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Gouin saliema as dificuldades

-

do seu novo cargo

mais assumimos responsabili- que os paItidOs e os homens

dades tão pesadas quanto as sai� encarar a atual situa

que ora se nos apresentam", ção com a coragem e o senso

declarou o sr. Felix Gouin, ao de responmbHidJade que ela

responder á alocução pronun- exige.

cíada pelo sr, André Metcier, Foi somente com esta con

viJCe-p.rteSidaníte da Oonstítuín- dição, além dísso, que aceitei

te. "Nunoa solicitei, nem pro- a tarem que me'foi imposta e

curei o CIaIDg9 que me oíerece- ouja reaJ.imção se subordina á

ram pois lhe con:bJeÇo 88 difi- compreensão e acôrdo que. es

culdades, Aceilto-o para cum- per oenoontra entre OIS homens

prír :meu dIever não só para e partidos,' que pretendo asso

com a República a quem tudo cíar comigo nas responsabüí

devo, mas também para com dJarles do poder."

a F:mnça a quem devemos es..

tiro, é mais preciso que a 12ró-
_-------

__

pria vida, ísto é 'a popularma

tíco, é mails precioso que a

própria, imo é; a pOpUlarida,.

de. FOi 100IIIl êssm seIlftimentos

que aceitei o mrut.IidaJto que me

roi 'cOnfiadO pela Assembléia

Ool:IStitulilnlte, na esperança de

o ESTADO enCGn-

Ira-se à venda lia

banCa de jornais
eBeck.

Os milhões
-

sao dele
Ouibus versus

caminhão
As 18 horas de ontem, apro

ximadamente,
chocaram-se, na

esquina das nuas Felipe Sch

midt com a J. Coelho, o ônibus.

que faz a línha 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, sQfre--·

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 maíores con

sequências aparentes, a sra.,

Cantalícia Cabral merece es

pectais cuidados, _

dado a seu

adiantado estado de gravidez

Recusam-se a em

barcar as mer

cadorias
Sydney, (s. H. I.) - O coro

nel J. Litchfield, díretor-ge

rente de um grupo
consolída

do de impontJação e
�
exporta

ção da AUJStráliJa,
manifestou

que há artigos v1ilorim.dos em

mais de cinco milhões de U

bras esterlinas guardados' em

várilos armazéns daquela cida

de,�o«��ep�

Ia as IndiaJs oiie.ntais holan

desas, cujo govêrnó adquiriu

aIS. Não obstanite até agora não

fOI .possível remeter aquelas

mwc:aJdloriJaB em virtude dass

dificu!ldaides criadas pela atitu

de das empregaJdOlS portuãríos

australiatlm.

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 éampanha apimentadd

e açuladora.
Pobre conde. .. Hâ pouco tão satisfeito... A quilifi

car tão bem e suavemente os fiat-Bões da bôda - dessa M

da em que casou sua filha, e onde, sem ser Jesus Cristo,

nem peregrinar a Caná, evocou o velho milagre bíblico

em feição moderna, fazen}:zo jorrar cascatas de champag-

São malvadinhos êsses locutores ...

.
Que culpa tem o mísero se os milhõw; lhe acodem á

burra com a
continuidade presurosa de prole em casa;

pobre? O povo é quem diz que os rios correm ao mar ...

O infeliz repudia e despreza êsses rios de cruzeiros,

desperdiça..o ás mancheias, .êanauea-os para luxos em

pródiga
liberalidade. Mas que fazer si êles insistem, re

tornam, importunos, renitenies., a escachoar em borbu

lhas no delta do seu bolso?

Ainda que a sua fortuna e sedimentada por um ou

outro cambiozinho negro, que na estratificação das suas

cifras se empilhem algumas pequeninas misêrtas huma

nas; o fato é o Patola rolar 'para o conde Matarazzo. 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 por uma pelanca

melancólica e engelhada; que tem êle a ver com isso?

Deixem-no em 'Paz. O dinheiro é dele.

Si não têm carne que comam capim, si nlio há leite

que bebam. agua ...

Nfio perturbe a plebe, com suas estúpidas necessida

des fisiológicas, a meditação do nobre conde em cujo cé

rebro laborejam, fosforeando, as idéias de como gastar

seus milhões.

Não o aborreçam com sugestões para hospitais á sua

CUSÚL, com prêmios ao esfôrço de operárias que se proje

tem em capacidade. Êle não quer, também, aeepenâer em

vilas proletárias, n�m lhe parece
interessante dividir lu

cros com os que loiJam suas fábricas.

. Não gritem, nem faç.am estardalhaço que o dinheiro

é dele - êle já disse.

Nem todos usam as vastas sobras para jogá-las aos

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

xem que até o que é bom cansa e entedia ...

E htlverá tempo quando Q opulento conde. vestido de

ouro, calçado de ouro, com gosto de ouro na boca, a rolar

-

entrecortamâo bocejos - sôbre montões de ouro; ois-:

lumbre as antigas e de$,botadas palavras:

,,_ Bem aventurados os humildes, pois deles será o

reino dos céus ... ",

RITZ
RITZ - Hoje, às 7,30 horas

_iiiiiiiiii__
iíiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_-''''

__�

-

Basíl Rathbone - Nigue

Bruce - Kay Hardíng - Mi

les Mander.

A GARRA ESCARLATE

"Há sangue na lua esta noi

te" - era a frase-ohave par.

o
CALANDRADOR agir fur.io

samente com .garras sanguínã

rías ...

O rei do místérto desafiad

CRfDIARIO «KROT))
Avisa aos seus clientes a mudQnca de

escritório para a rua João Pinto D.O 5,

junto à Redação do ·0 Esl®o-.
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o snr. Udo Deeke, do ponto de vista partidário, é pessedista. Não há dúvidas
nesse p�ntoe Quanto ao Governo, a que vai presidir, será o administrador cons
ciente, dando à comunhão catarinense e ao seu bem-estar· e progresso o má-

ximo de rega,lias e, direítos democráticos a que fazem jus.

o MAIS ANT1GQ DlÃRIO DE SANTA CATARINA
Pronrietarfo e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

I Florianópolis

---_ .. -_.-._--_._-------- - .....__ .

9602

!Auxílio ·às populações famintas
tar-se em contornos mais nitídos. Outros manifestam que lima es- I ,Washington, 8 (U, P,) ! Anuncia-!e q;te o sr. ,Leh;:nann,.
pera forneceria mais tempo para o ajustamento das )'t'la'<;ões en- I presidente da UNRRA, erunou. um apelo a Orçanização das

se II Nações Unidas, pedindo ausdlio e pondo em destaque a crise
tr-ansforme numa luta contra o govêrno portenho, de grãos e de arroz nas áreas devastadas pela guerra.

Há, todavia, indJcios de que os Estados UnÍ(los receberão

I
Num cabograma enviado ao sr. Lie, secretário geral da

bem uma oportunidade qualquer para discuttr- publicamente a C. N. U., Lehmann encareceu a necessidade de que todos os
questão argentina com os países Iatino-amerfcanos. Mas há ínrtícíos I países que tenham possibilidades aumentem 0.- exportação de
mais sér-ios de que um bom número de países deste Hemisfél'io I a otrr z.
estão decididos a evttar o choque, na esperança de que o povo

iGreves na ,Isuspen�a a

In���,����:P.) _ Cêrca 1:�;��J��d de %:
de 3.300 portuarios abando- i A1·thur anunciou que, o secre�
nanllll o trabalho, numa I tário dos Estados Unidos de-

empossados V!·ana MooU no oa-
greve de 24 110l'as, contra a terminou a suspensão da exe
demora lIO pag'amento dos I cução do general Yamashita,

Rio, 8 (E) - No lV1inistério- da Justiça foram empossados, bloete da Fazenda abonos e mais de 4,000 em- : enquanto o presidente Tru-

hoje, os srs. Odon Bezerra Cavalcanti e Saturnino Belo, nos pre-g'ad'os das empresas de !
man,decida sôbre o pedido de

cargos, �espectivamente, de Interventores na Paraíba e no I Rio, 8 (E.) _ O ministro da
ônibus promoveram uma I clemência que lhe foi dirigido

M h
� g'l"eYe de um dia protestando ,pela defesa daquêle militar ja-.

ara;:a;:;gém foi empossado o maJ'or Frederico Trota no car-I' Fda�enda, sr. Gatstãof'. lVdidi�al, contra a demora (lo g'ovêrno 'ponês. .. .. .. .. . �
.

.
, , eSlgnou o agen e Isca o lm- em trac;ar a política nacio-go de Interventor do Iguaçu. posto de >consumo, Clodomir 1 1 1-

.

'N P I
r e

B bA'1 d d
Viana Moog, para auxiliar do

na {OS sa anos..
. i O a aClo our on

eIllães extra ila os' p.residente do seu gabinete. Os EE. UU. fiiisp�stGS I Pal'ís, (S. F. L) - Poucos

Hendaia, 8 (U. P.) _ Chegaram aqwí, 1.300 prisioneiTOS CONTRIBUA a racionar carne, para. são inda os eleitos que são vis-

fllemães internados na Espanha, alguns, vestindo ainda o uni- para a Caixa de Esmolas a08 lnd!· iltender à exporlacão tos no �al�cio Bourbon, sede

forme da Wehrmacht, afim de serem entregues na fronteira
'lentes de Florianópolis. Washington, 8 (U. P.) - O da Const.Itumt�..

