' alemães, quando se

aproximaram dois tanques nazis
tas, que começaram a despejar fo
go de suas metralhadoras contra
os soldados completamente desar
mados.

l VENTILADORES

II
Vendem-se doi. ventiladores elec

tr·icos. grandell, para cima de

me-llia ou parede, liendo um olicilante,

I
proprio. para escritório. barbea-,riali. cafe•. etc. Tratar na rua AI-

--- _ - _ _ ,.� "' _.. "' ...,.."' "'.:r "'_ "'.."'" _ _.. mirante Lamego 15.

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

o Sahão

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

S A NQUEN'OL
Contêm oito elementos tónicos
Fôsforo, CálcIo, Vanadcto e

Arseniato de
Sódio. etc·

UIi palit1o�) Depnuper&do8.
Esgotados. Anêmicos, .

MIi�ru�, Mães QUe Criam.
Crl11oç,Hl Requítlcas rece
ber ào li toutüoação geral

OI) oruamsmo com o

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

.A�O LETIVO DE 1946·
CURSOS: Comercial Básico

Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 10 a 15 de fevereiro
Exames de 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 DIPLOMA DE AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI
CO) SERA PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA
BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI 11. 4.244, de
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).'
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 As
19 HORAS.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
"VETZEL INDU81"RIAL-JOINVILLE (MlJrCôelA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Processa-se hoje a renovação das·· eleições neste Estado, nas secçõesonde a votação possa influir no resultado do· pleito.
10 Brasil foi convidado para assistir à experíên
I Washington, 2 (Reute- dos nas provas posterío- I Representantes dos Estrs) - Os dípomatas b!as�- res :8 submar�nos norte-

/. dos. Unidos. tomou, hOjleiros mostram-se satís'eí- amerrcarms estao reserva- medídas a fim de assetos com a declaração de dos para as primeiras pro- rar que os resultadosJames Byrnes, secretário vaso ! próxima p r o v a c o 1lIde Estado americano so- Washington, 2 (Reute- I bomba atômica no Pacíbre a presença do Brasil rs) - O Comité de assun- ! co sejam mantidos emnas próximas experíen- tos Navais da Camara dos l gredo,cías da bomba atômica
contra unidade navais.
Byrnes revelou que a ques
tão do convite ás outras
repúblicas latino-america
nas está em estudo pelos
Departamento de Guerra
Washington 2 (United)
Funcionários da armada
revelaram hoje que de cin
co a seis mil reporteres e
comentaristas de radio e
revistas solicitaram infor
mações em torno das pro
vas com a bomba atômica
sôbre os navios, Foram
tantos os pedidos recebi
dos que houve necessidade
de estabelecer uma comis
são mista do exército e da
Marinha para selecionar
os correspondentes cha
mados á informar acerca
da experiencia,
Segundo funcionários

bem inteirados. dos planos
das referidas provas não
serão t:tilizados no curso
da primeira experlencia
submarinos alemães nem
japoneses, ainda que pro
vavelmente sejam utiliza-

APENAS Cr$ 3,00Com essa ínfima quantia Voeíestá auxiliando o seu prÓximil.Contribua para a Caixa de Esmola.9.0S Indil"entee de FlorianópoliL

Florlanópolla, 3 cJe Fevereiro de 1946

Esperados no Japão
Tóquio, 2 (U'n íted) - o ge

neral Mac Arthur declarou,
hoje, que a chegada, dentro de
uma semana, de tropas íngle-

As fôrças britânicas consis
tirão de uma divisão indú, uma
brigada australiana e outra de
neo-zelandeses, esquadrilhas
reais da fôrça australiana, neo
zelandesa e indú e uma esqua
drflha da frota britânica do
Pacífico.

sas, para cooperar na ocupa
ção do Japão, acelerará o pro
cesso de desmobilização das
fôrcas norte-americanas no

