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RIO,7 (A. N�) U'.' O SR. PRESIDENT��Dl\� ASSEMBLÉIA �l:ffiSL.ATIVA DESIGNQU, PARA
CONSTITUIREM A COMISSÃO DE REDAÇÃO DO ANTE-PROJETO DO REGIMENTO IN·
" TERNQ, OS SRS. NERÊU RAMOSJ PRADO KELlY E OSWAtDO LIMA

- -

Paris, 7 (S. F. L) - O go
vérno francês declarou aceitar
o convite para particípar da
Nova Comissão do Extremo
Oriente, criada pela Comeren- \

Embora nao
cia de Moscou. Declarou, en-

tretanto, que nos casos em
,

que estivessem em jogo ínte-

I d
ressses franceses no extremo

COnSU ta � oríente, o govêrno reínvídíca-

Rio, 7 (A.. N.) - o superin- U. • •
ria o direito de "voto" já asse-

tendente da Comissão
. NaciO� I R' 7 (A N) _ A U D N

gurado aos Estados Unidos, á
nal de Preços, determinou. a

d' tZ�b" :.
.

i',
., U. R.'. S. s., China e Grã-TIre

Divisão de Fiscalizacão do Te-
is r� um a zmprensa ocai, a tanha para todos os proule-

f id '. -.1'/ sequinte nota: "A bancada mas da competência da comís-erz o 01 gao que j.ossem au-
L 'd· U D N do

tuaâas, por infração das nor- �a1�t:�wr;,ar bf. . .

f �
e são. A resposta de Washington,

mas relativas á venda de te- ai t o :!pu zcano az ea- ao governo francês, foi satis-,
ciâos, âiuersas firmas desta tbee1'nqaUsecnOlanob.fl�laLc�0�estodmeaqd�:a1'e7� f'atória porisso que a compe-

""
-

,,,- têncía da nova Comissão dopraça. sultou a iruiicacâo do sr. Melo Extremo Oriente tem por li-
Viana: para a presidência da míte o cormrôle do Japão. Em
Constituinte, houve por be.m consequência desse esclareci
sufragar o nome de s. ezczc. mente tornou-se eretíva a

colocando.=» �o caso, �c�- aceitação da França para par
n�a das dzvergencz!!s partl�a-I ticipar da Comissão.

Rio, 7 (A. N.) - A senhora nas, a' preocupaçao de ioria- _

Carmela Dutra recebeu, em lecer, em proveito da bôa 01'- E .. a....
- ..

audiência, no Guanabara, o dem dos trabalhos da Assem- m .Ir osI.o
chefe da missão especial dp bléia, a autoridade âaquétes, para ManausVaticano á posse do presuien- entre seus membros, a quem Êle, êle mesmo, aquele «intruso» de Palácio, que, em
te Dutra, 117..onsenhor Fernan- �icou reservado pela escolha Belém, 7 (A. N.) - Amanhe- comêços de novembro p. passado, deixava o poder oficial
do Cento, Nuncio Apostólico da maioria, o encargo de âiri- ceú neste porto, procedente de de uma Interventoria, para se entronizar no coração do
em Buenos Aires. qi-los", Nova York e em trânsito para povo e, empolgando o nos me'etings de propaganda do

Manáus, O navio "Cumber- P, S. D. conquistar espetacularmente a grande maioria do

Regressou aos l E Uni-dos" nall", O navio é da emprêsa eleitorado catarinense .

. . !' Lampo'!t l!0rst Line, e pros-I E aí está flagrantizado, num movimento tribunício,
• '. sequira vzagem para aquela I a maneiar a palavra lógica, o conceito documentado e elo-

Rio, 7 (A. N.) - Regressou, rica Dutra na presidência da capital, note. reiniciando, as- quente, o orador cuia fluência e popularidade pedem
ontem, aos Estados Unidos, Re ública. O ilustre arnerica- sim, o servzço de carga para a meças aos que mais as possuírem, com o seu gesto alto e

via aérea, o ex-prefeito de Neto n
, em sua rápida estada em capital do Estado do Amazo- forte seu sorriso na face o tal sorriso «de que os adver-

York, sr. Eiorélo La Guartiia, n sso país, soube conquistar a nas. sário� não gostam», mas' que é, sem embargo disso, um
e que aqui veio como represen- simpatia do povo brasileiro, • lampejo de vitória e de magnetismo pessoal, uma espécie
tante espe�ial do presidente ar suas m

..ar:eiras sinse:a,men- Firmado Um tralado de centelha viva, na vitalidade e no ardor civico com que
Trumann a posse do ga"l. Eu-/te democratzcas e cordzazs.

comerc,.alliEl _�_,.:.".,,)1 já se lançou o rastilho a uma campanha, cuia história,

(
_ _rg�� entre as campanhas políticas de Santa Catarina, há de ser

Melhorou muíte , ipara estudar a contada um dia em páginas impressionantes..

,,( Haia, (S. H. L) - Foi Iir-

Estocolmo - (S. LP.) -1 reconstrução ���rc�� ;��;ea'au�ola:�ad� Restabelece-se a in- Condecorados pela
delegado do Auxilio Interna- París - (S. F. L) - Com a 'I'checoeslováquia, estabele- du"strla pesquel·ra rUI-oba 6UI·lberml·nadanai suéco, major Frykmarí, destino a Berlim, onde vae cendo a .troca de produtos in-
tendo voltado da Polônia, dté- promover um inquérito em no- dustriaís e agrícolas, As rner- Ha:i!a - (S. H. L) - A raí
clarou, que a autocohma suié- me da Federação Sindical! cadorias previstas nas trocas Vlaaadingen, Holanda - (S. nha Guilherrnina condecorou
ca, forneceu rnaterial de cons- Mundial, deixou París, via aé- compreendem tecidos, vidros, H. L) - O próximo embarque a 456 soldados canadenses por
trução e utensílios de Gdynía, rea, o Secretário Geral da Fe- ladrilhos refretários, produtos de arenques para o Luxembur- sua particípaçâo na libertação
a cidade de OTWOCK, onre deração Sindical Mundial, sr. químicos, ma1te, lúpulo e pre- go assinalará o reinício das 'ex- da Holanda. As condecorações
os suécos, sob a direcão do ca- Louis Saillant. gos. portações e dia indÚlSltrta pes- constituem uma espécie de
p�tão MOLANDER, êonsltló�m queim na Holanda. aproximação oficia[, embora
um hospital para crianças. IAs Os banca'rl-os apelaram para os

sem iI1ltervenção oficial se te-
moradas para o pessoal estalrão

• Será s,·mpll·f,·cadtl nha cri:aldo el1ltre canaldenses e

terminadaJs neste mês, e o [lOS- N A R M b
.. Ua holandeses um laço indestruti-

pital no mês de março, p. v .. O srs.. ereu amos e anga eira París, (s. F.
-

L) _ Na reu-
vel de fraternal amisade, ani-

futuro diretor do hospital. dr. mada peJo calor de idênticas
NORD'VALL, "lisca.�l·za pes.l'oal- Rz'o, 7 (A. N.) _ Os banca'_

nião do Conselho, o Ministro aspitrações.v 1 nada uma comissão que '01'0- lVIaurice Thoxez fez o relató-mente ()IS trabalhos. O n ujor rios continuam em greve, curaTá junto ao govêrno, ban- rio da orientação da reforma A ,·mporta"o-es IraoFrykman queixa-se do vai aro� aguardando solução dos en- queiras e bancários solucionar administrativa cujo estudo lhe I S \I l
..

so servico na Polônia, cen- tendimentos provocados. ôn� tão sério problema. f' f'dI' l"f" 1945tuando 'que la constrruçãc' do tem numerosa comissão dos
01 ,con, la o: � qua_ slmp 1 1-

i cesas emh cara a adlllllllstraçao e a mo-,ospItal, foi inirciaida, te .l.do a bancários esteve na Assembléia Chegou a 8ele'm dernizará para que possa de-' París - S. ]:i"'l, L) - As im-
:nissão SlUéca, unicamehlt pás Constituinte tendo procurado sincumbir-se das novas fun-I portações da França, em 1945.a sua àilsposição. O ajor o líder da maioria, sr. Nerêu ções �publicadas. A seguir o

I
elevaram-se a 15.417 milhõesPrykman pa'ssou alguns I dias Ramos, o líder da U. D. N., S1". Be.ém, 7 (A. N.) - Proce- Conselho retomou a discussão de francos de produtos alimen-

em Varsóvia, onde, tôda"s as Otávio Mangabeira e os depu-,dente do norte, chegou, ôntem, do projeto de nacionalização: tícios, 27.870 milhões de ma
noites, verificavam-se tirbteios tados Maurício Grabóis e ";oâo por via aérea, o sr. Luiz Mar- das indústrias elétricas cujQ teriais de construção, 11.551
nas Tuas, mas, segundo plarece, Amazonas, além de outros par-l chand, pTOcurador da Repúbli- estudo, depois de ultimado, 5e-11milhões de objetos manl1fatu
üs ti'rateios enfraqueceratl1 em lam_entares, afim de expôr

aSj'
ca francesa, em Cayene, sendo rá enviado à mesa da Assem- rados, perfazendo um total de

comparação com o eS1taq.o de razoes da greve. recebido no aeroporto por inú- bléia Constituinte a 15 do cor-I 54.838 milhões de francos cori-alguns meses a.trás. I Em consequência, foi desig- meras pessôas. rente. tra 9,759 milhões de 1944.
\
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Ano XXXI FlorianÓDolis Sexta-faira. 8 ti! Fevereiro de 1Q46 H. 9601

Escolhido par? membro do �ribunallA F rançaInternacional de Justica tiei j;
,

par IClparaBIO, 7 (.\. -".) - Despachos de Londres Informam flue o

senhor mluístro Eíladelto de Azevedo, ex-prefeito do Irístrt
to 'Federal foi escolhido para membro do Trihunal Internacío
nul fie .Justi�a de Haia, por eleições conjuntas do Conselho de
Seg'urança e assembléia geral (la oxr.

E se Iízessemus
o mesmo?