De um ntbdo
-

b presidente Truman declarou geral, rema OtlmlSI!lO entre os.

as autoridades das Nações Unidas... .. .. ., .. - - •.•. Acôrdo sô re que os Estados Unidos não he- no,:_os dep�tado� sobr�. a evo-

O E ' II I fi - sitarão em restabelecer o re- luçao da sltuaçao pohtIca. A(j

BueXnoesrA�'rietso,8 a(Ur.gp,e) nhoDgOe'neeraz8cSarzoes veo�nBeCekSe, petró.leo cionamento da carne, se isso que se acredita, a Constituição
•

se tor.nar necessário para ma� será e1aborada sem grandes
comandante do Exército argentino, declarou numa reuntao Londres, 8 (D. P.) - O Mi- tar a fome de milhões de se- dificuldades. O sr. Jacques Du-
de diplomatas que os 200,000' homens das fôrças armadas se- nistério das Relações Exterio- res no exterior, Expressou, en- elos, Secretário do Partido Co-
1-iam utilizados para garantia de eleições livres e honestas ares álluneiou que foi firmado, tretanto, que acredita não ser munista, estva cercado. Era
24 do corrente. a 7' de fevereiro corrente, um I isso necessário, Disse o presi- mesmo um dos políticos mais

'acôrdo entre os govêrllos do dellte que a situação alimentí- procurados. O ex-Vice Presi
México, Holanda e Inglaterra, cia no mundo é crítica, sendo dente da Câmara fez um co

determinando a compensação absolutamente preciso que os mentário sôbre o co�unicado
aos britânicos e holandeses pe- 'Estados Unidos tomem todas publicado logo após a reunião
la desapropriação das proprie- as medidas necessanas para tio Bmeau Político, dizendo:1
dades petrolíferas desses dois prevenir qualquer sucesso de-I P'É claro e preciso, ., e impli ...

países em solo mexicano. s,agradável e irremediável. citamente preciso".

Ano XXXI

Buenos Aires, SeU. P.)
- A polícia, com as espa
das no ar, atacou centenas
de manifestantes da União
Democrática Nacional, afim
de impedir uma demonstra
ção (!e simpatia prújeta{}a
em faYI�;'- tio 'candidato José
'Iumboríní, ,na estação fer
roviária de Lacroze. O trem
conduzindo os cand ldatos
'I'ambormí e ltlosca chegou
esta ta rde de uma excur

são em quatro províncias do
nordeste. Chegados os can

didatos, o IlOYO tentou uma

demonstração, aos gritos de
'I'ambortní e llIosca, momen

to em que a polícia inter
velo, montada em seus cor

eeís e com as espadas de
prontidão. O povo procurou
refúgío no tunel da estação;
Vários polícíaís apearam do
cavalo e se abateram sôbre
1) 1)0'\'0 com armas na mão.
Numerosas pessoas foram
feridas durante a fuga dos
manífestantes. O choque du
rou um quarto de hora, até
que a autoridade dlistritaI
competente determinou aos

policiais que voltassem aos

seus cavalos e deixassem o

povo em paz. Este, pouco
depois se dissolveu calma
mente.

APELO AO EXÉR,CITO
"Buenos Aíres, 8 (U. P,)
- Um grupo de vinte orga
ntzações proflsstonaís que
se opõem a Peron publica
ram um manifesto, coneí
tando as fôrças armadas da
Nação a colaborar "c.om de
sinteresse, patriotismo e- vi-

I Do sr. Desembargador Presidente do TRE
I ao dr. Luiz Gallotti Em resposta, o sr. 1nterve·n-

II . tor Luiz Gallotti telegrafou
O sr. dr, Luiz -Gallotti, In- àquele magistrado nos seguín-----------------------------------------------------------

I terventor federal recebeu do tes têrmos:

I 'f>r. desembargador Medeiros Florianópolis, 8 - Acuso o

I Filho, presidente do Tribunal recebimento do telegrama do

Regional Eleitoral, o seguinte dia 7 em que v. excia. agrade
telegrama: ce as providências tomadas

Florianópolis, 7 � Tenho a por esta Interventoria para a

honra de agradecer a v, excia. regularidade das eleições su

a solicitude com que me aten- plementares há pouco efetua

I deu a tôdas as providências re- das. Permita-me frisar que o

\ queridas por esta presidência feliz êxito dêsses serviços se

f para que as eleições suplemen- 'deve sobretudo à vigilante
I tares para deputados fossem operosidade de v. excía, na

I realizadas com tôda a regula-j qualidade de presidente do Tri
! rtdade, Saudações cordiais.: bunal Regional. Cordiais sau-

I (ass.) Medeiros Filho, presí-. ações, ass.) Luiz Gallotti, In
dente do Tribunal Regional. I terventor tederal.

Sáhado, 9 de Fevereiro de 1946 N.

gllâneía", para que o povo
argentíno possa gosar das
prerrogattvas constítucío
uais nas eleições de ,20 t�O
corrente. Diz que os firman
tes do manifesto não perde
ram a fé no exército, que
prometeu a realização de
eleições livres e honestas,
mas "as fôrças armadas não

removeram duas barreiras
de Peron que estão causan

do alarme: a polícia e a

Secretaria do Trabalho.
Aeentua que ambas são di
rígfdas por chefes militares
e ambas estão se condnzln
do pelo caminho favorável
a outro antigo chefe do
exército: Pe'ron.

A Conferência do Rio de· Janeiro
1\'ASHlNGTON, 8 CU. P.) - Entre os comentárfos que se fa

zem sôbre a realização (la conrerêncía pan-amerlcana (lo Rio de
.Ianetro ressalta, claramente, que os Estados Unidos desejam que
ela se efetue na data prevíamente estabelecida. Segundo indicam
mncíonãríos diplomáticos, os Estados Unidos seriam o último país
a conseuth- no seu adíameuto, Ue outro Iado, aflrma-se claramente
qUI' o govêr-no de Washtngton lião firmal·{t nenhum ti-alado I)P def'e-
sa mutua do contínente que eourenha também a asslnatm-n 110 go
vês-no militar' argenttno.

Os diplomatas latino amel"Ícanos concordam em que, de um

modo geral, não existe nenhum movimento definitivo tendente a

adiar' (j' conclave na capttal do Brasil. Entr-etanto, afirmam que SI'

acentua uma campanha procurando evitar, por todos os metos. um

possível conflito com a Argentina !lO que toca ii posição assumida

pelos Estados Unidos. Sugertu-se que o melhor ser-ia esperar ainda

algum tempo, quando o panorama da i\l'gentína podei-la mauífcs-

tre os dois países, evitando, assim, que o conclave (lo Rio

argentino resolva lJo)' si pr-õprto o assunto.
Uma frase que SP escuta comumente aqui r-nrre os embaixado

res latino-americanos, mas que não é compartílhada pelos funcio
nãríos norte-amertcanos, i' a seguinte: "As América's não deviam
exercer nenhuma ação conti-a o govêi-no ar-geutlno, uma vez que
isso cquívalerfa a uma Intervenção. A expressão tio nosso apõío

Novos
moral aos Jiber'ais arg('ntinos é o suficiente".

Interventores

Homenagem ao nal. Mendes de
_ Morae�

Paris, 8 (D. P.) - O general Mendes de Morals, novo adl
do militar da embaixada do Brasil, foi convidado de honra,
d_um almoço oferecido pelo embaixadora Cstelo Branca. Assis
tiram ao ato, altas personalidades, oficiais e militares,

I STftLlNGRftDO RESSURGE
I NOVA YORR, 8 eG. P.) - Stalíngr-ado, zona de tão completa

devastação que "era difícil ao espírito compreender o que os olhos

viam", está se elevando de suas ruínas - escreve .Iessíca Smith,
diretora de "Soviet Russía 'I'oday", na edição de fever:eiro.

.

Depois de uma excursão pela cidade onde alemães e russos,

dur-ante tanto tempo manttvçi-am desesperados combates, mtss

Smith declara que, hoje, dois anos depois da grande batalha, que
tão decisivamente mudou o curso da guerra, pode-se observar

verdadeira febre de construção, por toda parte, "à medida que a

vontade criadora de um povo Iívre reinicia a sua marcha t riun

Iante",

:l-liss Smith informa que a fábrica de tratores de Stalíugrado,
onu-ora a pl'ÍlI1eira linha (le defesa da cidade, já está fabrícando

tratores - tinha produzido :3.000 unidades até o dia 7 de novem

bro, nnlver-sário da Revoluç-ão bolchevista, e cm breve espera pro
duzir' cem por dia, ou seja metade da produção da fábrica, antes

da guerl'a.

Embora haja destroços rnímagtnavets por toda parte, mtss

Smith nota que, dos 17 hospitais destruidos com a guerra, 11 estão

funcionando e 94 dos 119 jardins de infancia de outrora e il8 das

120 escolas de Stalingrado já realn-irarn as suas por-tas.

---------------------------- .-'--
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eSTaoo-sllbado,
9' cae

Fevereiro a. �••6

Distribuidores dos inseticidas à base d DDT

NEO&ID em pó. - MEDelD concentrado em pó.

NEDelD L 5 Uquldo.

ANOFEX

contra, pulgas, piolhos, percevejos, baratas.

moscaa e mosquitos.

R. H. BOSCO LTOA.

iTAJA! - S. CATARINA

c

COMISSÁRIOS DE AVARIAS I
SEGUROS DE:

I
Transportes Marítimos, Ferro

viários, rloduviárlns, Aéreos,

C2SCOS, Fôqo, Acluemes do

Trabalho, Acidentes Pessoais,

Hespcnsnbílídade Civii e Vida.

...
<,Representações

Consignações - Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5

2° Pavimento

CAIXA POSTAL,' IH

Endereço Telegráfico « B OS CO»)

Academia de Comêrcio de
Santa Catarina

5

úbe Doze' de
.

Agosto.
OGRAMA DE 'FESTAS PARA o M:tS DE

FEVEREIBO

DE 194:6
'

2 - Dia 10 -
"Cock-tall" dançante, com início às 10

raso

I

nra:��::a2:
7

�t:C::::::::�::'zt: 7s 2�11
oras.

NOTA - Para os féStejos do Carnaval, serão
distribuidos!

nvites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
O QUE SE PENSA DA MU - As

sobrancelhas
ralas po-

,

LHER I
dem ser

resultantes de uma de-

esde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno-

A mulher do mundo rara-
bilidade orgânica geral, em

para a
- respectiva

distribuição de cartões de Identidade,
,

,

ara o ingresso ao baile infantil.

mente se
conserva

mulher do
I
cujo caso é .necessario

fortale-

--

seu
marido.