Pa�ífico. A China e a Rússia-U-M--r-E-L'-E-G-R-A-M-A-foram também convidadas pa-
ra participar da ocupação das

EXPRESS IVOilhas nipônicas. A China in-
formou que lhe era impossível
enviar tropas e a Rússia decli
nou do convite.
Na sua declaração, Mac

Arthur expressou as suas boas
vindas mais sinceras ás tro
pas britânicas .procedentes do
Reino Unido, Austrália, Nova
Zelândia e Índia. As tropas
britânicas foram designadas,
"inicialmente", para a ocupa
ção da prefeitura de Horoshi
ma, que inclue as cidades de
Kure e Fukmyama, Um bata
lhão será estacionado na pre
feitura de Tóquio, O general
australiano John Northcoot
será o comandante em chefe
das fôrças britânicas.

o snr. Cel. Lopes Vieira,
destacado prócer do P. S. D.
e consagrado administrador
que foi, em vários sectores
de trabalho público neste
Estado, - recebeu o telegra
ma, que aqui reproduzimos:
«Concretizados hoje nossos

ideais, cumpre-me dizer-lhe
da minha satisfação e da de
todos os amigos de Joaçaba,
que já cedo iniciamos nossas

iustas, mas � ordeiras mani
festações de regozijo pelo aus

picioso acontecimento.
Aos amigos de Fpolis., por

seu intermédio, meu grande
abraço. Saudações.»

NEWTON MACUCO.

Dr. Roldão Consoni
Cirurgia geral • Moléstias de Senhoras - Partos

Comunica a seus amigos e clientes que reassumiu
sua clínica, à Rua Felipe Schmidr 21- sob., onde

atende das 2 às 5 horas.
Por ter saído ontem, com

um lapso de revisão, l'epl'odu:limos }lOje o telegrama abaixo
(Ievidamente retificado:
"Rio, (E.) - Com a pre

sença de altas patentes da
}'AB, de diretores e chefes de
seniçolil do Ministério, de co
mandantes de Vnidades e de
uumerosos oficiais aviadores.
realizou-se, ontem, à tarde, nóg'ahinete do ministro da .Aero
náutica, a entrega da Cruz do
J[érito Aeronáuticp, no grãude Grande Oficial, ao majorln'jg:adeil'o Henásio Duncan e
aos ln'ig'adeiros Fáhio de Sá
Em'}), Apel Xeto e Iro Borges,
com ({ue foram IUsting'ujtlos
Ilelo llresidente da República,em atenção aos relevantes
serviços l)l'estados, durante fi
guerra, em I)ostos de

C011l'�lJHIOICOO·stJ-tu·ldo O gabl-'" e na direção de operações de
defesa do litoral do pafs,nete do Chefe Lidos os decretos pelo ('01'0-

. IlCI-lIviadol' Henrique Flefuss,Nova York, 2 (Reuters) de PI�JI"c·la <'11efe do g'uhinete, o titular daarmas, U pasta vroferiu uIg'umas IHlla-Harold StaslSen, ex-governador Rio, 2 (E.) - Ficou assim ""as, ('olocando, em seg'uida, nde Minnesota, declarou ao Fo- organizado o gabinete do sr. Cruz do llIérito AeronáuticoPereira Lima, novo chefe de em ('ad') 11m d· o�' Of'CI· 1·
rum do "Niew York Times", , . .'

"
" I. a s g'eue-ôntem, á noite, que "elemen- PO]!Cla: - chefe d? gabl�lete, raIS da FAB disting'uidos.tos da extrema direita e da ex- major Carlos PereIra LIma; O mnjol' hrig'udeil'o Genátrema esquerda" estão sendo

oficiais �e gabinete, Onis BTar- SÍ�I, UUlleall, Cl1e!e ,do EstadopI'ejudiciais ao entendimento bosa, Alma�do Fonse.ca, \ al-j )ralO�' lia Aeronauheu, agradeentre os Estados Unidos e a I ter Belo. Fanas e Gabmo Be-l ('eu, em uom(' de todos os seuszouro Cmtra '''II.no''IS'�União Soviética. Acrescentou .