Recebidoem
audiência

Nerêu
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Academia de Comércio dei A paz, afinal, na China

San ta Cata ri- na
maisL������ �e;����i:�;a (��i ��e��velm��e d:sS:I�o���ec�:de�lt��
caso da China. Embora até agora ainda não seja possível estabele
cer um balanço exato da situação interna do grande e populoso
país, a verdade é que a ordem de cessar fogo já foi baixada, gra
ças a entendimentos preliminares dos Comités que porfiam em

obter um acôrdo duradouro entre as facções que ali se entre�

devoravam até há pouco. A questão central reside, fora de qual
quer dúvida entre os antagonismos manifestados pelas duas cor

rentes mais fortes da vida interna na China: os comunistas e os

chamados nacionalistas. E ao que parece, mesmo solueionados os

pontos mais irredutíveis, continuam ainda a se ver ificaéern pe

quenos choques. Isso se deve, porém, á circunstância de se tratar

de um país extremamente vasto e populoso, onde haverão de su b

sistir motivos de ,incompreensões que, no entanto, nada mais re

presentam a esta altura do que fatos episódicos qUe tendem á ces

sação total.
A verdade é que as questões capitais que dividiam os chine

ses já se achavam resolvidas. E tudo indica que de maneira a sa

tisfazer as partes em dissfdâo e n.ão pela imposição de uns sôbre
outros. Houve necessariamente qUe fazer transigências de parte
a parte, e nadai mais compreensível no país que teve de reunir
tôdas as suas energias, durante tanto tempo, para fazer a um ini

migo como o japonês. A China foi, por isso mesmo, uma. das na

. ções martires da guerra que findou o ano passado. Muito antes,
com efeito da invasão da Polônia, em 1939, e consequente Irrom-

pimento da segunda guerra mundial, já a conflagração lavrava
no Extremo Oriente, iniciada com o brutal ataque do Japão, cujos
metod os barbaros estarreceram o mundo. A China sofreu um

traumatismo incalculável, e logo se viu presa de tremendas cri
ses. Resistiu, contudo, até a vitória final, e um expressivo reco

nhecimento dessa resistência admirável está no fato de sua esco

lha para fazer do Conselho das Nações Unidas. Os japoneses ja
mais, com efeito, lograram conquistar o grande país, urna vez que
se viam sempre hostifizados onde quer que firmassem o seu do
mínio. Houve instantes dramáticos dessa resistência que tanto

contribuiu para o êxito dos aliados sôbre os japoneses nos dife
rentes teatros asiáticos e do Pacífico: horas cruciais que, no en

tanto, apenas representaraim novos e encorajadores estímulos aos

defensores chineses. Bastante deplorável, por tudo isso, foi a

circunstância de Que, vencido por completo o ireimigo comum, en

trassem fracções internas desavindas a pegar em armas para tra

var uma guerra intestina que só poderia trazer as peores conse

quências á nação exausta por cêrca de 10 anos de esfôrços con

tra os invasores nipônicos.
A solução anunciada para o caso chinês, atende, assim, aos

'reclamos da paz sob um duplo aspecto: o interno e o internacio
nal, pela eliminação dos fatores de atrito que, no estrangeiro, po
deriam suscitar a evolução dos acontecimentos dentro do pafs.

10
Nova York, 6 (2) - Enorme lho da "General Motors",

multidão, ansiosa por adquí- negociou com as outras du

Til' novos automóveis após as grandes empresas do "Gran

restrições ela guerra, compri- Trio" da indústria de automo

miu-se no Waldorf Astória Ho- veis: a Forde e a Chrysler.
21

tel, desta cidade, onde se acha I Um funcionário da Kaiser

instalada a exposição de mo- Fraser Corporation declaro' I

delos Kaiser-Fraser de 1947.1 que o modelo Kaiser será ven

Cêrca de cem mil pessoas visi-,
dido por cêrca de mil e cem

taram a exposição durante dólares e o Fraser por cêrca

três dias. I de mil e quatrocentos dólares.

Nessa exposição, que é o I Isso
colocará os produtos de

, primeiro fruto da associacão

I
"Kaiser" maís ou menos em

do construtor de navios Hen- Igual mvel de preço com certos

ry Kaiser, cujo gênio para, modelos Ford, Plymouth e

produção em massa tornou I Chevrolet,
e o Fraser no mes-

Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
seu nome mundialmente co- mo nível de preço que o Pon-

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
nhecído durante a guerra, com tiac, o Olc1smobile e modelos
o sr. John W. Fraser, realiza-I Buick de preço baixo.

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 ram-se rápidas "vendas de As datas de entrega . estão

Edifício Cruzeiro - Florian6polis. I trinta segundos". Os vendedo- fixadas para abril e maio para

�����������������������������
I res aceitaram os pedidos, espe- o Fraser e maio e junho para

.

- rando que a produção não seja o Kaiser. A grande quantída-
ESCRITÓRIO JURíDJI;O COM,EBCIAL prejudicada pelas dificuldades de de pedidos, num total de

(Com um Departamento Imobiliário) t b II'
.

K' t
A

'1
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas

ra a rístas, pOIS, aiser assí- res mi e cem, em três dias

Diretor: dr. Elisiário de Camargo Braneo
nou um acôrdo com a União talvez altere êsse projeto.

'

ADVOGADO dos Operários Unidos de In-I A exposição será instalada
Rua Frei Rogério, 54 _ Fone 54 _ Caixa Postal 54 dústrias de Automóveis, orga- em outras cidades norte-ameri-

Endereço telegráfico: "Elibranco" _ Lajes _ Sta. Catarina �, nização que paralizou o traba-' can as em datas posteriores. !

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1946

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (2° e 30 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.

MATRíCUDA - 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) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DEl

LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA
BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. �244, de
!) de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

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

Clube Doze de Agosto
• • •

PROGRAIUA DE l"ES'I'AS PARA O }'IÊS DE FEVEREIRO
DE 1946

2 - Dia 10 -

horas.
3 - Dia 17-

horas.

"Cock-taíl " dançante, com início às

"Festa Carnavalesca", com' início as 21

4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às
horas.

�OTA - Para os festejos do Carnaval, serão distribuidos

convlt�� especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde ja apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno

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

'

-
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Diário Matutino

f Redação e Oficinas á rua Jot'w
, Pinto n. 5

i DIRETOH DE HEDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano _ .. Cr$ 80,00
.

Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00'
lVIês . . . . . . . . .. CrS 9,0() .

Número avulso Cr$ O 40�·

NÚd��i:;:u��� Cr$ 0:5(}�'No interior
.

Ano Cr$ 90,00 I

S t C s (';�),OO;·emes re r

'Trimestre , c-s 30,00'1Número avulso Cr$ 0,5tJ,

Anúncios mediante contrato

Novos tipos de automóveis à venda
nos Estados Unidos

,Os originais, mesmo não

I publicados, não serão

i devolvidos_ I,
A direcão não se respon- r'\ sabiliz'a pelos eon ceitos

'.

I emitidos nos artigos I! assinados
I

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante a,

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

Agostinho - Rua Conselheiro �la
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Mafra .

Domingo 17 - Farmácia Nelson
- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder-

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita;
à rua João Pinto.

'I'ELEFOXES .\JAIS SECESSl'L\DOS
Bombeiros 131';
Polícia .. . . . . . i 033

Delegacia O. P. Social.. 1578
Xlaternidade 113,
Senta Casa 1036
Casa de Saúde S. Sebastião 115';
Hospital ;\ erêu Ramos .. _ .. 706
Assistência )Illnicipal 1664

Hospital Xl ilitar .. 1157
14° B. C. 15JO
Base Aérea _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
7" B. r. A. C. 1593
Capitania dos Portos , 138t:
16" C. R. 1608

Fôrça Policial 1�03
Penitenciária . 1518
"O Estado " 1022
hA Oazeta '

.., 1656
"Diál'io da Tarde" lSí9
L. B. 1643

Emp. Funerária Ortiga . 102'>

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de:

informações úteis", dando tôdas'
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a}
aos interessados na aquisição d�'
bons funcionários (as).

1\1010r a óleo
VENDE-SE um marca "Clí·

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

te de óleo.'
O motor pode ser examina

do em !tajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sido
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 1'elefone 1134.

Gravatas. Pijarner
eiaadas melhores, pelos me

orei preço. ,6 na CASA MIS
CULANEA - Ruae. Mafra, 6
�----------------------------

\Mala e carrinho"
Vende·se um, para cr iançe

co-in pouco uso e artigo tino.

Irdem, mala armário, em 90flJ
es-tado de conservação, de soJi·
de.z invulgar e muito util pare
cai xeiro viajante.
Preço: �arrinho Cr$ 300,0(1
\ Mala Cr$ 500,00
V:'er à rua Deodoro n-, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fforam eleitos, para a Mesa da Assembléia Constituinte, os snrs. Otávio Mangabeira
(da .U.D.N.), l' vice-presidente; Berto Condé (do PlD.), 2' vice-presidente; Georgíno
Ave�lDo (do P S.O.), l' secretário;' Lauro Lopes

.

(do P.S.O.), 2' secretário; Lauro
Montenegro (do P .S.D.), 3- secretário; Rui de Almeida (do P,T.8,), 4· secretário.
'"---

,
� .....-..�

Faculdade de
I De Gaulle, era o «��i!lem da resistência»

Farmàcia e Odontolo.1 ., Pa.ris, rs. F. I.) - �m edi�ori�II, 'escreve o jornal "Re-
sístêncía": "Mede-se a ímpontãncía de um homem, pelo

Dia de S (:ata rl'na v�uo que ele deixa ao pantír. Quaisquer qu� sejam as erí-
• , tícas que lhe possamos fazer, o vacuo deixado por De
Edital n. 1

Cumpr-indo deliberação da assembléia de mê- Gaule é enorme. A França sofrerá par se ver privada duma
dicos, iarmaceuticos e dentistas. reunida no personalidade tão emínerrte e desírrteressada como Dedia 22 de janeiro corrente. para a orga nizacâo l�l..ua..u. l..Jttl
da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Gaulle. Na realidade, sua uartída marca derínítívamenteSanta Catanna, declaro aberta, na Secretaria da � 'li

Faculdade ele Direito, à rua Esteves Júnior, n. O fim durma época que começou a 18 de junho de 1940.
11, pelo prazo de vinte (20) dias, a contar da :te h d R istêncí

-

4-oral +,..., dpublicacâo deste no Diário Oficial do Estado a Pau ,o ornem a 'eSl enCla e nao o represe'I1!va.TIivc e
inscrição para provimento dos cargos de proles- urna concepção polstíca''.sor-ca tedrát ico e docente-l i vre das disciplinas -

que constItuem os cursos de Farmácia e Odcn
tologia e que S:lO as seguintes:

Curso de Farmácia
1° Ano -- Física Aplicada - Química -9r.

O Govêrno do Estad'Ogânica t Biológica. Botânica Aplicada. Zoolo- A

tgia e Pat-asi toloc-ia. COnCe , o2° Ano - Microbiologia - Farmacognosia Decretos de 29 de iaeeíro de 1946
- Farmácia Galénica -_ Química Analítica.

30 An� r: Q�í�ica Tox. e Bromatológica

d h
·

- Farmácia QUlmlca - Quimica Industrial
Farmacêutica - Higiene e Legislação Farrna- e OJeccutrca.

Curso eh! Cdontoíoeia
1° Ano - Anatomia - Hist'oloaia e Micro- Hoje, às oito e meia, no ve-que �. s., biologi<l: - Fisiologia - :i.\1etalurgia e Quími�

ESTADO", ca?�pltcacla. " .
, . ..'

tusto Teatro Álvaro de C�rv�-
I

" A,;o, - I'écnica Odontolo!flca - Clinica Ilho a nossa Orquestra Smfo-Odontológica (ta parte) - Protese - Hig ie- ,

*

I
ne e Odontologia Lega!

I
nica dará o seu sétimo concêr-

3° Ano - Clinica Odontoló qica (2a parte) .

JORNALISTA MIMOSO RUIZ
- Patologia e Terapêutica �plIcadas - Orto- to. MIlagre de perseverança,

"
dontia e Odcntoped ian-ia - Pro tese

Buco.fa-l
de vocacão artística e de des-A data de hoje assinala o

I
=t. .

- . .

>
'

•

aniversánío natalícío do
.

.