-

I
cer o organismo.

G
Carmen Silva

•

Indústrias.
erais

·
RECEITAS

PARA O SEU PA-

'.

A um suplício maior do que
LADAR

Cassio Mede.iros S.A.
o de tantalo. E ser mulher e

nascer
muda.

BLUMaNAU

..
André Bmm

Para ser mais forte que a

FABRICANTES
DO

FERMENTO
MEDEIRO� mulher, é preeíso ser mais

para bolos, doces. tortas etc. mulher que ela.

AÇúCAR DE BAUNILHA
MEOl!:IROS

.

Paul Bourget

aromatizante para
pastelarias,

sorvetes e licôres.

,.

CONS:WLHOS DE BELEZA

'PÓS PARA PUDINS
MEDEIROS

Novas "toilettes"

sobremesa deliciosa e
nutritiva. Dez sabores

diferentes. Ao. escolher suas
"toilettes"

para a no�a estação, não pen

se unicamente em vestidos,

chapéus, sapatos, bolsas, etc.

Recorde-se de que o' "maquil

lage", sobretudo, o perfume e

I
o "baton", não podem ser os

mesmos em todas as épocas do

ano.

___ ,
.......

�---
..----_...;

Escolha, pois, tons novos e

� � ......
�---� aromas

adequados em cada

temporada, e então estará

realmente na 'moda e se desta

cará em sua verdadeirá perso

nalidade.

Londres, tevereíro
- (B. N. ser aproveitadas, pois se tor

S.) - Enquanto nada ainda se na
imprescindível,

como prí

acha
definitivamente

acerta- meira etapa no sentido de ím

do no tocante á assinatura. do posíbtlítar qualquer
tentativa

tratado de paz, com a :Alema- de perturbação,
levar a bom

-------------0::

nha, e as tropas de ocupação têrmo uma ampla e profunda

das ®atro potências
vencedo- campanha de

redemocratiza

ras - a França, Bstados Uni- ção da população alemã. O po

dos, a
Grã-Bretanha e a "Rús- vo alemão deve ser completa

sia -

continuam
ãentro do mente

esclarecido
acêrca dos

país vencido, surgem algumas erros em que caiu, no passado,

opiniões de todo oportunas
dando atenção a simples aven- .;........

_

sôbre a
conveniência de ser tureiros, que dele apenas que-

mantido um controle rigoroso riam servir-se para
satisfazer Deseja obter

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
sôbre o povo

alemão dunante suas infinitas ambições e, ao

A. N O L E T I V O' DEl$)4: 6 •
um espaço de tempo

substan- mesmo tempo, o erro de dei- emprego '1

CURSOS:
Comercial Básico

eíal, Tal controle deve-se exer- xar-se
abandonar aos �:jun- Preeare então a nossa

Gerên-

Técnico de Contabilidade (10 ano)
.cer 'Por um prazO' não estipu- kers", como uma massa ape- eía e preencha a nossa

"ficha dr.

Contadof (20 e 30 anos)
lado, um prazo que compre- nas

destinada a fazer a guerra,
informações úteis", dando tôdalJl

Ciências
Econômicas.

enda a perfeita' reeducação dos a ser
comandada e enquadra-

as indicações possíveis, q1!e
tere-

....,J
.A

mos prazer em
recomenda-lo (a}

IN�CRIÇÕES:
uzxames de admíssão ao Curso

Comercial alemães para a vida democrá- da }lOS duros sistemas do mili- 8IOS
interessados na áquisição ,de-

.

Básico ..:_ de 10 a 15 de fe ereiro
tica. Trata-se de um esfôrço tarísmo prussiano.

bons funcionários (as).

Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro de reeducação de !lue depen- Anulado o complexo de 000-

Exames Vestibulares ao Curso de Ciências dem em grande parte a paz e diêncía e as causas reais de

Econômicas
- de 2 de janeiro a 10 de fev. a se�u'l"ança

do mundo de ama- formação desse complexo já 1\11'
' I

.

MATRíCUUA
- de 15" de fevereiro a ],4 de março

nhã, e assim nenhuma consí- histórico, estará o povo ale- l'lotor a o eo

INíOIO DAS AULAS - 15 de março

deração deve embargar I)Ii! pas- mão habilitado a ter um go-
u •

AOS
PORTADORES DO DI�LOMA DE AUXILIAR DE Sós das potências

vencedoras. vêrno próprio Ale cunho essen-

VENDE-SE um marca
Cli-

ESCRITÓRIO
(CONCLU§ÁO DO CURSO

COMERCIAL
BASI- Todos estamos

lembrados
cialmente

democrático, teitaJ-
max" - mil roteçQes -:-

forç

CO) SERA
PEftMITIDA SEM A

OBSERVANCIA DO LIMITE do que
resultou para a huma- nando aí a primeira parte .de de 6 a ,8 cavalos, possuindo co-

MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO
CERTIFICADO DE nidade a

benevolência com sua -su�eição e dependênçíg, 'á'8 te de óleo. .

LICENÇA
GINASIAL, DE ACORDO COM O REGIME ESTA- que os alemães foram tratados nações aliadas. Mas, isso hã0 é O qloto� pode ser

examma-

BELECIDO NO Ttll'ULO VII DO DECRE';r'O-LEI n. 4.244, de depois da guerra de 1914-1918. tudo, embora
até-chegarmos a -do em Ita)al com o sr. O�wal

9 de abril de 1942
(DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de: novem- Foi este triste descuido que, este pon(o te1'tham de ser-de- do Outra delegado Instlt�t

bro de 1945).

possibilitou o pronto
rearma- corridos 25 ou 50 anos. O prin- do� Marit�mps. Tr'ltar:_ com.

Sld

• INFORMAÇÔES
-

Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 As mento da Alemanha, com a in- eípal é que, desta vez, não per-
nei Nocett à rua Joao Pinto

19 HORM.

teira rearticulação dó seu Es- maneçam
resíduos capazes de 34. "{'eJefone 1134.

lado Maior, que por sua vez
fomentar uma nova guerra de C,mlsaa,

Gravatas,

'tenha

de. favoreceu,
ofereoendó uma vin:gança e domínio. iEssa a Meiasdal

melhores pelos m

oportunidade
excelente, á as- tarefa que as Nações Unidas Dorel preços só na 'CASA MI

senção do nazismo. Não nca- têm pela frente, no respeitan- CILANEA _
RUDe. �afr8

ram
ámortecídos os

sentimen- te á regulamentação .
da paz

'

tos de vtng� pela derl'ot� com a
Alemanha. Mala e cgrr·IDb

de 1918", no seio do �vo, e fOI

"

graças a uma
criminosa 'pro

paganda,
vísando-, a "exacerba

ção desses
sentimentos que

tanto o Estado Maior como o

dirigentes
nazistas puderam

preparar
material e moral

mente o país para a carnifici

na de 1939. No presente, as li

ções da expe iência terão de I

Couve-flor com
Camarões

Cozinhe pouco a,
couve-flor

em agua e sal.

Prepare os ramos e reserve.

Faça um bom refogado com to

mate, manteiga,
coentro e ce

bola..

Junte urna porção de cama

rões refogue-os, junte-a cou

ve-flor 'e deixe essa acabar de

cozinhar em fogo lento.

Doce de queijo e bananas

Esmague bem 4 bananas

"prata" muito maduras, junte

1/4.de queijo de Minas ralado,

1 xícara de farinha de rosca, 1

colher de chá. de manteiga

casca ralada de limão verde e

3 ovos
inteiros. Misture tudo,

deite em
forminhas untadas e

leve ao forno quente.

AS MÃES DEyEM SABER

QUE:
O noivo que se esconde da

família da noiva não é noivo

desejável.

O otimismo é um
formidável

*

elemento de defesa na luta pe- A uma estatura de 1,60 cor-

la vida, chegando a ser o mais responde, na idade de quinze

eficaz auxflíàr de qualquer anos. a 54 quilos de pêso; aos

médico quando '0 doente pos- 20, 57 quilos; aos 30, 60 'qui

-sue esta esplêndida qualídade. los, e aos 50, 65,5 quilos .

Controle
, II

necessane e rigoroso

IO'D���PO
I Redação e Oficinas á.

rua João

'Pinto n. 5

DIRETOR DE REDAÇÃO:

I 'A. Damasceno
da Silva

I
ASSI1'lIATURAS

, Na Capital
Ano.........

Cr$

'Semestre ....

Cr$

Trimestre ...•
Cr$

Mês
Cr$

Número avulso Cr$

Número avulso

domingo ...
Cr$ 0�50-

No interior

Ano
Cr$ 90,00>

Semestre.....
Cr$ Zq,OO

Trimestre
c-s 30,00-

Número ,vulso Cr$ 0,50>1
Anúncios

mediante
contrat.. ,

Os originais:-�esmo _não-1publicados,
nao serao

devolvidos.

IA direção não se respon

sabiliza pelos
conceitos

emitidos nos artigos

assinados

IprRrma�ÕAS úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO

Estarão de plantão,
durante o

mês de Fevereiro, as seguintes Far-'

mácias:
,

Domingo 3 -

Farmácia Santo

Agostinho
- Rua Conselheiro :Ma-

hL
b

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.

TELEFO:\ES
MAIS

NECESSITADOS

Bombeiros .•..
__

B1J

Polícia
_ .

1'033

Delegacia O. P. Social
: ,15�8

Maternidade

l1�S

Santa Casa
.....................•

1036,

Casa de Saúde S. Sebastião
1l5�

Hospital Nerêu Ramos
_....

í06

Assistência Municipal'
166:

Hospital
Militar

_

115,

140 B. C.
1530

Base Aérea
...••.....•..........•

786. .

.7& B. r. A: C.
1593

Capitania dos Portos
•.............

138\1-

'i6' C. R. .
_ . . . . •. . . . .. . .• . •

16Q8..

Fôrça Policial
_ . . . . . . . . .