I'" r,..., •

que os elementos da ext:r�ma
esquerda provocam a suspeita
pela sua própria atitudt ClJ
quanto que os elementos da
extrema direita modificam os
f,atos que se referem á R:...: sia,
interpretando erradamente a-s
ações russas, afirmando (l�nda
que a.mbos estão pre.i udicando
e ambos trabalhando cor:tra
um entendimento entre os dois
pa![ses, cujos povos tem os
mesmos desejos de paz.

Novo cbefe.d� gabi- MONSTRO!nete do ministro :•
d T b Ih Chicago, 2 (United) --O ra a O A polícia, recentemente

't r. reaüza investigações emRio, 2 (E.) - Assumiu as tôrno de um [arrapo defunções de chefe do gabinete papel sujo que encontrou,do ministro do Trabalho o dr, e causou suspeitas de per-Francisco Vieira de Alencar, tencer ao esquarteiaâoralto funcionário do Banco do de Suzane Degnan. Inves-Brasil, onde ocupava o cargo tiga, também, si o donode sub-gerente da secção in- do farrapo de papel é adustrial da Carteira de Crédito mesma pessôa que, sádica-Agrícola. Foi há tempos secre- mente, enviou uma ore-tárío do presidente do Banco lha da menina, á' famíliado Brasil e interventor no desta. Na carta que esta-Banco Alemão Transatlântico. va com a orelha, o sadis
ta dizia: "Na próxima vez
cortarei as suas".Extremos

•

perniCIOSOS
•

(
I,

._.-.�-

Receberam a Cruz do
Mérito Aeronáutico

anufàd
/

O proprietário da -Padaria e Cfeitaria Carioca» leva ao
menta de seus distintos fregllque, a partir de teve=eiro próximo, e afim de dar fol�seus empregados, não mais a »r ir

é

as portas de seu' esbelecimento aos domingos, confor rne vinha fazendo. e

AVISO

O II- "ongresso dos ,RITZ - Hoje 4 e 63/4 ho,\J Sessões Elegantes
sokols em Praga Katherine Hepburn - w,

Huston - 'I'urhan BeyPraga, Icvcrciro (Via Aérea) - Akim TamiroffDois meses anl cs do tru larin de :\Iu- A ESTIRPE DO DRAGAn ich, cm julho de HJ3K, quando a .

. , .']'el!e('os!()\'úquia roi sacrificada �n1 movlme:r:.tado epísócüopura sah'�"r a paz do ruunr!u ", a ci- 1mensa epOpeia do povo chindade de Praga celcb ron () 10° .con-I estóico e glOlÜOSO, que nãogres�(), (�e <�!ta gIn.a�tIca dos falll(!- morece na luta contra o in'''(_Js _

Snk o ls
..P::�rIIclparall1 da:s rXI- i . , '1 '1blçoes '11'0 EstadlO 1Iasar�'k mais de SOl clue e V1 .

_100.0011 ginastas, sob as vistas dr CENSURA ATE 14 anos.mais de 2,)0.000 l'sp('('lado)'rs. Ago- No programa: _ Notíciasra, a Associação dos Sokols, que semana _ Nacional.tem rallllflcaçoes cm todos ()S pai- N tí d di .

1I ses em qUe viva detcrminado núme- O IClaS ? la - jorna .