A Inscnçao. sera processada mediante rcque- prendimento, ela conseguIuw v .o a,jl,.. . Jorna- r�ment.l), dir-igido ao presidente da assembléia. .••

1iista Mimoso Ruiz alto run- signatarro do presente, devidamente instruído formar, na apatia mUSICal da
,

I
Com os seguintes documentos: t

.

dcíonárío do Departamento bs- a) p!'ova de haver, sido diplomado por insti- nossa erra, um oasis e .acor-
t d 1 d, Inf

- tuto oficial ou ofICialmente reconhecido do des. E toca bem. Com vírtuo-a ua e . ormaçoes. , pars, ou por uistituto estrangeiro, neste caso, id d P
.

O aníversaríamte dotado d '!re,'alIdado; SI a e. OrlSSO, aos que gos-
.�..II u.u e b) documeutacâo de atividade profissional d

.

.. colar ,; Mauá ". de Oficinas, de Tubarão).
grande cultura e fino trato ou. cientifica que tenha exercido e que se re-

tam e OUVIl. musIca, O pro- Edward Fernandes, para exercer o cargo'_ ,
'"

r l Iacione com a dlsclphna que pretender. gTama de hOJe merece ser ou- d I F
.

d P f N�era, po:r certo, multo felIc1:ta- Alem dISSO, poderá o candidato também . . . ,

a c asse da carreIra e ro essor orma·

do por S€'llIS amigo" e �..-ln'l·r _

"presentar dlplo;nas ou qllaisq�ler outras digni- VIdo, pela quahdade da slnfo- lista. do Quadro Único do Estado (Grupo Es-
� GtJU. I a dad�s unt\"erSltanas ou acadernlcas, exempla-· d" 1 ..

" -

d colar "Teresa Ramos", vila de Corupá. no
,dores. Os doe "O ESTADO" fe- r�s Impre.sos. CI,'e trabalhos cien.tíficos. de obras nICa e agra av.e senaçao. as ,

b d d Ih d h município de Jaraguá do Sul).
1. ';',

50 re a matena a que se can I atar. ou de os- peças esco 1 as a capnc ol�Clt!am O nobre colega. tudos que revelem mérito intelectual. bem co- , .. ,

.

l\'eyde (:uedes. pal'a exercer o ca"go da
* mo documentação relativa a atividades didáti- Alem dISSO, neste concerto, classe F da carreira de Professor Normalista.

cas exercidas.
W I R' ht'

.

Florianópolis. 23 de janeiro de 1946. e lIla lC er, Jovem e prl- do Quadro Único do Estado (Grupo Escolar
Urbano Mul/er Sal/es, presidente. morosa ,executante; solará ao" Professor Lapagesse'·. de Creseium.a).

Nel'y Jesuino da "Rosa, para exercer o caro

piano, cOll1tinuando a tradição \(0 da classe F da carreira de Professo,' Nor.
d'arte que a exma. sra. dna. malista, do Quadro Único do Estado (Grupo

Olga Richter, sua digna proge- Escolar "Costa Carneiro". de Orleães) .

.

Ih I P W I Ady Bessa da Veiga. para exercer o car"gonltora e egou. ossue e -

da classe F da carreira de Professor Norma-
ma, ao teclado, as qualidades lista, do Quadro único do Estado (Grupo Es-

Estocolmo, (Via Aérea) _ que lhe foram vinculadas por colar "Professor Germano Timm", de Join.

Em fins de Agosto a Dívida dna. Olga Richter - pianista vitelo A Edith Antonieta da Maia Santos, do ear-
� I

,
_

1.
Helio Alves. para exercer o' cargo da classe go da classe P da carreira de Professor Nor�

Púbhca suéca havia 'subido a com personalIdade e va or m-I F da carreira de Pmfessor Normalista, do maliata, do Quadro Único do Estado (Grupo
J 1.3P-5 nülhões de coroas (U.S. discutível. No programa da Quadro único do Estado (Grupo Esct>lar "Te- Escolar "Mauá"; do hairro de Oficinas, de

$2.486.250.000), em compara- noitada suceder-se-ão Grieg, resa Ramos", vila de Corupá. no município Tubarão).
-

10024 'lh- d Napoleon, Wagner 'e Katélby, de Jaraguá do Sul), Remover:
çao com . ln11' oes e so- Naldi Silveira, para exercer o carg'o da De acôrdo com o art. 14, alínea ". do de-
roas no :aJno interior e 2.071 mi- na ordem em que publicamos classe F da carreira de Professor Normalis· ereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro deA dIaJta de hoje, reO"i\sitra o b

.

b' lhões de coroas em principios a alXO. ta, do Quadro Único do Estado (Grupo Es- 1944:
anivers.á.1:rio n:aJt;alicio, do sr.

d ,.., t bÊ'" la PARTE colar "Duque de Caxias", de Mafra). Maria de Lourdes Colaço, ocupante do ear,

Oswaldo DaJrnrasceno da Silva,
e Se em, ro de 1939. SLe au- r Fernandes Marques Trilha, para exercer o go da classe F da carreira de Professor Nor-

:ativo e conceitUJado VÍaJ'ante
mento se deve, prinJcipalirnente, 1) JOSEPH STRAUSS -I cargo da classe F da carreira de Professor ma lista, do Quadro único do Estado, do Gru-

dO rearmamento da Suécia, du- Radetzky - marcha.

I Normalista.,
do Quadro Único do Estado (Gru- PQ Escolar "Dom Joaquim", da vila de Bra·comercial. se

* rante OS anos de guelTa. Mais 2) _CARMELO PRI O - po Escolar "Eliseu Guilherme", de Ibirama). ço do Norte, tl() município de Tubarão, par"

de 99% da dívida estão c(..'vca- Ca.nçao.
, I

Antônia Teixeira Colaço, para exercer o o Grupo EscQlar "Mauá", de Oficinas, de

Faz anos hoje, o .menino Ja- /< T-rl'.", A " cargo da classe F da carreir .. de Professor Tubarão.
d<:)S na Suécia e a dívida conso- 3) QiR.l.qj\J "Morte de se Normalista, do Quadro únieo do Estado (Gru- De acôrdo com o decreto-lei n, 304, de 27·ques Humberto cardoso.
1 dada

.

d 8431 m.hlh- d da Suite "Peer Gynt" po Escolar "Dom Joaquim", vila do Braço de fevereiro de 1939:
* 1 ' e e. I oes e

CO-I 2a PARTE
.

do Norte, Tounieípio do Tubarão). Tertulíano Tu�íbio de Lemos. que exerce a

HOJ'e cOll1Jpl·�� 'I'V'I�;,,, um "' i
! roas (U. S. $2.107.004). I Soely Andrade Passos, para exercer o caro função de Professor, referência III, da E.-

"

'C\14 u.......'" """ -

_ 1 ) RAVINA - Mazurka.
V'e.nsario, O sr. João da Mata I' 2) ARTUR NA nA.LEON

I go da classe F da carreira de Professor Nor- cola mista da Colônia Vieira, município de

Pe
n..L"-T malista, do Qu:vlro Único do Estado (Grupo Canoinlias. pára a escola mista de Km. 5, .,a

�.

retro. Silva, funcionálrio apo- Cl.ne Odeon \lariações sôbre o tema "Car- Escolar "Deodoro", de Concórdia). Estrada Santa Catarina, distrito e município
.sentado. navaI de Veneza" .solo de pia- Leonor Tomázia Lima, para exercer o car- de Joinvile.

* go da classe F da carreira de Professor Nor� De acordo com o art. 71, item II, do de-

_ Não haverá sessão cine- no lpela srta. WellIla Richter. malista, do Quadro Único do Estado (Grupo ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
, . '3a PARTE Escolar "Costa Carneiro", de Orfeães). Haidée Domit, ocupan"" do cargQ da classe

matograflca - 1) WAGNER _ Marcha da Suely Silva, para exercer o cargo da elas- G da carreira de Professor de Educação Fi-
Concerto da

ópera "Ta:nnhauser". ' se F da carreira de Professor Normalista, do sica, do Quadro único do Estado, do Grupo
ORCHESTRA SINFONICA Quadro Único do Estado (Grupo Escolar Escolar "Prof. Germano Timm", de Joinvi.

2) KATE:LBEY Num "Paulo Zimmermann", do Rio do Sul). le, para o Grupo Escolar "Prof. Balduitto
Mercado Persa - Peça carac- Dalva Vieira, para exercer o cargo da clas- Cardoso", de Pôrto União.

rística (Sinopse). se F da carreira de Professor Normalista. do

Os condutores de camelos Quadro Único do Estado (Grupo Escolar
U Cruz e Sousa". de Tij ucas) .

aproximam-se gradativamente Dulce Gomes de Campos, para exercer O

e ouvem-se os gritos dos men- cargo da classe F da carreira de Professor

digos pedindo espórtulas. A Normalista, do Quadro único do Estado (Gru-
COIll po Escolar "Gustavo Richard ", de Campos

Pedro LOPEZ LAGAR
bela princesa entra carregada Noves).
pelos seus criados a-f.im-de ob- Carlos Costa, para exercer o cargo da clas·

. :A.nive�saria.se, hoje. pela pri' Sabina HOLMOS
servar os prestidigitadores e se F da oarreira de Professor Normalista. elo

�pe1r.a vez, o robusto rnenino Artur - Os drus maiores artistas encantadores de cobras (ela é Quadro único do Estado (Grupo Escolar "Pro-

.

erelrQ Cunha, filhinho do sr S 1 Am' OS ;UI1;'�� pela fessor Germano Timm", de Joinvile).
O U�- 'encan J lI\.A:> representada por um tema,C.rnar Cunha e sra. Suely Pereira Dagmar Neto Cabral, para exercer o caro

unha. primeiI'3, vez! executado primeiramente por go da classe F da carreira de Professor Nor·

E.Às fe.licitações que receberá o
No programa: 1) - CINEDIA clarineta e violoncelo e depois mahsta, do Quadro Único do Estado (Grupo

. tado Junto QS suas, ext.8nsivas JORNAL 4x53 ... Nc C1NEDIA repetido pela orquestra). O
Escolar "Professora Ana Gondin", da La- por não ter assumido o exercício no prazo

:'0 casal Cunha. 2) OLHE E ESCUTE N0 2 -

I
guna). legal.