1203

Penitenciária

1515

"O Estado"
....................•

1022'

"A Gazeta" .. ;
;. 1656

"Diário da Tafde
"

1579

L. B. A. .

:........ 1160��
Emp,

Funerária Ortiga
,,�

Precisa de um empregado

competente?

-

Consulte o nosso fichá

rio de candidatos a

emprêgos

Vende·sC! um, para
crianÇ

com pouco uso e artigo tino

Idem, mala armário. em b

estado de conserveção, de so

dez invulgar e muito util p

caixeiro viajante.

Preço'
Oar-rinho

Mala Cr$ 500

Ver à rua
Deodoro nu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Clube- AVISO -As fantasias para' o Carnaval de

Clube, serao: marinheiro, turista, sereia, fuzileiro,
outras de motivo marítimo. Prepare desde já

. Faculdade de' MiJlitares brasileiros agraciados pelos tE."UU.

I farma'CI" g lO! Odoutolo* Washing'ton, 8 (U. P.) -

I d�
\

atuação do exé;cito bra- \'arlo� Praltzg'raU,_ ten.-c:I:
.� \J

" o Departamento da

Guen-a'l
síleíro na �c�moravel eam- �arlos de Magal�,aes !ra

!I gl"a de S� ,l,atarl"na
anunciou flue foram eonce- panha da Itálta, kel, tel!.-ce�. .José .VlCen�e

-----
. li didas condeeoracões da Or- São os seguintes os brasí- de Earía Lll�a,. major L�lS

I Ed1tal n. 1 dem do Mérito Militar a nu- leiros condecorados pelos Baíael de Ofiveíra Sampaio.

Cumprindo deliberação da assembléia de mé-
altas patentes e Estados Unddos s Com a

'.
estrela .de bronz� o. s

dicos, -farmacêuticos e dentistas, reunida no merosus
r

dia 22 de janeiro corrente, para a organização ofíeíals dos exércitos do Com a Medalha do Mérito generars El!chd.es Zeno.bI�
h

.
.".. da Faculdade de Farmácia e Odontologia de C t 01' FaI onIer.'

Trannscorre, oje, O aruversarro Santa Catar-ina, declaro aberta, na Secretaria da Brasil, Chile e Uruguai. En- l!iUtar, grau de comandan- da os a, rmpro c. u,

natalício da exma. sra. Marina Faculdade de Direito, à rua Esteves Júnior, n. I E
.

G da Cunha coronel Flortano

11, pelo prazo de vinte (20) dias. a contar da tre OS condecorados enCOil- te: g'enera, urlCO aspar
..

,

Bott, D. D, espôsa do sr. Guida publicação deste no Diário Oficiai do Estado, a
trá-se O general Eurico Gas- Dutra, chefe do govêrno do de Lu.na Brayner,. coronel

ti d t t inscrição pata provimento dos cargos de profes- A I d C d de
:Sott, es ima ·0 e compe en e ge- sor-catedrático e docente·livre das disciplinas 1)8.r Dutra, presidente. eleito Rio de Janeiro; general de g u I n a o

.

rua o
.

te da Agência do Banco Na Que constituem os cursos de Farmácia e Odon- R
. Castro coronel Newton de

yen
,-

tclog ia e que são as seguintes: do Brasil, que recebeu a me- dtivisão Isauro egueIra, ,
, .

cional do Comércio, nesta Capí -
Cli1'SO de Farmácia dalha da "Legião do ltléri- 'brhra.deiro do ar Ajalmar ll'Ielo, coronel Jose Blna Ma-

10 A.no - Física Aplicada - Química o-. '-' h d I O ld d
tal. gânica e Biológica. Botânica Aplicada. Zoolo· to" em atenção aos "meti- Vieira de Mascarenhas, ge- c a o, eorone sva o e

A ilustre aniversariante, dotada gi�"e A��ra�o���:obiologia _ Fannacognosia tórtos : serviços" prestados nerais de brigada Francisco Araúj? Motta,.coronel
.

Sega-

,. de 'um coração boníssimo, e muito - Farmácia Galênica - Quimica Analítica. d d t
-

d P I C'd d e Ma'n'o Ra das Viana FOI concedida a
- quan o a SU<1 a .ua.çao como e a.u a I a e . o '.._ .,

relacionada nos meios sociais des- .1" Ano - Química Tox. e Bromatológica - d Ih d L do Me
- Farmácia Química - Química Industr-ial ministro da Guerra no go- mos Cuk e o'eneral Anor Tej. me a a a eglao -

ta Capital, receberá, por certo, Farmacêutica -- Higiene e Legislação Farma-
�

S C lt grau de comandante

cêutica. vêrno do sr Getúlio Vargas xeíra dos Santos. om o rIo,.
. .

.
,

. inúmeras felicitações. c,"'"so de Odontologia prmeípalmente, quando 1 gráu de oficiais: coronel aos seguintes chilenos: ge_

E J b Iii da Sil
1" Ano - Anatomia � Histologia e Micro- e, A ld C

Sra. "va aco e va biologia - Fisiologia - Metalurgia e Quimi-
neral rua o arasco, ma-

Deflui, hoje, o aniversário

nata-/
ca
Aplicada,·

C· Od
.

e ai Alfredo Porta

• 20 Ano - Técnica Odontológica - Clinica

A A IDe eon
jor g ner. . o,

lícío da exma. sra. Eva Jacobelli Odontológica (l" parte) - Prótese - Hig ie-

..

•

9On I-a Ies, general de brigada Jor-

S· V d d ne e Odontologia Legal.
da ilva, va. o nosso sau oso

. 30 Ano -. Clínica Odontológica (2" parte) ge Carmona r a mesma me ..

. conterrâneo, João Damasceno da 1- Patologia e Terapêutica Aplicadas .- Oi-to- dalha aos seguintes um-

dontia e Odontopediatria - Prótese Buco-Fa- ás 3 Vz - 7 Vz horas

Silva, e genitora do dr. Alfredo cial.

d J
(D i.d ande metra guaíos e general de divisão

I A inscrição será processada mediante reque-

. ev O a gr
-

.

L dí •

Damasceno da Silva, Diretor de rimento dirigido ao presidente da assembléia.

a 5 m agem)
Faustino aguar la, generar

Redação deste Jornal. signatário do presente, devidamente instruide Ü.
,. Hector Medina, general Pe ..

* * *
com os seguintes documentos:

_ Pragrama extraor lnarlO

a) prova de haver sido diplomado por insti- Das paginas imortais do ce- dro Sicco. Foram eondeco-

o sr. Juvenal tuto oficial ou oficialmente reconhecido do Aliviada em Pouccs Minutos � t I d b
país. ou por instituto estrangeiro, neste caso, lebre rOlllance

.

de ALEXAN- rados com a es re a. e ron.

representante revalidado; Em poucos minutos a nova receita -
. .

ze, ainda, ou uruguaios ,co ..

b) documentação de atividade profissional Mendaco -- começa a círcutar no sangue, DRE DUMAS, surgiu o maIor

ou científica que tenha exercido e que se re- aliviando os acessos e os ataques da asma

espetaculo de todos os tempos ronéis Oscar Gestido, Car-
Iac ione com a disciplina que pretender. ou bronquite. Em pouco tempo é possivel C'. d Ol"

Além disso, poderá o candidato também dormir bem, respirando livre e Iacilmente. O CONDE DÊ MONTE CRIS- los Iríbar e lprlano e. d-

Festeja hoje, seu aniversário na- apresentar cliplomas ou quaisquer outras digni· Mend<lca alil'ia·Q, mesmo que o mal seja •

dades universitárias ou acadêmicas, exempla· antigo. porque dissolve e remove o mUCUB TO YeIra.

talício O galante meninno Egídio res impressos de trahalhos cientificos, de obras que obstrúe as via.s respiratorias, minando .

LAN

I
sôbl"e a matéria a que se candidatar, ou de es- ii suu energia. anuinando SUli "aúde, fa· Roliert DON4T - Ellssa -

Reyes. tuclos que revelem n.,érito intelectual, bem .co· zendo·Q se o ti r·se prematuramente velho. DI.
* * * mo documentação relatrva' a atlvidades dldatl- Mendaco tem tido tanto êxito que se ore-

cas exercidas. rece com a garantia de daI' ao *paCiente Duelos eletrizantes!
Fazeln anos hoje, os srs. Osvaldo Florianópolis, 23 de janeiro de 1946. respiração livre e faeil rapidamente e com· t"

'

Urba1W Mnlle1' Saltes, presidente. "Ieto aliyio do sofrimento da asma em pou· Um sensacional "far-wes

Lehmkull, Tolentino de Souza e eos diris. Peça Mendaco, hoje mesmo, em d lt JOHN WAY
Walter Gostem.

qualquer farmacia. A nossa garantia é a que traz e vo a -

sua maior proteção. NE .

.ar end aeo A�a!:.:::.m (O rei do soco e do gatilho).

Agora tambem a Cr $ 10,00 O CAMINHO FATAL com

Binnie BARNES

Continuação do gigantesco se

riado
O TERROR DOE ESPIõES

f-
Lira Tênis
'0.0 Lira Tênis

•

naVIO e
--

.... ,J.. 'i �
----

Vida Social
ANIVERSÁRIOS:

Sra. Marina Bott

Faz anos

Melchiades,
, Comercial.

hoje,
ativo

* * *

PASSAGEIROS DA CRUZEI- I

RO DO SUL I O ESTADO e "con··

Relação dos passageiros que Ira-se à venda na
embarcaram nesta Çapital,

dia'l banca de jornais ,soe. Musical Lira
2, pelo avião América do Nor-, cBeck I'

te, da Cruzeiro do Sul. Para Tnbaronense
Curitibà: 81'. Antero Corrêa; Da SociedJadJe Musical Lira

"'Para São Paulo: Guilherme Rádl' T I grallstaWeinberger, Manoel Mingatos, O e e TubalronenJSe, 'rooebemos o se-

Maria Olívia Rodrigues, Nida PreCisa-se de um que guil1lte. ofício, que agmdece

Bessá da Silva Rodrigues, Ta- seja bem prãtico.
mos:

de
Ia Cherem Curi, Namen Che-

. Tubarão, 31 de jaareilOO

rem Ouri e Abílio Conde; pa-
Informacões nesta 1946.