I!'O
de tchecos, preparn fabrilmente Preços - as 4 hrs. - 6,00 3,o próximo 11° Congrrsso, a rcali- ás 63 4 horas _ 6,0.0 (unícz a r-s e ('m, Praga (,Ill. 1�)48, n qual ul- Atenção: _ Os ingressos estIrupassará sem dúvida tod.()� 95 r-o' d .. ti d 9 hcongressos anterIOres ern cXI,blçao a a ven a_a par Ir

.

as
de cultura f'isic». 1'S da manha. - Devidn a lo

ga metragem deste filme hav
rá somente duas sessões ás 41
e 63;4 horas.
ROXY - Hoje ás 430 e 7,30
l°) Filme Jornal - Nacío.ial

120) Tom Conway o falcão mal
tês

I O MISTÉRIO DO MORTO
Um filme policial eletrízants,
3°) Johnny WeÍ!smuller, JC)h
Sheffild - Brenda Joice e

macaca CHITA

----------1 TARZAN E AS AMAZONAS

HOMENAGEM Mais uma nova e eletrizant
aventura de Tarzan, o rei da

TOCANTE selvas ...
Censura até 10 anos.
Preços: - 3,00 - 2,40.

Ritz - hoje, domingo, ás 1,45
horas

10 - Filme Jornal .:_ n,,!'�i{}
naL
2° - Johnny WeismulIe' _

John Shef:t1ield - Chita e
Brenda Joyce.

em
TARZAN E AS AMAZONA�
Novas e sensacionais aven

turas de Tarzan, boy e chita.
3\) - Slim Summerville

Zazu Pitts
em

O INTROMETIDO
Uma comédia alegre e diver

tida.
Censura até 10 anos.
Preços: - 3,00 - 2,40.

Roxy - hoje á 1,45 ho.': S
l° - Notícias da Semana _

nacional.
2° - William Boyd o más

culo cow-boy.
em

O IMPOSTOR' DO TEXAS
Hopalong Cassidy o defensor

dos fraces, em mais uma wes
tem de lutas e toroidas sensa
cionais.
3° - Tom Conway o fai -ão,

em mais uma de suas arrisca
das proezas.

em
O MISTÉRIO DO MORTO

Lutas. " açãO... suspense "

4° - Continuação do seria
do.

JIIJ:fliIIJI:nlijlJi·lil!1
í JLUS QPK 11J[

fiO.Il.&, :i lJ)(
II •• O I.OI
---

PODEIlOBO ..lUD-
:u.u JliO TRAT.....

.IIENTO DÁ

Uma cerimônia' simples e to
cante teve lugar no Dia do Ar
mistício - 11 de Novembro _

no Royal Albert Hall de Lon
dres. Era um cnncêr to, como
qualquer outro. Tocava a Or
questra Sinfônica de' Londres,sob a' direcão do dr. Malcolm
Sargento A�tes de executar o se
gundo número, o dr. Sargent di.
rigiu-Se à assistência e pediulhe que se abstivesse de aplaudir. E. num ambiente de grande emoção, a orquestra tocou a
"Trenodia" para um soldado
Morto em Ação", de Hemming.O compositor, tenente Michael
Hemming, que havia abandona
do seus estudos de música paraalistar·se no exército britânico,
começou a escrever a Trenodia
na viagem da Grã-Bretanha pa
ra o Norte da África. Com ape
nas vinte e dois anos de idade,foi morto na Batalha de EI Ala
m ei n em 1942 e o manuscritofoi devolvido à, sua mãe, mais
tarde Anthony CoJJins deu uma
fórma final à música. Termina
da a peça, a enorme assistência
de Albert Hall prestou uma ho
menagem silenciosa não só a
Hemming, o soldado musico, co
mo também aos milhões de ou
tI·os que morreram pela' causada liberdade, nas duas guerras
mundiais. -

(U. J. B.)

EVITE ABORRECIMENTOS
('om pedidos que podem ser evita.dos, COJttribua para a Caixa de Es.molas aos Iftdigentes de Florislló.

Móveis de Aço, Arquivos e
Cofres (cSYNTHESIS»

Distribuidores:
ALMEIDA, BASTOS & elA.
Felipe Schmidt, 2 - lo and,

MISTÉRIO NÓRDICO
Censura até 10 anos.
Preço: - 2,40.

TÓNICO CAPILAR
POR EXCELÊNCIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