,.
-

Califa p.assa entao pe o merca- Zeny Ribeiro da Silva. para exercer o car- De<'r�to de 1 de fevere,:ro de 1946

Shortt. do e interrompe o divertImen- go da classe F da carreira de Professor Nor- O Interventor federal, tendo em vista o que

3) A VOZ DO MUNDO - Jor- to, ouvem-se novamente os malista, do Quadro Único do Estado (Grupo consta do processo n. 18, de 1946, da Secre-

al Escolar" Almirante Tamandaré", vila de Gua- tarja de Estado dos Negócios da Justiça, Edu-111 . mendigos, a princesa então ramirim. município de Joinvile). caçio e Saúde resolve

Breços Cr.$ 3,60 - 2,40 prepara-se para partir e a ca- Iracema Cordeiro, para exercer o cargo da Apom,tar:
Oen!sura "Im. 14 anos." ravana começa a sua jOl1l1ada; classe F da carreira de Professor Normalista, De acôrdo com o art. 133, item III. do de·

D· OdJnA.... I"....,nPlrl·al do Quadro único do Estado (Grupo Escolar creto-Iei n. 572, de 28 de outubro deoilllngo O'-'<L.l.
- '.l.ut'�� OS temas da princesa e condu-

"Duque de Caxias", de Mafra), 1941 e art. 45 e seu parágrafo único, do
John WAYNE tores de camelos são ouvidos Ana Almendros, para exercer o cargo da decreto-lei n. 614, de 2 de março de
Susan HAYWARD fracamente a distância e o classe F da carreira de Professor Normalista, 1942: \

:Denn'ils O'KEEFE mercarlo torna-se deserto. do Quadro Único do Estado (Grupo Escolar José Waldomi,'o Silva, fi(} cargo de Tabelião
"Paulo Zimmermann ,.) do Rio do Sul). de Notas e Escrivão dos Feitos da Fazenda da

em 3) BALFE - Ouverture da Dalva Lebarbenchon. para exercer o cargo! enmarn ri" T"a,aba, com Q pn>vento que por
ROMANCE DOS SETE )\IrARES I ópera "A ZINGARA" . da classe F da. carreira de Professor Norma- I 1,·; 1lH' C01l1j)ctir.

VidaSo�iaU
Alencão, senti ar f!'

proprietários
de veiculos

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Chamamos a atenção dos se

nhores proprietários de VElículos,
que a Inspectoria de Veiouloll e
Transito Público prorrogou. por
mais cinco (5) dias, o prazo
para emplacarnento de veículo.
Findo asse prazo. aos retar

datdrics serão aplicada. 08 pe
nalidades previstos em lei

� ANIVERSÁRIOS:
Tran!ScoTlIe, hoje, o aniversá-

rio natalício do dr. Fulvio
Aducci, provecto advogado
nesta Capital, e figua de real
destaque na politica ctarinen
se.

S. sa., que por varias ve

zes, ocupou elevados cargos
públicos no nosso Estadia, é
lembrado, ainda hoje, por seus
amigos, e admíraccres, pelo
seu nobre caráter, e zêlo cem

que sempre tratou os ínterês
ses coletivos.

ÀS manífestacões
hoje receberá, '�b

:f� asseia,

Comprar UI> CA�A Ml�CE
LANEA 6 Isb"" economizar ..

lista, do Quadro Único do Estado (Grupo Es-

Nomear:

colar (I Barão do Rio Branco", de Urussanga).
Ada Cordei ro Maciel, para exercer o cargo

da classe F da carreira de Professor Norma

lista, do Quadro único do Estado (Escola mis
ta de São Francisco do Sul).

combinado com o decreto-lei n. 1.196, de
23 de novembro de 1944:

Valdomira Nedochetko, para exercer o cargo
da classe F da carreira de Professor Norma

lista, do Quadro Único do Estado (Grupo Es
colar" Professora Adelina Rég is ", de Videira)
Elias Graboski. para exercer o cargo <'a

De acôrdo com o art. 15. item Tl , do decre
to-lei n. 572. de 23 de outubro de 1941,

Irene Pereira da Silva. para exercer o car

go da classe F da carreira de Professor Nor

malista. do Quadro Único do Estado (Grupo'
Escolar "José Bonifácio", do Rio do Testo,
município de Blumenau).
Alva Rocha Hülse, para exercer o cargo

da classe F da carreira de Professor Nor

malista, elo Quadro único do Estado (Grupo
Escolar "Mauá ", de Oficinas, de Tubarão),
Maria Corrêa Machado. para exercer o car

go da classe F da carrei ra de Professor Nor

malist do Quadro Único do Estado (Grupo Es-

classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro Único do Estado (Grupo Escolar
"Professora Marta Tavares", vila do Rio Ne
grinho, município da Serra Alta).
Lenira Bley Pereira, para exercer o cargo

da classe F da carreira de Professor Norma

lista, do Quadro Único do Estado (Grupo Es
colar "Cruz e Sousa", de Tiiucas).
De acôrdo com o art. 15, item lI, do de
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941:

Olinda Stoeberl, para exercer O cargo da
classe. F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro ú"ico do Estado (Escola mista de
�Iarci1io Dias. no município de Canoinhas).

DCC'l'etos de 2 de fevereiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomeo'r'
De acôrdo com o art. 15, item lI. do de-

MENINA ROSA MIRlAM
Lehmkhull

Festeja, hoj'e, maiÍs rumá. pri-
mavera, a gala11lte menina Ro

.

00. Miriam Lehm.khull, filh;nha
do sr. Gu:stavo Lehmkhull. al-
,to funcionário estadual.

'

��,
_ Tralnscorl'e, hoje, o anIiversá-
:rio natalício do sr. Oscar Da
masceno da Silva, cOIllerciante
no Estreito.

creto·lei n. 572, de 28 de outubro de ..

1941 :

Quadruplicada
� vida suéca

a

Ivane Charan, para exercer o cat'go da elas ..

se G da catTeira de Professor de Educação
Física. do Quadro Único do Estado (Grupo
Escolar U Luiz Delfino", de Blumenau).

CQ1l,ceder e.t:01leração:
De acôrdo com o art. 91, § 1°, alí.nea a. do
decreto-lei '1'1. 572, de 23 -de outubro de .,

1941:

*

*

* ás 71;\., hOl"aiS
- Um filme cujo romance

j'amaúls será esquecido!
llistória SUlblime!

MUlStcas inesquecíveis!
HISTóRIA DE UMA NOITE

Remover, "'ez�offi"cWn:
De acôrdo com o art. 14,
creto-lei n. 1.196. de 23
1944:

alínea 4, do de�
de novembro de

'� Festeja, hoje, mais uma pri
mavera, a gentil srta. Francis
:ea Luz Paiva, fino Oíl"llia1llento
,d'e :n:ossa sociedade.

Faz anos hoje, a prendada
,E,rta. NadJ"l1a da Rocha Paiva.

*

.t: dia1a de hoje, assinala o
anIversário lliatalíC'io da exma.
sra. Adélia ManiJtz La Porta.

Natália Bojarski, ocupante do cargo da elas-

* * *

se F da carreira de Professor Normalista, do

Quadro Único do Estado, da Escola mista de

Marcí.lio Dias, no município de Canoinhas,
para o Grupo Escolar "Almirante Barroso",.
de Canoinhas.

T fWl1ar sem efcito:
O decreto de 17 de novembro de 1H5, que

nomeou Jairo Silveira de l\-Iatos para exercer

o cargo da classe H. da carreira de Oficial

Administrativo. do Quadro- único do Estado,

(I
O
g

í JUIS QPK U1l
NOME, g UlI
I I )( B O 1.01
-

PODEROSO J.VD-
LU.R NO TRAT'"

:aJiT() DA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais
Beringela - "Roxa compri

da temporã" e "Redonda de
Pekim". Semear de agosto a

dezembro.
Sementes - pêso por litro

500 grs.; 1 grama contém 250

sementes; longevidade, 6-7

anos, tempo de germinação -

10-16 dias; poder germinativo,
55 Vc; 3 gramas 'de sementes
são sufícíerrtes para obter de

pois do desbaste ou da trans

plantação, 100 plantinhas ro�
bustas, dando cada urna 5 ate

10 frutos de tamanho médio.

Conselhos culturais - 0010 de

boa qualidade, humoso, sílíco

argiloso, rico em matérías or

gânicas, lavrado até 50 cms.,

tendo recebido uma forte estru

mação no ano ou na cultura

precedente. Adubação - com

pletá-la com kgs. de super-fos
fato e 2 kgs, de cloreto de po
tássio enterrados no momento
da preparação do terreno. Dis

tríbuír durante o ciclo vegeta
tivo 3 kgs. de salitre do Chile,
espalhado nos sulcos traçado
entre as linhas no momento

do plantio definitivo das mu

das. Semeadura de agosto até

dezembro, 'em alfobres ou cai

xões, em linhas dístamcíadas
de 10 cms; efetuar uma trans

plantação prévia depois da� for
mação da 3.a ou 4.a folha,
plantando no lugar detdnitivo

quando as plantinhas Itiverem

5 ou 6 Iôlhas, distanciando-as
de 50 cms. em tôdas as díre- (
cões. Convém enterrar leve

mente o colo da planta, para
favorecer o seu desenvolvimen
to. Romover os brotas laterais;
conservar, somente a haste

principal e despontá-la acima

da segunda infl:orescência, dei
xando desenvolver-se sómente
um fruto par inflorescência. Os
ramos laterais que nascem nas

axilas das fôlhas serão despon
tados acima da fôlha que se

gue imediatamente a segunda
flôr formada em tal ramo. Re

movem-se todos os ramos in

frutíferos e os eventuais reben
tos. Cada planta recebe uma

estaca; que a segura. Colhêr os

frutas a:ntes de terem alcança
do seu tamanho definitivo, por
se tornarem, após seu comple
to desenvolvémento, cotono
sos e imprestáveis. Da semea

dura à colheita vão de 4 a 6
meses.

(Da revista "Vitória")

�---------

VIAGENS I Haia - (S. H. I.) - A C:ru�
I Vermelha holandesa etunara

mais dois grupos ás Indias

� I__", Orientais holandesas. Um âes-

I ses grupos compôe-se de três
dentistas e outro de vinte

e-quatro enfermeiras.
*

Sedas, Casimiras � Lãs

CASA $A"�.\.. a(os
ORLANDO SOf\ I-� P)1�LI�l

Rua �oDselbeiro Mafra. 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai:x� Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

Fpolls. -- .Iolnvlle
Saído. - a hol'Qll da

madrugada

I Jolnvile-.Fpolis.

I
Saídaa 9 h01'G1lI d.Q monba

Infcrmeções nesta

redação
'---------

...................._ amLEamW&6�

Crédito Mútuo Predial

Paris - Um comunicado,
hoje divulgado, intorma que a

França se tiiriqirá ás três

grandes potências aliadas, pe
dindo-lhes resposta imediata á
nota francesa sõbre a futura
situação da Alemanha ociden
tal.

O ministro das Relações Ex
teriores da França, sr. Georges
Bidault, informará a Inglater
ra, os Estados Unidos e a Rus-

sia, que os pontos de vista _

franceses quanto á internacio

nalização da Renania e do

Ruhr, não foram modificados
pela mudança de govêrno.

•

I
Proprterarros .- J, Moreira & Lia.

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

PRtMiO M iJ IOR

Melbourne (S. H. I.) - O
S1', T. Nelson, presidente da

federação dos operários por
tuários austrauanos, negou
que se tivesse revogado o acôr
do de não carregar ou descar

regar os navios holandeses,
mas acrescentou que retüizam
se notáveis progressos nas ne

gociações destinadas a estabe
lecer um acôrâo definitivo. To
davia, essa declaração contra
diz a que foi feita pelo sr. A.

E. Monk, secretário do conse

lho dos operários australianos

que afirmou que se havia che

gado a um acôrdo com o barão
van Aerssen, ministro holan

dês, na Austrália.
*

S a na uonol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TOHECOS:

�RSENIATO, VANAD�,
TO. FOSFOROS.CAlCiO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

O.·· Pálido.. O.()aupor.dol,
Elqot.do" �nimlco., Mi••
QU. cri.m MIgrol, Crianç••
flquític•• , roc.b.,io I tonl'
fic.çio g.,,1 do o,glni,mo

co", o

Sa ngue n 01
ue D.N."l.P. O' 199, de 19'21

Muitas bomficccões e médico gr'aH\1

Tudo isto por apena.i Cr$ 1.00

Batávia (S. H. I.) - o jor
nal holandês "Het Dagblad",
informa que destacamentos de

tropas holandesas, sob o co

mando do major-general W.