"ra Rio de Jan'eiro: Irene da redacão. "Ilmo 'Sr. dirlatiOr do jornal
"O Estado".

Gama. Lobo d'Eça d'Aquino,
Carlos Carneiro, Nicolau Fer- tar Mussi, Nida Zattar Mussi, FloriJanópoli:s.

.
nando Malburg, Jorge Guer- Olga Zattar Mussi, João de De ordem do sr. p�nte,
reiro Heusi, Ruth Maria Guer- .Araújo, Mig'Uel Bucha, Joveli- tenho o pl"lazer de COIllwuoor

reiro Heusi, . Ruth Guen-eiro' na M{Lria Bucha, Yeeda da vos q'l.lJe, no dila 3� do �orrent.e
Heusi, Júlia Costa, dr. Ivo de Cunha Bacha, Edgard Maga- tomou PüSSe ,a d.ireIto:iIIa aba1-.

. Araújo Familiar, Nami Deecke lhães
-

da Silva; Procedente de xo, que \regera os destmQs des

"'8 Hercílio Artur' Oscar Deecke. ;São Paulo: Walter Stodieck, ta Sociedade ,d'l.1lmi11lte o correu

Passageiros desembarcados na
.

Pedro Pedroso, Ernesto Sto- te ano:

mesma data: Procedente do' dieck Júnior e Otto Heyling; BoaventUlra Bant$O - pre-

Rio de Janeiro: Nilza Etiene' Procedente de Curitiba: Curt sidente de honm;

Perrone, Sérgio Murilo Perro- Wolf Carlos Heynemann; Pro- Francisco de Sousa Neves' -

_11e, Sônia Marcia Perrone, Lin- cedente de Joinvile: José Cou- presidenite;
,gja Zattar Mussi, Roberto Zat- treras Morales. Maaroel Brí'gido Costa _ 10

vice-presidente;
Antônio Hü1sie - 2° vice

presidenite ;
João Leopoldino de Sousa

- 1° secretário;
Amaiun Madureira - 2° se

cretário;
Nlllbon Ferna;ndes - 1° te-

soureiro;
I

,.

da Sil
I

Antônio Ben'l<cJO· va -

.-------------------------� � ....
------------....--------���

Grande reDlédio para
os Inales do fígado

_l PALAVRA CONSAGRATóRIA DOS MÉDICOS E DO
PÚBLICO

Certament� já sabe o leitor que nos referimos ao Repa
.eholan - esse remédio mara.vHhosQ que os médic�s e .0 pú.bli.

co, entusiasmados c.om a exoolêucia de sua fórmula e a ex- 20 resoureilro;

traordinária eficácia de seu empreg'ado, consagraram como Dr. Man.oel Lobão de Quei-

insubstituível para todos os males do figado e aparelho biliar. rós _ oro.dor;
Nada se precisa e nada se deve acresoontar para a propagan- Luiz João Mimas - F'iscal;

da de um medicamento quando os próprias médicos qu.e 'O re- Paulo Felipe _ zelador.

eeitam e (j próprio que o usa não se cansam de afirmar que Conioolho FiJscal: Francisco

êle é die fato poderoso e incomparável. Não faça experiências, Salgado, Rubens :8alraco, Fa

leitor amigo; a palavra da medicina e a pa!avra. do povo, atra� nôr de Freitbas e Januáaio Al

vés de inúmeros atestados provenientes de todos os recantos ves Garcia.

do Bra.sil, lhe afirma: "Hepacholan" é 'O remédio soberano Com elevada estima e distin

para os males do fígado. Cólicas e cOl!lges�ões hepáticas, lo- ta cons.idreração, apl'eseI1lto-\'OS.

)'es e inilamacões do fíg'ado, ictericias, coUtes, perturbações cordiais saudações, João Leo

digestivas res�ltaIlites d'O mau funcionamento do fígad'O (ga- poldino de Sousa, 10 sec11eltário.

7.fl'S, prisão de ventre, azias, dispepsias etc.) encontram 110 Som.os gl'altos á gentilew. da

lIepacholan o remédio· eficaz e rápid;o. Usando-o o caro leitor oomunica;ção.
virá certamente juntar-se a legião de seus entusiasmados ad-

:.-__.....;,.;;;;
...

..;;;;==;;;;;.=====.,

:miradores. At.enção! O Hepa.cholan agora se apresenta em

dois tamanhos e a novos preços: Tamanho "normal":-

3é}% mais ba.rato que o antigo e Tamanho "grande": - Oi do

bro do normal e a. preço inferior a'O dobr'O, 60% maior que o I
antig'o e apenas 20% mais caro. . .. . . , , , .::... _

Correio LageaDo
Venda avu1so na

AGÊNCIA PROGRESSO

Netuno,
•

avaraua,
a sua.

peixe,

•

TOME APERITIVO

KNOT

6randes depósitos
bancarios

com I Estocolmo (Via Aérea) - A

Kane RICHMOND 9/10° Eps. afluência.d.e ,fu:ndos para as

No programa: - O ESPO:I�T'E companhias de segruras e para
EM MARCHA N° 10 Nac. Cme- os ban'OOS ,contiDJÚa em ascen-

dia. cão, diz o relatório, As novas

Preços: - Cr. $2,40 - 1,00 itpÓlices expedidas pelas com-

IMP. 10 (DEZ) anos panhias de S€g'..lros de vida, du-

o. ClNE IMPERIAL.. .. rante lO ano passado aà.cança-
ás 7V2 Taro a cifra de Teeord 667 mi..

- Um filme cujo romanc� lhôes de coroas (U.S .

jamais será esquecidol- $166.750.000),
História sublime! Dumnte o petiodo de julho de

Musicas inesquecíveis! 1944 a junho. de 1945, os depó-
HISTóRIA DE UMA NOITF. silta.s nos bamcos comerciais e

com nas caixas econômicas arumen..

Pedro LOPEZ LAGAR taram de 686 milhões de coroas

Sabina HOLMOS (U. S. $171.500 000) e 471 mi..

(Os dois maiores artistas lhôes, respectivamente. Em .Ju

Sul-Americanas) lho e Agosto, o valor do encai

No programa - 1) CINEDIA xe ouro e 'das dividas e:x;trangei
JORNAL 4 x 53 - Nc. Cinedía ra.s do BaIliCO Nacional da Sué-

2) - OLHE E ESClTTE N° 2 cia subiram de 2.590 ,a 2.790
Short. mHhões de aoroas (U. S.....

3) - A VOZ DO MUNpo Jor- $697.500.000), ou sejam 200

nal. !ll'ülhõs decoroas. ÊSte ativo

Rreços: 2,40 (UNICO) constitue uma cobertura de
CENSURA "Imp 14 anos." mais 100% da. ciirculação fidu-

DOMINGO ciária, que atingilu em. tê mo

ODEON - IMPERIAL médio, a 2380 milhões de coroas

John WAINE (U.S. $595.000.00" em Agosto O

Susan HAYWARD . meI1cado de ações dlu.rante Ü'

Denis O�FE I terceiro .trimestre '::e caJl"a�te-
em rizou pela costumeIra Cl:'.una

ROMANCE DOS S:ETE MA l estiva, com pequena anim::Jção
RES • e somente com peqlUOOas rept:r-

Dia 14 Sensacional ES'ffiEA cussões dos acontecimentos in-'

PROCÓPIO FERREIRA �nternacionais.

e seus COMEDIANTES com A noticia dad a. em 6 de

a peça em tres átos de TRIS- JiUlho, a c ê r C a da solu�ão
TAN BERNARD UM BEIJO di() con.flM;o do 'trabalho na In-

NA FACE . dústtia metalurgica despertou
um interesse pa.-ssageiro pelas
ações das emprezas de enge
I11haJria. De meiados de Julho a

meiadoo de Setembro, houve

urrna elevação média de 8 % nos

preços das ações das indústrias

dedicadas, ao �rcado nacional

dJe 2% aproxlm<":IJdamemJbe nas

cotações das indúSJtrias de ex

portações e de cêTca de 5 % !l:::lS

açõ·€.::: bancá! 1a.s,

nl[�llltll:ltlijllímJ
* lUIS QJJK UM

N01l.&, li: UI
II •• O LO'
-'

PODEROSO Aun-
LIAJl NO TRAT...

lOilNTO DA

j'
. I
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Acelga - "Branca de Lyon"
- Semear de set-embro a mar-

ço.
,.

IítSementes - peso por 1 ro

250 grs.; 1 gr. contém 60 se

mentes; longevidade, 6 a�os;
tempo de germinação, 10 dias;
ciclo vegetativo, 13-17 'sema

nais; afolhamento segue o das
plantas mais exigentes.

Conselhos . culturais - sólo
profundo humoaTgil�'so e poro-

---------------------------1180 bem virado e esmiuçado.

A-I QU�R VESTIR.SE COM CONFORTO E ELE<iAHCIA? .

dubacão - quando não segue
o afolhamento 300 kgs. de es- PROCURE A

����S�ed:Ul�::el���a��,rti��3 "Ifa' -Iatar·la Pere··lra & Mellokgs. de potássio (40 %) e 1-2 JI
kgs. de sulfato de amonea ou

salitre do Chile. Semeadura
- preferência de janeiro, até --

março ou de setembro ate no

vembro. Semear 'no lagar defi
nitivo ou em covas rasas dis
tanciadas de 40 cms., deitando
de cada vez 3-4 sementes, e

conservando f i n a I m e n t e a

plantinha mais forte nas linhas
distanciadas de 40 cms. e des
bastando várias vezes para
'chegar á distância finai de 40
cms. de planta á planta. Que
rendo usar a acelga como plan
ta de afolhamento, pode-se se

mear em alfobres, e trans

plantar as mudas depois, da

formação de 4a ou 5a folha.

Limpar periodicamente; regar
em tempo sêco e, de quando,
em quando, com adubo líqui
do. Evitar colher as fôlhas de
urna só vez.

Notas rurais I
Azedinha - "de BeHevillp" I

(todo o ano).
Sementes - pêso por litro,

650 grs.; 1 gr. contém 1.000

se-Imentes; longevidade, 2 anos;
tempo de germinação - 4-6
dias; precisamse de so gramas Im2. ou de 15 gramas para ob
ter as 3.000 mudas necessárias
para ocupar aquela área. Se
mear de p:referência nos meses

menos quentes, em linhas dis
tanciadas de 25 cms. ou fazen
do moldura a outros canteiros,
fírmando a terra antes de dei
tar as sementes e enterrá Ias
levemente. Desbastar, depois, a

15cms. e começar a colheita 5-6
semanas depois da semeadura,
poupando as fôlhas tenr-as do
centro. A multiplicação se faz
também Ipela dívísãó das pian
.tas já formadas. Regar em

tempo de sêca. A qualidade �o
sólo tem pouca smportancía
desde que seja bem preparada.

'" * ".

.

o SEU OIlGANISMa
PQEC15A DE UMA

LIMPEZA GERAL

Financiamento da
produção paulista
de cereais

Rio,·6 (Via Aérea) - En-

I contra-se há dias nesta capit.al
o sr. Cristiano Alfenfelder 311-

! va secretáríc
.

da A�r1cultura
de 8âo Paulo, cuja permanên
cia no 'Rio ainda se prolonga
rá por mais algus tempo.

Está o secretário da Agri
cultura empenhado na" execu

cão do Plano de Emergência,
decretado pelo govêrno tede

ral, para o financiamento da

produção de cereais, que na

(presente safra atinge a 40 mi
l Ihôes de sacas de arroz, feijão
I e milho.

O interventor paulista, sr.

Macedo Soares, por íntermé
dio da Secretaria da Agr ícul-

I tura, ordenou a construção de
câmaras de expurgo nos ar

mazens disponíveis do Institu
to de Café, que serão entre-I-....-.------

gues à Campanha de

Arma-I-----------------.." zens Gerais do Estado de São

IUTOMOBIL·ISTAS Paulo, para emissão de certifi-
11 cados de depósito aos produto-:

A"e çãO res para o financiamento pela'• n Carteira de Crédito Agrícola
Para a seu dínamo ou do Banco do Brasil, nos mol-

motor de arranco des já divulgados ao Plano de
OFICINA ENALDA Emergência.

Rua Conselheiro Mafra I O govêrno federal firmará
13<; contrato com o Banco do' Bra-ne. -

. sil para êsse fim, sendo êsse
um dos primeiros atos do novo

ministro da Fazenda, sr. Gas
tão Vidigal.

Nêsse sentido conferenciou
com o ministro, logo no prí
meiro dia de suas ativida.des,
o interventor Macedo Soares,
acompanhado do seu secreta

I rio da Agricultura, sr. Cristia
no Altenfel.der Silva.

O ministro Gastão Vidigal
marcou nova conferência para
a próxima segunda-feira, a

que estarão presentes o inter
ventor paulista e o secretário
da, Agricultura, após a qual po
derão ser conhecidos pormeno
res da execução do Plano. Foi
desde logo assentado pelo mi
.nistro a assinatura do .contra
to com o Banco do Brasil.

,- ,

FilHA I M E I AVO ,
'TO'C18S devem usai"" fi

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Álivia as Cólicas (Jterihas
Emprega-se com vantag e mpa-

1'8 combater 8.8 Irrl"gularidades
das funçt)eii!

.

pl-'!'iódictll'l das se
[Iberas. E calmante e rezulador
deSF:8'1 lunções

FLUXO-"ED,<\TINA, pt'i" IiIU8

comprovada �ficáci8. é muito re
ceitada. Deve ser IHIlHla com.
couftançs.

FLUXO SEDATINA tllle'''lJr1:l--�''
--m tno& plHttl

II.·
..

��T��ARAM SUAS CANm-:
DA TURAS

I Tôdas as bebidas, inclustve as

fabricadas em 'outros Estados,
retiraram suas candidaturas,

I
para reinar nos lares catar-i
nenses - em vista da cer tíssi
ma vifória do aperitivo KNOT.

1
.

EI'CRITÓRIO JURtDIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

V-elidas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisi-ário de Camargo Beanco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - "one 54 - Caixa Poetai 54

Endereço teler:ráfieo: "Elibranco" - Lajes - Sta, Catarina

Dr. SAVAS LACERDA I
Rea..usniu sua cJinica, nesta.� Capital, o dr. Sa.às ILaoerda, o to-riao-lsu irigologieta, ;

1.-_-------------,-

F"ARMACIA ESPERANÇA
•• FarBl&eê.t2w .NILO LA m�

I!ID", -. amaaILI ... a na I'ft#_'"
- -- ......aqetru - � - ....__

� .. lIcJnoaeH.
_...._ ........ �b" _ ......._.. .....,..

I

"ViIRCiE-M ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDu�rTIlIAL-J()INV[I�I..J� (M(lrco

._0 __� .. ..._. ''':

I 8REVEMENTE

I
.

_ w-.___..,..."L -=====- ___._"'::..._ :c.Qons; _ ...

RU<J João Pinto, 16 - Florianópolis

TORNA A ROUPA BRANQUISSI1"'fA

Reabertura de Laboratório

Radio- Tecnico-Electron
Fundado em 1935

M0ntagern de rádios. Ampli
ficadores-Transmislio..-es

Material importado dirl9ta
mente dos U, S. A

Proprietário
ütomer Georges Bêhm
Electre - Taonioo - Profissional

formado na Europa
Flor ianópo!is

�ua João Pinto n. 29 _. Sob.

No Bar no 'Lar «KNOTn
deve faltar

NP:O HA' iGUAl..
__,,_�Actl).f'tl�

I�-

e

nao
�--------------------I"--------�

I

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PIt?4TO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do E.tado

Florianópolis
Dr. R. 6. S. Madiba Farm. Harbal AJns dI lioaz..

Farm. L. da Cala AvUa

Exame de Banque, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina, �xlXne para

verificação da gra.videz, Exo.ri.'le_<:le escarro,

Exame para verificação .de doenç�. da

�ele" boca e cabelos, Exa�e de fezes,
Exame de secreçoea.

Jlutovaccinas e transfusão de sangues.
Exame quimico de farinhas, bebida

café. água.., etc,

VlfiGENS
�pohs. -- Joinvile .

Saídas - 2 h :lraa da Imadrugada

I �OinVile�.FPOlis·1Saída. 9 heraa da rnanbii

Inforffitlçõe_s nesta ,re fação
,

;-.---,--_ ........ , ...-... -

DOENÇAS NERVeSAS
Com os progressos da medicina.

hoje as doenças nervosas, quando.
tra�das em tempo, são males pee
feitameate remediáveis, O curandef..
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os índivíducs afet!,dos de
tais enfermidades. O Serviço N.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra..

tuitamente os doentes aervoses in�
digentee, na Rua Deodoro 22, das t
às 11 horas. diàriamenk.

Móveis de Açó, Arquivos e

(olres .SYNTHESISlf
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & eis.
Felipe' Schmidt, 2 - lo ando

I Panair do Brasil 8.,A.
HORÁRIO

A partir do dia 10 de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
-uso e domlngos e Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e iUo de Janeiro)

o Sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Religião

Quando se desliga uma cor

rente elétrica, a fôrça pára e a

luz desaparece, ficando o re

cinto às escuras. Assim tam-
.bém acontece com aqueles que
param de, estudar e praticar o

Evangelho; ficam no escuro,
sofrem e só deixam de sofrer

;3.0 ligarem de novo a corren

te pela qual receberão a luz

-espírttual.
Gregório

* * *

Sêde perseverantes no estu-
-do e prática da doutrina, mam

tendo assim sempre ligado
-eom o Alto o vosso Espírito,
lembrando-vos sempre da hu
mildade, da ,paciência e da ca

-ridade, que constituem podero
sa corrente.

S a.nu DeDal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA .

TO, FOSF ORaS. CALClO
ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pílido.. Depauperada.,
EI'C)Ot.doi. Anêmiéo.. Mã••
que criem Ma gr01. C,ianç••

requitica., r.cab.tio a tonl·
ficação geral do orgaai'Mo

(opyng'" da

TI/e RAtE rtJU H/AliO?ln,

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

Autori-zo a minha inscríçâo como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

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

Nome por extenso , , ......••.. ' .

Local o'ude deverá ser cobrada a mensalidade .. , .

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51i2 9. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

com

Rua

Catri lidsmo
O SAN1'X·O De; OlA

9 DE FEVEREIRO
S. Cirilo de Alexandria sts.

po e Doutor da Igreja.
)

É um dos grandes Doutores
da Igreja, Ainda jovem dedi
cou-se ao estudo da religião sob
as. cuidados de João, Bispo de
.Termsalém. par morte de um

.parente chamado Teófilo, Bis
po de Alexandria, Cirilo foi no.
.meado Ititular da sé vacante,
Seu zêlo pastoral não media �--- "'=

esforços em procurar o maior
.bem espiritual dos seus súbdi
tos. Sempre vigilante. não tar
dou Cirilo em descobrir o. vene
no que as doutrinas de Nestô
.río, Bispo de Constantinopla,
estavam infiltrando no Igreja.
Como Nestórío se mostrasse

..surdo às suas admoestacões
.8. Cirilo denunciou-se o Concí�
Iio de Éfeso e as doutrinas de
Nestório foram condenadas. S.
C.ilrilo consítítuíu-se, desta for
ma, defensor da maternidade
divina de Nossa Senhora, dog-

.

ma negado pelos nestoríanos,
A perseguição de Nestório não
demorou. S. Cirilo sofreu os

ataques do adversário' com ad
rnirável paciência. Em 444 fale
ceu. Deixou-nos muitos escrí-

. tos sôbre assuntos teológicos.
xxx

1 que o gorila, animal
capaz de lutar com um leão,
foge rapidamente ao ver uma

simples minhoca .