Schilling, participarão da ocu

pação aliada do Japão.
*

•

Paris - A rádio-emissora
local anuncia que os cruza

dores franceses "Gloire" e

"Suiiren", de 7.600 toneladas
de deslocamento, partirão de

Toulon, para a Indochina na

próxima semana.
*
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8R.EYEMENIE

..........1 ..

Tenha s empre em CCl8Q uma garrafinha de

Flessingá - (S. H. I.) - A
última brecha nos diques da
ilha de Walcheren foi obtura
do com o mais completo êxito,
depois do rebocador "Voloo",
ter transportado uma grande
carga para preencher a. fenda.

:S�:pilti}ti,a JUrity:
:Rua· Tiraadentes'-19:
Apr�senta seus úlümosrr.o
delosem calcados finos .

para senhoras

APERITIVO «KN OI»

Móveis de Aco, Arquivos e

Cofres .SYHTHESI5»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & CIA,
Felipe Schmidt, 2 - lo and,

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

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

Florianópolis, de ......•... " de 194 ,.,

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

Local onde deverá ser cobram a mensalidade " ....

Laboratório
Clínico

ífUA Joio PINTO, 2S
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
f'arm. Narbal Alua !UI Souza

tia Costa Avila

Não obstante, ter-se-á ainda:
que trabalhar intensamente
até que o serviço esteja utti-

,

mado. Assim é que os operários
só interromperão os seus la
bores, quando os engenheiros
julgarem ter conseguido uma.

complete; segurança, relativa
mente /r passiveis acidentes.

Dr. 8. G S. Medina
Farm. L.

Exame da sa::tgue. Ext;lm� poro veriticação
de canesr. Exame de u't'ina, Exame p>OTQ

verificação da gra.,,·j dez, EXaIl'l&:<ia esc·arro,

Exsma para verificação de doenças da.

�<91e, boca e :::abelos. Exame de fézes,
Exame de secreções,

.Ilut:ovacc:inaa e tro.nsfuado de sonques,
Exame qui.rnico de fal'inhas, bebida.

café. áqual!l, etc.I
F'ARMACIA ESPERANÇA

.(5 I'�.tleo lfILO LAU8
............... - ...

__ .._...-.-,................... - 8a.ra' - �.............__•.•

� ...
__ • ..,IMIaI�, _ t ......

No Bar e no Lar «KNOT"
deve íaltar

-

nao

Panair do Brasil S. A.
HORÁRIO

A partir do dia 10 de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Bnmo Sul (Põrto AlegIl"e)
...as• e domingos: Rumo Norte (CmU�a9

São Paulo e Rio de Janeiro)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o I!STADO- Sexla-'elr?, 8 o. Fevereiro CI. ,"6

Religião d
- l'-

Ca.lolicismo
o SANTO Da DIA

8 DE FEVEREIRO
S. João de Matta, Confessor
As mães muitas vêzes são tu

do no futuro de seus filhos S.
João de Matta foi educado por
uma estremosa mãe. Desde ce

do ela o acostumou à prática
do bem. Não admira que N. Sr.
o chamasse ao sacerdócio e o

destinasse prura uma gloriosa
missão. Certa VJeZ, durante a

santa Missa, viu Jesús que o

convidava a consagrar-se ínteí
ramente ao resgate dos escra

vos cristãos entre os sarrace

nos. Comunicou a Felizx de
Valois o que se passava. Partem
os dois amigos para Roma, en
tendem-se com o Sumo Pontí
tíce e fundam a O r d em da
Srma. Trindade para a reden
ção dos escravos. O primeiro
convento teve a sua séde em

Paris, Muitas almas genero
sas inscreveram-se íncontínen
ti no rol dos novos cavaleiros
de Crísto-Ioeí. S. João percorreu
a Itália, a França e a Espanha,
angariando esmolas para livrar
os cativos. Muitas vêzes dírigíu
se a Tunís, onde os sarracenos

o vexaram e espoliaram cruel
mente, chegou a oferecer a

própria vida para resgatar os

pobres prisioneiros. Deus cha
mou-o à glória em Roma, no

ano de 1213, após grande pro-
vações físicas e morais.

'

xxx

Copyrlght da

TheHArE WUH/ARO/ln,

1 ... que uma ostra de tama
nho méd.io extrai o seu alimen
to drenando pelo corpo cêrca
de 18 galões de agua por dia.
2. " que o ano sempre ter

mina no mesmo dia da semana

par que começou; e que ne

nhum século pode mícíar-se
em quarta-feira, sexta-feira ou

sábado.
3,. " que, segunda James Je

ans, famoso astronômo norte

americano, dentro de 50 mi
lhões de anos a Lua S€ desinte
grará gradualmente e forma
rá um anel de satélites em tor
no da Terra.

4 ... que Madame de la Bres
síe uma excêntrica trancesa,
falecida em 1938, deixou sua

fortuna de 125.000 francos pa
ra comprar roupas para os bo
necos d.e neve, a bem da decên
cia.
5. " que, em Roma, nos fins

da república e começos do im

pério, havia regularmente dis

tribuição gratuita de pão para
os pobres panens et circenses)
e que, al:i, no ano 44 antes de
Cristo (ano em que César foi
assassinado) 200.000 pessoas
recebiam trigo por ordem e

conta do govêrno,
6 ... que a mais magnificien

te casa. de jôgo que já operou
nos Estados Unidos foi o Can
field's, aberto em Nova York
no ano de 1899; que mais de
um milhão de dólares foram

gastos em sua decoração e mo-

bilíárío; e que não obstante ês-
.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;---;;;ru���vVi;Vruwi1-

se casino 'só ter funcionado du-

I
DOENÇAS NERVOSAS

rante 25 meses, neste curto CONTA CORRENTE POPULAR Com 08 progressos da medicina.

lapso de tempo deu a seus pro- Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 hoje, as doeneas nervosas, quando
'''"' -

h tratadas em tempo, são males PUq
príetáríos um lucro liquido de LV.o.ovlmentaçao com c eques feitameate remediáveis. O curandei.
um milhão e quinhentos mil dó

BancCAOpI�OA�D:I·S!�i·$t�·o'.o��oeoor,��1 S. I. II
rismo, fruto da ignorância, só pode

lares, quantia extraordinaría- .1:1 prejudicar os indivíduos aletados cI.

mente vultosa para a época. tais enfermidades. O Se"iço Na
cional de Doenças mentais dispõe

RESERVAS: CR$ 15.500.000,00

I
de 11m Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes Ilervoses ID4

Trajano, 23 • Florianópolis
.

dígentes, na Rua Deodoro %2, das t
às 11 horas. cHàriamenk.

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é

que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer distúrbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fÔT desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
moa prometer aos sofredores um remedio

I
I
i

I

eficaz" Essa fraqueza que o aborreee e

irrita, envergonhando-o muitas vezea

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que·
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. lt por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi·
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar unta série das afa·
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga. conhecidas em todo o mundo.

PARA Os ---

BEXIGA RINS E AI

Pi I u lã s I)(-W ITT
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo __ veJles e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalt::rU!1nte muito tnenos.LIVROS NOVOS: - A Bi

bliotéca Espírita acaba de ser

. enriquecida com dois excelen
tes livros, ambos de autoria
de nosso experimentado con

frade Elizeu Rigonatti.
O primeiro, um livro para

as crianças da Pátria do Evan

gelho .: "52 LIÇÕES' DE CA
TECISMO ESPÍRITA", que se

destina: auxiliar os pais na sa

grada tarefa de educarem os

1,ilhos á luz do Evangelho;
ajudar os professores das au

las de Moral Evangélica; co

locar ao alcance dos pequeni
nos que já sabem ler as lições
do Espiritismo Evangélico e

dar aos adultos uma noção do ORADOR ESPÍRITA" - um
que o Espiritismo prega, de-

completo tratado de oratória.
fende, ensina e propaga. Em suas páginas bebemos in
Como deve �er !eita uma pre- comparáveis lições sôbre: ora
.ce? - Quals sao os pedidos tória, a eloquencía, a preleção, Ique Deus atende? - Que de- muito aprendemos com

�

os

Ivemos fazer para que alcance- exercícios contidos no msmo.
mos uma graça de Deus? As Bôa encadernação á Cr$ 10,00.
respostas a estas perguntas e

Tanto "52 LICO-ES DE CA-
d E

. Flol'ianÕpoli., 2-2-1946muitas outras, á luz o spi- TECISMO ESPÚUTA", que se
_ritismo, se encontram nas 52 "O ORADOR ESPÍRITA", se

LIÇÕES DE CATECISMO ES- encontram á venda na Livra-IPÍRITA", livro êste já adota- ria Modrna, n.esta. Capital.do em díversos Centros e que
tende a tornar-se, pela simplí- Haverá hoje, às 20 horas, I
cidade de sua exposição e pela palestras doutrinárias nos se
fidelidade á doutrina, o livro guíntes centros espíritas: C. E.
clássico dos Catecismos Espí- Seára do Amôr, à rua Teresa
ritas, no Brasil. ótimo volume Cristina, 21, no sub-distrito do
cartonado ao preço de Cr$ .. Estreito, no C. E. Fé e Carida-
8,00. de de Jesús, à avenida Mauro
O segundo, um livro que es- Ramos, s/n e no C. E. JOSé de

tava faltando aos pregadores Nazaré, à rua Jaié Boiteux,
da Terceira Revelacão - "O s in. nesta capital.

.'
.v .:tl)
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Rua
TOME APERITIVO

KNOT MACHADO • CIA.
A4aaakule R,.PNHn� em

Gera.!
f'..c&triz: norianópoU.
Rua João Piato. D. S
Caiza PolltaJ. • 3'7
.Filial: Cl'8i1Ciúma

Rua noriaaa hi.zoto. _In
(.&cm. PI'6prió).

T.lAlqruma.: ·PRIMUS·
Aoaat. _ princl.pa1a
munJc(� 010 Eetad.,

José lobo da Sílva e

Hi!rminio �<iel da Sitva
partici9Qm o noivado de sua

filha VALTINA, cQm o 8nr.

Cario. Carneiro'

Viuva Felicia Ana
Carneiro

participa o noivado de seu

filho CARLOS. com Q .,.ita.
Vaitina Lobo da Silv�.•j

VAlTlHA e
Confirmam

I Cor���! a��ag!aDO
AGÊNCIA PROGRESSO

AUTOMOBILIST48
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 13�

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex-má

dica do Cen tro Ea�ír;"tC1 Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudançCl do seu conault6-
rio para a Ruo. do Senado
311 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onda pos.a a oferecer
os !leU. préstimo•• Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de, endereço e envelope se

lado para a reapc"tta.

o Sahão,�\\�O VIRCE>.) �DA �<;'7(�WnZEL INDUSTRIAL
JOI'JVILLE

"ViR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTHIAL-JOINVILLE (MarClI . ���Ã���RCêA,

"

ESPECIALIDADE
elA.