2 - que é por meio de estu
do das fotografias das estrêias
que os astrónomos conseguem
ceterminar seu pêso, tempera
tura, côr, movimentos e mes
mo sua composição .

3 - que o nome "esquímó",
foi dado áquele povo pelos in
dios norte-americanos; e que
tal nome ,é dervado da palavra
pele-vermelha "arkímaf" ou

avaskímé", que significa "co-
medor de carne crua". ---------------------------:1

4 - que a primeira estrada-
de-ferro de passageiros na In
glaterra, entre Lívepool e Man
chester, determinava a hora Ida partida "o mais próximo
possível da hora afixada", não Igarantindo a companhia a

110-1ra da chegada no pJnto de
destino.

• I

'5- que, Decentemente, nos IEstados de West Virgínia, nos I !--------------------------Estados Unidos, foi aberto um

conCUTSO afim de escolher-se!
um nome para, um novo hos
pital; e que ao vencedor, foi
concedido, um prêmio bastante

Marechal Guilherme 29, nesta original - uma extração gra

capital, a sua habitual sessão tuíta do apêndice.
doutrinária.

• 6 - que entre as tríbus de

Amanhã, domingo, às 15 ho- Tunda, no hínterland da Afri

ras, haverá aulas de Moral ca, quando qnalquer pessôa
Evangélica para crianças, no adoece por mais de três dias é
C. E. Bezerra de Menezes, à assassinada pelos parentes e

rua Chapecó, s/n., e às 10 00- logo comida: e que fazem êles

ras, nos seguintes Centros: C. assim como o único intuito de
E. Amor e Humildade do Após- aproveitar a carne, porque
tolo, rua Mal. Guilherme 29, C. morrendo a pessôa da doença,
E.' Fé, Esperança e Caridade de teria. de ser enterrada. e, dei

Jesús, avo Mauro Ramos s/n., xando-a soãrer po! mais tem

C. E. Juvêncio de Araújo Fi-I�'
ela �reoona e a carne

gueredo rua Pedro Soares 16 nao prestaria.
, ,

A. E. Fé e Caridade, rua

Fer-l""
Camargo nando M�chado 51, �. E

..
José aOS "olredoresde Nazare, rua Jose Boíteux II l\.

Onde houver boas intenções s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua Ora, L. GALHAROO-Ex-mé-
'haverá paz, progresso e res- Castro Alves 21, do Estreito e dica do Centro E.pirita Luz,
peito. Das vossas íntensões de- C. E. Seára de Amor, rua Da Ca,Uiode e Amor. comunica

pende a vossa felicidade neste Ir Tereza Cristina 141 no Estrei-
a mudança do seu con.ultó·
rio poro. a Rua do Senado,

'e no mundo vindouro. to. 317 -- 2' andar. Rio de J(I.-
L. B. I A noite, também de dorrân- neiro. onde pana C1 oferecer

Hoje, sábado, às 20 horas, _ go, às 19,30 horas, no C. E. Jo- o. seu. préstimolJ. Escreva de-

r
"

, - talhodamente -- nome. ida--;!'e� iza-se no C; E. Am?r � HU-j' sé de Nazaré, tera sessao 'dou- de. endereço e envelope se-.míldade do Apostolo, sito a rua doutrinár ia. lodo p:1ro a re.'PC"lto.

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA $A.�� a(os
SO' R-> p. "L4""4LL' 1

__ A. _. �

Rua Gonselbeiro Mafra. 36 - 'Ioja e sobreloja .; Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpélli» --- Florianópolis

ORL�i\NDO

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o 'I!!!\'l'ADO Sábado,9 Q. Fevereiro a. 1946

6ovêrno do Estado
Decreto de 30 de janeiro de 1946

O INT.GRVESTOR FEDERAL RESOLVE
COI/ceder licença, em prorrogação:

De acórdo com o art. 144, item I, art. 146,
item J, e art. 158, do decreto-lei n. 572,
de 28 de outubro de 1941:

A Mar-ia Conceição Vieira de Andrade,
ocupante do cargo da classe D, da carreira de
Enfermeiro-Vi sitadm-, do Quadro único do

•

Estado, por trinta dias, sendo vinte] Com O

vencimento integral e dez com o desconto de
um têrco, e a contar de 12 do coerente mês.

(Reproduzido por ter saído com incorreção).
Decreto de 4 de fevereiro de 1946

O TNTERVEl\"fOR FEDERAL RESOLVE
Aposentar-

De acôrdo com o art. 28, alínea a, do decre
to-lei n. 1.023, de 29 de maio de 1944,
combinado aos artigos 188. IV, e 190, -I,
do decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

Mar-ia Pereira Grottmann, na função de
Operador, referência V, da TNM do Departa
mento Estadual de Estatística.

Decretos de 5 de [euereiro de 1946
O IKTERVE!\TOR FEDERAL RESOLVE

Conceder exoneração:
De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea a, do

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

A Iracema Rauen Maciel. do cargo da clas
se F da carreira de Professor Normalista, do

Quadro Ünico do Estado (Grupo Escolar" Caso
tro Alves", de Araranguá).

Remove?':
De acordo com o art. 14, alínea a, do decre

to-lei n. 1.196, de 23 de novembro de "

1944:

Antónia Teixeira Colaco, ocupante do cargc
da classe F da carreira de Professor Norma
lista, do Quadro único do Estado, do Grupo
Escolar "Dom Joaquim -, da vila do Braço de
)Jarte, no município de Tubarão, para a Gru
po Escolar "Mauá ", de Oficinas, de Tubarão.

Noêmia Rocha da Silva, ocupante do cargo
da classe 1" da carreira de Professor Norma

lista, do Quadro único do Estado, do Grupo
Escolar "Barão do Rio Branco", de Urussanga,
para o Grupo Escolar "Mauá ", de Oficinas,
de Tubarão.

Ângela Maria Tancredo de Oliveira. ocupan
te do cargo da classe F da carreira de Pro
fessor X crmalista, do Quadro único do Esta
ria, do Grupo Escolar "Paulo Zimmermann ",
do Rio elo Sul, para o Grupo Escolar "Luiz
Delfino", de Blumen�

Decretos de 6 de fevereiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Rem07.!C1·:

(J De acôrdo com o art. 14, alínea a, do decre-
talei 11. 1.196, de 23 de novembro ele ..

1944 :

Anita Geraldina da Silva, ocupante do car-

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAf
MACHADO 1:. ClA
Agaaciaa. Reor..entaçõu em

G ••ol
Ma.triz: FIO-l'ian6p�1h
Rua João Piatoõ ft. !J

Caiza POltal, 37
Filial: Ore.ciúmo

Rua Floriano P!_!:lroto..ln
(Edil. P1'51)�iul_

Telegrama.: ·PRIMm�·
A" ..."'t .... ",,,. pl'in.::ip«h
munici.pio. d.o E.ta,à,J

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Lnterventor Luiz Gallotti

DISTINGUIDO O S�. INTERVEN-
TOR LUIZ GALLOTTI

A embaixada de Voleibol do Aventureiro V. C" de São Lu dge ro:

Tubarão. chefiada pelo sr. Daniel Br tsen.ing, presidente da Liga

Atlética «Duque de Caxias», e composta pelos at/étas Jacó, Celso,

Bertinho, Luizinho, Joãozinho e Paulo, que ora se encontra nesta

capital disputando o Campeonato de Voleibol, patrocinado pela

Federação Atlética Catarinense, acaba de conferir ao sr, Interventor

Luiz Gallotti os diplomas de presidente de h xnra

clube acima citados.

da Liga e do

1.
� "I
.'

:._.•/

Sr. Daniel Br uenin g

é

go ela classe F da carreira de Professor Nor-

malista, cio Quadro único do Estado, do

Gru'l "h- +,';__,. d R'A" "'J.."'1.'l·,· ......'1""'U V"'LL'iI. zumtes associaçoes: • Aman a, no eSLaAlIO o 1-po Escolar U Costa Carneiro ", de Orleães, pa- U 1" Jl..:.j _, ... _.U.lJ...'J . .1." u..D ..._,

I-ra o Grupo Escolar "Jerónimo Coelho", da, CLUBE i Aventureiro V. C. de "São ver Plate, em Buenos Aires,
Laguna,

Escreveu Acy Cabral 'I'eíve r Sudjéro ; Ipiranga Volei Clu- bsatleAr-se-�o, pela ';-EOnqtUi�t.a ddoConcede,' exonL'.-ação:
• _ t

-

me" be de "Morro do Gato"; AS-I' u - mericano x ra eDe acôrdo com o art. 91, § 1', alínea a, do Numa aple::.en açao que i'. - .-

FbI leci d dd t I' 572 d ?8 d t br d f .. . sável secretárío da I sociacao Boa Uniâo de Despor- ute o, os se ecrona os oecre o- er n. ,e _ e ou u 10 e ... ez O lncan •

,..1941:
FAC d L thario Paulo Rote-I tos, do "Rio Pinheiros; Vito- Brasil e da Argentina.

I ,r. o I
d "R' d

A Iracema Cordeiro, do cargo da classe F
f cks estive conversando sá-I ria Volei Clube, e 10 as«la carreira de Professor Normalista. do Qua- U

',.' h . D -I Furnas" e o Sertanejo Volei. .. ,

dro único do Estado (Grupo Escolar" Duque bado ultimo com.
o seunor a, ""J 1 F d".. P

._

G dde Caxias", de Mafra), uiél Bwening, presidente da! Clube, de ane a . UI':: a
'. erca a ·or uraA Hilda de Castro Maneschy, do cargo do

Li a Atlética "Duque
.

de =. Como se pode de�uz,�r, a Ll-lclasse F da carreira de Professor Normalista, g
-.. 1

ga
., Duque de Caxias desen U

'

d do
'

S" i ..
'.,

.
-

m mete!) o novo, usa'��er���!:o C�:I�:",dOdaE�:::n;�rupo Escolar Xl�. ., que aqui veio tratar I'voh:�u bastante o es�orte do

I· pelas Estiêlas de C�n�ma'Transicrir : dos pormenores para a vinda Voleibol, dando, aoora,. ao de Hollywood. Pode-seDe acôrdo Com O art. 31, alíoea b, combina-
do Aventureiro V. C. disputar, !campeonato estadu.�l um re-, obtê-lo agora nas far-do com o art. 34, do decreeo-lei <1. 1.299,

ta + d mais creden

I
' .

de 20 de março de 1945: com O Bandeirau.te desta capí-j p:'esen nte os,
.