A ROUPA BRANQUISSIMATORNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avarana,
sua .

•

peixe,

6 Cf eSTAOO- Sexta-fel''', 8 Q. Fevereiro ele '946
--��--------------����==����---------------------------���

Lira Tênis
no Lira 'rênis

Clube- AVISO -As fantasias
Clube, serao: marinheiro, turista, sereia,
e outras de motivo maritimo. Prepare

para. o Carnaval de Netuno,
fuzileiro,
desde já a

•

naVIO

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Em dísputa da primeira partida da série de duas, bater-se-n
domingo, em Joinvile, os homogeneos esquadrões do Caxias, local,
e Avaí, da Capital, pela conquista do C. E. de Futebol de 1945.

Comandante n. 1 da vela no Brasil
Deve estar singrando as aguas ílhôas, o veleiro Ca

pítânea da Confederação de Vela e Motor do Brasil, o ele
gante "VENDAVAL", comandado pelo comandante n. 1
da vela, l1JO Brasil, o dr. JaSJé Cândido Pimentel Duarte.

O "VENDAVAL" saru dila 2 do corrente, em Cruzeiro
direto do Rio de Janeiro a Buenos Aires.

Todos os veleiros de Santa Catanína devem estar lem
brados da visita coroíal que nDS fêz no ano passado êste
grande incentívador do nobre esporte da vela, que é Pi
rnentel Duamte.

Naquela ocasião foram grandes as provas de amizade
e gen\tllleza1s Itrocadas enere os espontístas locais e a tripu
lação do "VENDAVAL".

Dentre tôdas avultou, como acomecírnento social, a

vísíra dias autorídades a bardo do "VENDAVAL" e a recep- I

ção que, em sua residência partícular, ofereceu o dr. Ader
brul R. da Silva, aos vísítantes e esportístas locais.

Da wsita dos esportistas cariocas, além do fortaleci-
. . rnerrto dos laços fratemaes que já os unia aos seus coir- ..
mãos de Sanita Catarína, aínda tivémos um resultado prá
tico, pois, entusíasmado com a perfeição com que foi cons
truido o veleiro capítànea catarinense "Anita", construido
nos estaleiros Arataca, ao chegar ao Rio, desenvolveu Pi
mentel Duarte tal propaganda das nossos barcos, que re

JSrUlJtDu na encomenda, feita por espcrtístas da Capital da
República, ao Estal.eiro "ARATACA", de uma dezena de
barcos tipo "BRASIL", os quaes estão com a sua constru
ção já bastante adeantada, sob a competente díreção do
técnico Mário Noceti.

A a.tlulal viagem do VENDAVAL, prende-se á sua par
ticipação no Campeonato Sul Americano de Vela, a realí
zar-se em Buenos Aires, em cujo cereame fará estamos,
certos, brilhar o lIDSOO aurí-verde pendão.

• • •

AINDA O JOGO AVAí X

I
Avaí, conquistados por Saul e

COMBINADO Nizeta, podiam muito bem ser

I
defendidos; Chinês, jogou se

A conduta d�s 23 prelíantes gundo as suas possibilidades.
DO AVAl -\- Molfo prati- Morací atuou melhor que seu

COIU boas

def= algumas das companheiro de zaga. Jair,
quais bem difí is. Foi o pon- muito esforçado, teve intentto alto da equi . A zaga Fa- trabalho diante da ala Tiã
téco -- Tavinho aliviava incan- Saul. Haroldo, o mais comp e

savelmente o arco das investi- to centro-médio da cidade foi
das do adversário, impedindo a figura princípal do· jogo. Ver
maior número de tentos. Cons- zola também foi outro grande
tituiram com Adolfinho um elemento da tarde. Com Jair e
trio-final poderoso. Os médios Haroldo, Verzola formou um
Jacinto, Bráulio e Henrique trio-médio eficaz. Leheta, re
pouco fizeram. Linha inte,rme- guIar. Abelardo, no mesmo
diária fraca, sem combinação plano, assim como Augusto
dos compooontes. Felipe lIlão que o substituiu no 2° "half-ti
apresentou seu jogo costJUmei- me". Arí construiu bem os
ro, falhando muito diante do ataques demonstrando ótimo
arco de Peixoto. Nizeta, no preparo técnico. Foi o auto:r
mesmo plano, não demonstrou do último golo da tarde. Leô
as suas qual'idades. Sapo foi o nidas esteve impecável. O co
elemento mais falho do qua- mandante da ofensiva impres
dro. Perdeu inúmeras oportu- sionou a assistência com seus
nidades para movimentar o dois golos, sendo que o primei
"pl8Jcard" . Tião foi um ele- ro foi marcado de "bicicleta",..
manto de grande valor. O her- Sanford realizou o seu melhor
cúleo meia-esquerda auxiliou jogo. Inteligente e disciplina-.

como pode a defesa e atacou do o "meia" do Caravana do
bem. Saul 'lutou com todas as Ar destacou-se pela eficiência
suas energias. Esforçou-se a acerto nos passes, revelando
IllIUito o"mignon" ponteiro ser um gram.de atacante.
esquerdo. Formou com Tião a O Caravana do Ar ofereceuala esquerda mais eficiente do 6 elementos para o Combinado
Est8Jdo. DO COM�INADO DA (Peixoto, Morad, Verzola,
CII?ADE - �elxoto falhou Haroldo, Sanford e Leônidas);mUlto. Os dOIS "goals" do o Figueirense ofereceu 5 (Chi-

nês, Jair, Lebetinha, Abelardo

I
o brasileiro José Bento de As

e Augusto), e o Atlético ofere- sis Jr. revelou-se o melhor
ceu apenas 1 (Arí). atléta da América do sul.

x x x - Que o Paula Ramos E. C.,
CAMPEONATO ESTADUAL de Florianópolis, foi fundado

IDE VOLEl E BASQUETE no dia 15 de dezembro de 1937.
i Prosseguem animados os - Que em 1930, no Rio de

I preparativos para o campeo- Janeiro, em pelejas amistosas, loão Batista Inato estadual de voleibol e os selecionados brasileiros

der-I
80n ru�ssis ,basquetebol, que, amanhã e do- rotavam o dos Estados Unidos

Imingo, na cancha do Lira Te- e o da Iugoslávia, pelas conta- ADVOGA DOS
nis Clube será efetuado. gens de 4x 3 e 4 x 1, respectí- Rua Felipe Schmidt 34,
Bandeirante B. C., campeão vamente. Sala 3. Telef. 16-31

florianopolitano, América B. - Que em fevereiro de 1925,
C., campeão joinvilense, e o C. A. Paulistano, de São ��������������
Aventureiro V. C., campeão dei Paulo, excursionou à Europa "omo 8l1ra-o pagasTubarão, cOllco::r,erão a. esse onde e�etuou 1? partidas, ten-, U ti_certame que _sera �a�rocmado do sofndo um UlllCO reves.

as repar�"Obspela Federação Atlética Cata-
.� * *

I
U\I \.li

rinense,
.

Haia, (S. H. L) - No decur-
.. " " so da conferência entre o mi-

CAMPEONATO ESTADUAL O FLORIANO PEIXOTO nístro da fazenda holandes, sr .

DE FUTEBOL EXCURSIONOU A SAL'fTO Pieter Lieftinck, o diretor do
Domingo próximo, na cida-I AMARO Banco de Recuperação, sr.

de de Joínvile, será realiza�a ai Por Arí Silva Basijn, anunciou-se que a in-
primeira peleja entre Aval F. As 13,30 horas de domingo denização por danos de guer-
C., e Caxias F. C., respectiva- , , ra dos holandeses, que é de-

I
. ultimo, em ônibus especial,mente campeões do su e nor-

partiu de Florianópolis, a cara- masiado, elevada para ser pa-
te do Estado, em disputa do

Viana do Floriano Peixoto F. ga de uma só vez, será satís
Campeonato Estadual de Fu-

C., com destine a Santo Ama- feita parte em efetivo e lparte
tebol. mediante um sistema de crédã-

lO .. .. DO, para alí realizar um "ma-
tos. O sr. Basijn conferenciou

VÁR,IAS NOTíCIAS I tch" amistoso cOl? O Indepen- também com o ministro dos
Dacunto, ex-jogador do �11Ite,. �aquel��lla, ten�. a

assuntos domésticos, sr. Beel,
Palmeiras e do Vasco conti- viagem �corrI num rum ien-

e discutiu os aspectos mate-'. . te azradável
nua afastado das atividades

A
o

he .. C!,n�"� An':
riais da reconstrução com o

futebolísticas.
de

0. c ct!13.r em -:=Jl�.ta .lr� ministro da construção e obras:
- Dentro em breve, quadros �lS _

reoepçao ei pe. públicas sr. Rigter. Informa-
ingleses e franceses farão uma C?I:llssao local. a �a�var:a di-

se também que estão sendo
visita aos Estados Unidos, on- rignr..,� pana o �stádlO, rum.. de realizados esforços para aju
de realizarão várias partidas dar. i:njlClO ao JO� enere as dar os holandeses vítimas da.
com os clubes ianquês. �Ulpes .secundanas. ��3: pele- guerra, que residem na Bélgí-
_ Praparando-se para a J'� .tel'mmou com a vítóría dos

ca.

temporada amadorista do cor- visitantes, por 4 x 1 gDlar�m: . _

rente ano, o Paula Ramos, para o I�endente Jose e LEIAM A REVISrArealizará, hoje, pela manhã, p�� O F�naJIlJO, ca�10 (3) e

O VALE DO IT.! 1_' �no campo de propriedade do Blbl. .R;1€�l� as. 1�,40, :'1,.Jtu
sr. Buseh, um rigoroso ensaio teve 111:'1CIO a paJrt�da pnnclp�
de conjunto. que fOI bem p�leJadJa ter:r�ll-

x x x nando com o únUJllfo do Flana-
"CIDADE DE BLUMENAU no Peixoto pela conJtagem de

ESPORTIVA" 3 x 2.
Temos sôbre a mesa um Os quadros apr:esentaram-.se

de Blumenau"· Edição ESlPor- assim constituidos: Floriano
tiva Semanário que se edita Peixoto - Carlos, HondllI� e

em Blumenau. Botelho; Enio, Acimar e Osn1:
Blumenau. ATí, Bel-no, Juca, 100 e Albí.
Esta edição foi patrocinada Independente - TrenIel, Pe

pela conceituada firma Indús- dr;:>. e Dulfe;. Juca.' Harol�o e

trias "Astras" Ltda., daquela He!lo, Joaq�llm, Rld, Pedrmho,
progressista cidade, e vemlJoao e Osm.

,

acompam,hada de vastó

noticiá-l
Marcam.lll oos lberutos: Arl (2)

rio esportivo com várias dlus- e �co, paTa o Floriano, e
.

Pe

trações, em homenagem ao dr. nrmho (2), paiva o Indepen
Luiz Gallotti, Interve:ntor Fe- dente.

deral, por ocasião da sua visi- Desltacar3Jl1l-lse: TremeI, D'J]·
ta a Blumenau, onde foi alvo fe, Pedro e JUffi, no Indeptón.
de inequívocas demonstrações deJlJte. B Carlos, Botelho, HDn-
de simpatias. duras, acimar Enio e Iro, no F.

.. .. .. Peixoto chefiadas pp pp pp p P
É BOM SABER... Peixoto.

A caravàna espo-I"Itista foi
chefiada pelos s;rs. Os:rú F&
nandes e Os\V!aldo Oliveira e

sleu regresso deu-se ás 20 110-
ra:s.

14 politica britânica
sôbre o Buhr e

a Renânia
París. (8. F. I.) - Segundo

íntormacões publicadas nestes
últimos �dias, pela imprensa de

Londres, o Gabinete britânico
definirá brevemente a sua po
lítica relativa a questão do
Ruhr e da Renânia. Não deve
rá consistir êsse pronuncia
mento senão numa simples
formalidade, pois ele tomou

posição sôbre o assunto. Quan
to ao ponto de vista russo, as

impressões colhidas em Mos
cou .pelo enviado francês, sr.

Hervé Alphand, Diretor do

Serviço Econômico do Minis
tério dos Negócios Estrangei
ros são as de que êle é favo
rável.
.... ·• •••iZ'lIIlw·-..

, Ore.
Aderbal Ramos

da Silva

-_ Que no Campeonato Sul
Americano de Atletismo de
1945 o Brasil sagrou-se cam

peão e o Chile obteve o 2° lu
gar. Nesse grandioso oertame

e

A Bolsa de
Amsterdam
Amsterdam, (s. H. I.) - AB

operações da bolsa de Ams:ter
dam, em seu :Siegundo dia, após
a reabemtUJr'a, fm·rum muito Íll
significam.tes, devido á quanti··
d:ade limitada de valores que
podem ser :negociJaJd.oo sob as

restrições ofiçiais. Os oonos do
estaodo, de 1941, 1942 e 1943,
que no primeiro dia obtiveram
a catação de 104, baixaram pa
ra cento e três e meio, no dia
de õn'tem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele hahilitação <10 Corise-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUIll.'óRlO - Felipe Schm i
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diál'iamente das 15 às 17 nos-as.
RESID1l;.\'CIA: .I\lmil'ante Alvim,

36. Fone �I. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

.

Caridade
CLtNICA Mli:DlCA DE CRIANÇAS

ADUI,TOS
CONSUI,T<1RIO: Rua Nunes ]\la
ehado, 'õ (Edifício S. Pr-ancísco},
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊ?-lCIA: Rua Marechal Guj
lheem e, 5 Fone 783·

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur-

80 do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquálrico do Rio na Capital Fe-

deral
CJ,iNICA �H;DJ(,A - DOENÇAS

NERVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

INSTITUTO DE DIAGNÕ�
TICO CUNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste, Têcnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São PaUlo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - ElectrocaT
diografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, <lo

Rto de .Janeiro
ESPEC IAIJISTA

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPO'RINO (lã-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retlr-ada dE' corpos estran has. etc.
CONSUJ/l'AS: das 10 às 12 e das

15 às 1 R horas
:RUA NUNES MACHADe. N. 20 -

Fone 1447

DR. POLYDORO S. THIAGO
('UNICA �IÉDI(,A EM GERAI,
Doenças do coração. pulmões, fl
gado, estômago, intestinos, rins e Manchester.
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSl.'L'l'óRIO: Rua Fernando )IETAIS XÃO ]<'}�RRUGlNO-

Machado, 16 I"'OS"CONSl;LTAS DIAIUAMIENTE: I"" .

das 15 ás 18 horas Londres - Fevereiro (B, N.
RESIDÊNCIA: Av. Trompowski,

62 - Fone Manual 766 S.) - Os metais não ferrugi-

DR M EIRA NEVES nosos utilizados em grande es-

l\Iédtco' eSP��lista em DOENÇAS
cala pela marinha de guerra

DOS OLHOS da Orã-Bretanha, no trans-
Curso de Aperfeiçoamento e Lon-

1 fI
-

ga Prática no Rio de Janeiro curso da segunc a con agraçao
CONSUL'I'AS - Pela amanná: di I f tualm tdiariamente das 10.30 às 12 hs. à mun la, oram a .ua TI en e

tarde excepto aos sábados. das 14 uma das principais indústrias
ás 16 1101'as - CONSUI,TóRJO:
Rua João Pinto n, 7, sobrado - do Reino Unido.
F'orie: 1.4?1 - Re�idênci.!': Rua Este fato. foi reconhecidoPresidente Coutmho, ,,8

1. pelo senhor Herbert Morrison,
DR. MARIO WENDHAUSEN I

numa solenidade pública re-
Médico do Centro de Saúde e Di-I t t t lt Iretor elo Hospíta l "Nerêu Ramos" cen enlen e nes a capl a .

CLJl\:ICA :'I1É�ICA de adultos e Acrescentou o sr. Morríson
cnallC"as, ,

CO�<SULTóRIO: R.

T.ra.iano,
14

�ue
a mencionada industria

( lt d C f'
.

"Ch ia os a quft�����)ll'la . 1-

presentava enormes possibí-
CO?-lSULTAS: das 4 às 6 horas lidades de expansão num fu

RESTDÊNCIA: R. F'e lipe Schrn ídt,
38 - Fone: manual 812 \ turo Imediato,

ME�� !I!�f� d!����Ode I--$>'----á.----�-.>-·--Slf,lis do Centro de Saúde

I �� 'Lf1PWDOF,]\TCAS DA PELE - SíFILIS
= 1Iti:1�

- AFECÇõES URO GE:\"T'l'AIS -=-- -

d'DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS

I
-< '4inwINFRA - VERMELHOS E ULTRA- � :

VIOLETAS ��-i$'.CONóSULTAS: das 3 às 6 hs - R I
Felipe Schrriidt, 46 I � CONTRA

RES.: R Jomvlle, 47 - Fone 1648 I � GRIPE
I RESFRIADOS

DR. ROLDÃO CONSONI '1 ��e���'Gc�,.e:cE"
CJRURGIA GER.I\ IJ - Alll'.<\ CJ. 06RES •• GERAL
RURGIA - MOLÉSTIAS DF. SE·'

. . .. 1\'HORAS - P,<\RTOS

'·1Formado pela F'acnldade ele Medi-
ctnna a'd Universidade de São

Paulo. onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico elo

IProf. Klípio Correia Neto
Cirurgia do. estômago e vias bi.
li ares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga, Iútero. ovár ícs e trompas. Va'·ICo·

cele, hidrocele, varizes e herria
CONSULTAS:

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

r-a iso ) . Tel. 1.5!18.
R1<;SIDl1:NCTA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Tel. M 764
-

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

anus - Hemoj'roidas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às ll,30 I1S.
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vida I Ramos, 66.
Fone 1067

FRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

finha Cf!-Isstai
"SILVEIRA"

Grende Tónico

•

COMPANHIA"AlJANÇA DA BAIA··
,..dada e. 1171 - Sé",: I A I A
INCElf,DIOS E TBA.lfSP\lBTE8

Cifras do .Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades

l Receta
Ativo

Siaistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Famphilo d'Utra Freire
de Sá, JAnisio Massorra. Dr.
e José Abreu.

])}�SE:NVOLVEM-SE RAPIDA-
llIE'NTE OS SERVIÇOS DA

"K. L. llI."
'Nova York, (SHI) - Os fun

cionários da Real Companhia
Holandesa de Aviação, afamo-I
sa "K. L. M." anunciam que a

extensão do serviço aéreo dá.
companhia aos maiores cen

tros europeus se desenvolve
satisfatoriamente, a partir de
dezessete de dezembro, data �---------------------------------------------

I'em que foi reencetada a linha! QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA ?
entre Amstard'am, Copenha- PROCURE A
gue, llfalmo, ou seja entre à
Holanda e a Dinamarca e Sué- Alfa·alar·a Pe

·

a & Mellocía, Em fins do corrente mês I I relr'será iniciado o serviço, três
vezes por semana, com Espa
nha e Portngal •

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

de Carvalho, Dr. Francisco �
Joaquim Barreto de Araujo l

............... " . - - - _ __ "" ,,_ "" "'_-_ " _ ....

Notas científicas

ii

I

:NOVAS APLICAÇÕES CIEN
TU'ICADAS no RADAR
Londres - Fevereiro (B. N.

S.) - Realizaram-se na Grá
Bretanha interessantes expe
riências no sentido de "bom
bardear" os céus com Radar
visando localizar as chuvas e Iraios cosmicos. A finalidade ..

consiste em que as chuvas
acusem a sua posição ao serem

refletidas nas ondas de Radar.
As experiências então sendo

Iefetuadas sob a orientação do
Prof. Wil liam Jackson, chefe
do Departamento de Engenha
ria Elétrica, e pelo Prof. P. M,
S. Blackett, Diretor do Depar
tamento de Física, ambos per
tencentes á Un.iversidade de

DE PESSQ.AS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

SÓSEUSA

I
HES']'AJ3EI.JECIUO O SERVI�
CO JIARí'I'UfO Ex'rRE XOVA
�

YORK E Cl'R.1CÃO
Willemstad, (SHIf - Com

a chegada a onze de fevereiro
do navio "CalJe Constantíne"
da cornpunhía norte-amerteana
"Grace Llne ", ficou restabele
cido o serviço marítimo entre
Nova York e Curação •

LAR DEPURATIVo

MARCA HE61STRAD
DO �ANGUE

'1IIEtI;�Jr�,!A sntlS ATaCA TODO o ORGANISMO
o Fígado. o Baço, o coração

Purmões I:l Péle. Produz Dôres de
n08 Olil80S, Reumatismo, Cegueíra.
belo, Anemia, f" Abortos
lnotensívo H,n organísmo. Agradável como licôr.
O ELIXIH 914 está apr.wado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratarner.to Ijg Sífilis p Reu-
matismo da tnf"SIDft origem. •

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada cl sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te DOS casos em Que a via bo- no trrtamante da Sífilis.
cal é a única possivel.

la) Dr. Benedito Ta10511.

o Estômago, 08

Cabeça, Dôres
Queda 10 cs.

(a) Dr. Rafael BarloIam

«Para o ramo de bebidas
e vinhos»

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

Os condidat�s deverõo apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

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

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

endereço.

.ESCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL
ABlluntos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informutivos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte nOlsa Organização ontes de le decidir pela com

::;>ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa nelte estado �

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

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

Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

I "A CArl-"At.riillllriiIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con-"/

f '11'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

I '.
\'l, I I

de sortimento de casemiras, riscados, brins
,

. bons e baratos. algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamentE' doa

I melhore. fábricas. A Casa ·A CAPIT�L· chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .ua. compra•. MATRIZ em Florian6poli•• -,FILIAIS em :Blumenau e Lajel .

I
I

...........................................................................
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Já tomou posse na Assembléia Naciunal Cons.tituiote, para que foi eleito
por maioria fulgurante neste Estado, o deputado Aderbal R. da Silva.

ODibus versus
caminhão
Às 18 horas de ontem, apro

ximadamente, chocaram- se, na

esquina das 11Uas Felipe Sch
midt com a J. Coelho, o ônibus

que faz a linha Estreito �

Fpolis., de número 14.528, di

rigido pelo. motorista Aldo Jo
sino da Silva, e o caminhão de

carga, chapa número .25.459.

dirigido pelo motorista José
Schmidt.
Com a abalroamento, sofre

ram ferimentos leves, a sra ..

Cantalícia L. Cabral e sua fi

lha, menor Odília C. Cabral.
com quatro anos de idade, re
sidentes na Costeira da Arma

ção da Piedade.
Embora sem maiores con

sequências aparentes, a sra.

Cantalícia Cabral merece es

peCIaIS cuidados, dado a seu

adiantado estado de gravidez

Florlanópoll" 8 de Fevereiro de 1946

,Gouin sallenta as dificuldades
do seu novo

mais assumimos responsabílí
dades tão pesadas quanto as

que ora se nos apresentam",
declarou o sr. Felix Gouin, ao

responder á alocução pronun
ciada pelo sr. André Mercter,
více-presíderrte da Constituin
te. "Nunca solicitei, nem pro
curei o cargo que me oferece
ram pois lhe conheço as difi
culdades. Aceito-o paira cum

prir meu dever não só para
com a República a quem tudo
devo, mas também para com

a França a quem devemos es

tico, é mais preciso que a pró
pria vida, isto é a popularida
tico, é maís precioso que a

própria, isto é; a popularída
de. Foi 'com êssés sentimentos
que aceitei o mandato que me

roi confia:do pela Assemnléia

Constrtuínte, na esperança de

cargo
que os pantldos e os homens
saibam encarar a atual situa

ção com a coragem e o senso

de responsabilidade que ela

exige.
Foi somente com esta con

dição, além disso, que aceitei
a tareta que me foi imposta e

cuja 'realização se subordina á
compreensão e acôrdo que. es
per oencontra entre os homens
e partidos, que pretendo asso

dar comigo nas responsabili
dades do poder."

o E$lTADO encon··
Ira·se à venda na

banca de jornais
ceBeck»

Dez mil sacos
•
de açúcar

o sr, dr. Luiz Gallotti acaba de receber do er,

Júlio Reis, gerente do Instituto do Açúcar e do Alcool
a comunicação de haverem sido embarcados com des�
tino ao pôr to de São Francisco, dez mil sacos de
açúcar.

I Não têm fundamento
París � (.8. F. L) - Alguns

jornais noticiaram não terem

. ChiC��o -. (S. I. P.)" -:- O sido bem sucedidas as 'preten-
Jornal Catolíc Herald mfor- sas negociações entaooladas ;iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiii--iiiiiiiiiíiíiiii-------IIIIII!
ma C1;ue f?flam depor�ados p.a- pelo govêrno francês para a
Ira o ínteríor �� Rússia, os bIS-! obtenção de um empréstimo
pos grego-catóücos, a saber: o I nos Estados Unidos.

m�tropalita arcebispo Ivan Sli- O ministro dos Negócios es

peJ, 'sucessor do saudoso ar- trangeiros declarou não terem
cebispo Szeptycki; o bispo coa- fundamento tais notícias. Já
djutor de Lwow Níkíta Buc- concordaram os zovêmos
zek; o bispo de Stanislawow, francês e americano, �m enta�
Homoszen, de 82 anos de ida-I bolar negociações de caráter

d�; o bispo coadjuto.r de �ta- econô�ic;_o e financeiro. Essas ,__--------------------
nííawow, Lepeszewskí ; o bISpO negociaçoes ainda estão em

Nícolau Charmecki, o bispo seu estado preparatório. Muito
visitador do custo apostólico breve, recomeçarão em Was
bicentino co msede em Kowel. hington.
Permanecem livres somente o

bispo de Pszemusl, Kotcy
Itowski e seu coadjutor Lakopa.
Na Rutênía Sub-Carpatica, os

bispos uníatas de Huszt e Usz
kowa foram presos e deporta
dos para a Rússia. Três padres
grego-oatólícos, que "converte
ram-se" no cuIlto ortodoxo e

formaram o Comíté da União
da Igreja Grego-Católica com

a Igreja Ortodoxa, esforçam-se
para terrorizar os sacerdotes
do rito grego-católico.

DEPORTAOOS

. Para atender aos
flanelados
Salvador, 7 (A. N.) _ O In

terventor federal assinou um

ereto, abrindo, na Secretaria
da Fazenda, um crédito ex

traordinário, de duzentos e oi
t.enta cruzeiros para atender
as despesas com socorro á po
pulação pelas enchentes do
rio São Francisco, mediante

O)fornecimento de gêneros, pro
dutos farmacêuticos e auxí
lios pecuniários.

4' França espera muito do seu govêrno
Paris (S. F. 1.) - "Consti-I vast_ada pela guerra e pela ocu

tue uma grande vitória da de- paçao germânica. O povo tran

SERVIÇO DE METEOROLO- mocracía a solução, em dois cês espera angustiado a melho-

GIA dias, desta crirse ministerial ria de suas condições de abas-

Previsão do Tempo: até H que nem nós nem vós deseja- tecimento. A paz é aínda ira-

horas do dia 8 na Capital. mos no momento em que os gíl. A Assembléia Constituinte

Tempo: Em geral instável. franceses já têm tantas preo- que amamhã como anotem, tra

Temperatura: Estável. oupações" declarou A n d r é' balnar em harmonia com vos

Ventos: Variáveis, com ra- Mercier, Vice-Presidente da co e com vosso Govêrno para

jadas frescas. Assembléia Constituinte diri- rlef�f'.del' e desenvolver os prin-
Temperaturas: extremas de gíndo-se à Felix Gouin ao ser C�plO.s democráticos e institui

hoje, foram: Máxima 28,6: Mi- proclamado o resultado da sua <;O(S depuolicanas".
nima 22,6.

.

eleição. E prosseguindo disse: Ja� DO GuanabaraPrevisões para o litoral de A França espera de vosso Go-
Santa Catarina e Rio Gr snde vêrno íncentívo à todo o nosso Rio, 7 (A. N.) _ O presiden
do Sul: Tempo: E�. ge:ral nu ..

p_?vo p�ra aumento da produ- te da República, galo Dutra,
�l�do. Ve�tos van.aye�s.'. com çao 3;sslm como medidas imtis-I tmnsfel'iu sua residência da

b��adas frescas. Vísibilídade: I penstaViedis para o J:estal?eleci- rua Gustavo Sampaio, 164, pa-
. I meu o e nossa economia de- ra o Palácio Guanabara.

Os milhões
-

sao dele
As emissôras paulistas estão a escachar o conde Ma

tarazzo e a soltar-lhe em cima os operários das suas in

dústrias, com o desencadeio duma campanha apimentada
e açulaâora.

Pobre conde ... Há pouco tão satisfeito... A quiliii
car tão bem e suavemente os taisões da bôtia - dessa bô
da em que casou sua filha, e onde, sem ser Jesus Cristo,
nem peregrinar a Caná, evocou o uelno milagre bíblico
em feição moderna, [azetuio jorrar cascatas de champag-
11/2.

São malvadinhos êsses locutores ...

Que culpa tem o mísero se os müliões lhe acodem á
burra com a continuidade presurosa de prole em casal

pobre? O povo é quem. diz que os Tios C01Te1n ao mar ...

O infeliz repudia e despreza êsses rios de cruzeiros,
desperdiça-o ás mancheuis, canaliza-os para luxos em

pródiga liberalidade. Mas que fazer si êles insistem, re

tornam, importunos, renitentes, a escachoar em borbu
lhas no delta do seu bolso?

Ainda que a sua iortuna é sedimentada por um ou

outro cambiozinlio negro, que na estratificação das suas

ciiras se empilhem algumas pequeninas misérias huma

nas; o fato é O Patola rolar para o conde Maiarazzo, Rola
de fato. De direito é que já é outra história. Si lhe sobram

iguarias á mesa, atoalhada de renda da Madeira, enquan
to os que lhas proporcionam suspiram pOT uma pelanca
melancólica e engelhada; que tem éle a ver com isso?

Deixem-no em paz. O dinheiro é dele.
Si não têm car-ne que comam capim, si não há leite

que bebam agua ...
Não perturbe a plebe, com suas estúpidas necessida

des fisiológicas, a meditação do nobre conde em cujo cé

rebro laboreiam, fosforeando, as idéias de como qasiar
seus milhões.

Não o aborreçam com sugestões para hospitais á sua

custa, com prêmios ao esfôrço de operários que se proje
tem em capacidade. ete não quer, também, despender em
vilas proletárias, nem lhe parece interessante dividir lu
cros com os que lotam suas fábricas.

Não gritem, nem façam estardalhaço que o dinheiro
é dele - êle já disse.

Nem todos usam as vastas sobras para jogá-las aos

pobres. O lucro é demasiado? Ê escandaloso? Deixem! Dei

xem Que até o Que é bom cansa e entedia ...
E haverá tempo quando o opulento conde, vestido de

aUTO, calçado de ouro, com gosto de ouro na boca, a rolar
_ entrecortaruio bocejos - sõbre montões de ouro; vis-'

lurnbre as antigas e desbotadas palavras:
,,_ Bem aventurados os humildes, pois deles será o

reino dos céus ... ",
LYDIO-MARTINHO CALLADO

CREDiáRIO
Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n> 5,

junto à Redação do «O Estado».

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS ,

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
rON1CO CAPILAR

POR ExéELÊNCIA

Recusam-se a em
barcar as mer
cadorias
Sydney, (S. H. 1.) - O coro

I nel J, Litchfield, díretor-ge-

I rente de um grupo consolida
do de importação e, exporta
ção da Austrália, manifestou
que há artigos valorizados em

mais de cinco milhões de li
bras esterlinas guardados em

vários armazéns daquela cida
de, aguardando transporte pa
Da as Indias Orientais holan
desas, cujo govêrno adquiriu
ais. Não obstante até agora não
foi possível remeter aquelas
mercadorias em virtude das
dificuldades criadas pela atitu-'
de dos empregados portuários
australianos.

RITZ
RITZ - Hoje, às 7,30 horas
Basil Rathbone - Niguel

Bruce - Kay Harding - Mi
les Mander.
A GARRA ESCARLATE
"Há sangue na lua esta noi

te" � era a frase-chave para
o CALANDRADOR agir furio
samente com garras sanguíná
rias ...

O rei do mistério desafiado
pelo monstro fantasma ...
Censura até 14 anos.

�o programa: - Filme Jor
nal - DFB.
Ainda que p�reça incrível

- short.
Preço único 2,40.

ROXY - Hoje, às 7,30 ho-
ras.

I

Charles Laugthon - Bírmie
Barnes - Dona Reed - Ri
chard Carlson.
A VIDA TEM CADA UIlIA
Há lágrimas e risadas nêste

filme, que espelha a vida em

todos os seus aspectos.
Censura até 14 anos.

No programa: - Notícias
da semana 45 x 54 - DFB.
Noticiário Universal - Jor

nal.

Preço: 2,40.
0- • • • •• •••• •••• •••• ••• � ....

'Domingo, Rítz, outro gigan
te Metro Goldwyn Mayer.
Jl[í;SICA PARA JlIlLHÕES
Margaret Obrien, a nova 'na

morada do mundo.

Rádio Telegrafista
Precisa-se de um que
seja bem prátice.
h'lformac6es nesta

redacão.
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