.

-

macias.
Francisco Renzetti Neto, 2° sargento da ap I""np'E'Sl"CT O''BUOad'fi'E'' O 'l-a+1 ciados, que d.everll: se apresen- Um médico da California que atende<> + '-'1 + U'

- -

ba __, as Estt êras de Cinema de HollywoodFôrça Policial do Estado, para a reserva re- Voleibol, mostrou-se vivam.en- i tar no._,proxlffio �a dA.l..aO, quan-, oescobrtu um método seguro e novomunerada, percebendo o vencimento anual de
1 I do então teremos a 1 melhor ,.'ara reduztr o excesso. de gorduraCr$ 6.960,00, correspondente a 29 anos de ser- te entusiasmado com a rea lza- \ ' '"

, antíestétíca. Esta descoberta chamada

çãO desse certame, tendo de- . de. duas, {)BIo. ?amP€.ona,to �_- F�H'mode dissolve a gordura de umviço.
_ , dela entída modo seguro e rapido. 'Comece a per-Decreto de 7. de [euereiro de 1946 clarado que o clube campeao : ximo,

. p�o�ov: o. p
.

der peso na prlrqelra semaaa e muitoso INTERVE,NTOR FEDERAL RESOLVE da LI'ga "Duque de' Caxias "
- I de Atlética Ca.cann.ense. quilos ao mês, Basta tomar 2 pasUlhas�

I 3 vezes por dia, For_ode estímulaTronsjcrir :
.

.

possue real- / EstaJmo-s pOIS, diante de um a saúde, a energia e proporciona uma,1)e acôrdo com ° art. 31, alínea b,

combi·l'o
Aventureiro -. ' f,

, t e remete re- figura atraente, de modo que _possa pa-nado com o art. 34, do decreto-lei n. 'mente, um sexteto 'Poderoso, �m?eona 0, q� p. recer e sentir-se 10 anos maIS Jovem.
1.299, de 20 de março de. 1945:, onde o a'rdor e a boa vontade, I vestIr-se de

..bnlhantIsmo., on- Formode é um preparado garanti-

I do para remover ° excesso de gordu-Artur Cunha, soldado da Força PoliCIal do
I ,tn"b m para a maior efi- de Aventurelro e BandeIrante ra, Peça Formode. hoje mesmo, emEstado, para a reserva remunerada, pel'ceben-' C?An . ue.

I são os protagÜlllistas categori- q4alquer farmácia. A nossa garantia é
-do o vencimento anual de Cr$ 3,777,60, cor- ClenCla do conJunto.

ad
a sua�malor proteção.

respondente a 27 anos de serviços. Integram o sexteto do Aven

-I
Z os.

. � Bislr. S. I. P. Caiu PtstaI 3716 - 1ft
Partaria de 6 de fevereiro de 1946 tureiro V C conforme decla- Se o BandeH'antB nao f.or

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE... t": t d o'" seguin- aVe'ntureiro, não sei não, si. ..Conceder dispensa:' ,ou O en reVlS a 0, �

A Domingos Sales Pôrto, da iunção de sub- J es jogadores: VÁRIAS NOTíCIAS C.-delegado de policiá do distrito de Cambirela,' Joãozinho. Paulo, Luizinho, Deverá seguir, hoje, para lnem.ado município. de Palhoça.
. 'Celso Bertinho e Jacó. JOI';"',vile, em ônibus especial., a ·,R"OMANCE DOS 7 lU'ARESPortarIa de 7 de fcverewo de 1946 '_ � u,

lU
() INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE Estes, sao' üs que devemo embaixada aYaian�, que nessa Os "Cines Coroados", exibirão,Concede-r liceltÇa: enfrerutar á turma do Bandei- cidade, amanhã, defrontar-se- amanhã simultaneamente, maisDe acôrdo com O art, 144, item VII, art. rante, hoje, na cancha do Li- á com o campeão local, o- Ca- uma ruidosa produção da Repú-146, item I, e art. 168, do decreto·lei n.·

T
.

572, de 28 de outubro de 1941: ra enlS. xias F, C., em diSip'uta da pri- blic Pictures, intitulada '�Romance
A Waldir Grisard, ocupante do cargo de Conforme dclarou, ai'uda, o meira partida da série, de duas. dos 7 Mares" _ com: John Wayne,Redator da Imprensa Oficial do Estado, pôr sr. Presidente da Liga "Ddqce pela conquista do cetro máxi.- Susan Hayward e Dennis O'Keefe,cento e oitenta dias, e a contar de 6 do cor- vle Caxias" todos os integran '1'-rente mês, "

-

mo do futebo catannense. nos papeis mais importantes.tes do Ayentureiro ,ll:cham-se - Hoje, à noite, na quadra "Romance dos 7 Mares" _ é a
em perfeita forma flslca, es- do Lira Tenis Clube, inicia-se história dinâm�a de. marujos va
tando confia_ntes, na v�tó.ria, los camp-yonatos de Volei e

I lentes, é um drama emocionante
!que lhe� da7a o t!-tulo maXlillO Basquete, ,patrocinados pela de homens pertencentes aos Bata
do volelbol catarmense. Federação Atlética' Gatarinen- lhões de Construção da ArmadaÉ curioso notar, fl-penas, co-

se, sendo concorrentes os se- Americana, também, em luta dire
mo detalhe, que os seis atlétas guintes clubes: Aventureiro V. ta contra os japoneses, nas ilhas
!integrantes do Aventureiro, C. de Tubarão, Bandeirante do P�cífico,
�ossuem altura respeitável, B.' C., de FlorÚmópolis, e Amé- Romance!
sendo que o mais baixo, regu- rica F. C., de Joinvile. Lutas!
la 1 metro e oitenta centíme-

- No encontro amistoso, Coragem!
tros, .

: . " ." I efetuado domiThgo último er;-1 Mortes!
_A LIga AtIenca Duque de, Joinvile, a equipe local Ame- Sensaçao! !! .

I
Caxias" realizou, no ano que I rica F. C. venceu o "team" do Amanhã, nos "Coroados"
passou, um grande Torneio, I Olímpico, de Blumenau, pelo

1
"Romance dos 7 Mares".

no qual tomaram parte as se-, dilatado escore de 8 x 4. A. C. '1'.

Preparando-se para a

temporada amadorista do cor

rente ano, o Paula Ramos rea

lizará amanhã, no Pasto do
Busch, um rigoroso treino de
conjunto, sob a direção do sr.

Ranulto- Sousa.

A READAPTAÇÃO DOS EX
PRISIONEIROS HOLANDE

SES Á VIDA NORMAL
Haia, (SHI) - O govêrno

holandês, por meio do escritó
rio de informação do govêrno

i das índias Orientais holande-
J sas, reuniu discos fonogrâflees.
e pelfeulas, além de editar jor.

I nais especiais, para que os ho.
landeses e indonésios que tem
estado confinados em acampa.
mentos japoneses de prisionei..
ros' conheçam os ácontecimen
tos mundiais durante os tres
anos e meio de seu cativeiro e

possam orientar-se ao retor
nar à sua liberdade_

MAIS UM DOLOROSO ASPEC
TO DOS CAMPOS DE CON�
CENTRAÇÕES NIPÔNICOS
Bangkok, (SHI) - Um quí

mico holandês, ajudando a um

cirurgião a.ustraliano num a

campamento japonês de pri
sioneiros de guerra, em Siam,
improvisou anest.ésicos usnlldo
novocaine da que se empreg'a,
em odollltológ-ia. O cirur:;;ião,.
J',nr sua vez, teve que pratica.!."
mais de (�ento e cinquenta ope
rações com um facão de açou
gueiro_ Ambos salvaram a vida.
de centenas de operários for
ça.dos, que os japoneses tinham
trabalhando na reparação de
linhas da estrada-de·ferro Rir
mania-Sião.

ITOME RHOT
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"Comprometo-iDe a manter, em tudo. quanto de mim depender, o sistema d� t
crático que resultar· �as deliberações da' Assembléia Nacional, sem o menor

ceamento das- liberdades púbHcas inseparáveis de um regime de Opillião",
(DO DISCURSO DE POSSE, DO PRESIDENTE DUTRA)

!

Concedido ° aa.amen -Habsburgs e
to solicitado pel� sr. 1 _

'

Ivens de ArauJO viagem
Rio, 8 (E.) - Conforme es- .Eisbõa, 8 (U. P.) - O

tava marcad?, foram cO:1iVo�a- qui-duque Carlos Luiz e Ro
dos para hoje, e:lCtraordma.na- ia, irmãos mais jovens de
mente, os. memb:os do �nbu- to de Habsburgo, chega
nal Superíor Ele:toral, afim de aquí, procedentes da Bél
analIs�rem os termos do .re- para uma visita de repouso.
curso interposto pelo sr. VIlas '"

Boas Martins, candidato à' se

natoria pelo Estado de Mato

Grosso, recurso esse que teve
-

1
-

d Previsão do Tempo, até
relaçao com a anti açao as

h
. .

urnas cuja apuração seria ta- oras do .dla 9 ,na Capital.
vorável áquede candidato da Tempo. Instavel,

UDN. l,do-se com chuvas e trovoa

Iniciados os trabalhos, roí Temperatura: Elevada.

feita pelo secretário a leitura Ventos vanaveis predo
da ata anter-ior, que foi apro-

nando os do quadrante no

vada por unanimidade. com rajadas frescas.
i

Em segui�a, o ministro Va�- h �empe.ratl�ras:, �xtremas
demar Falcao leu um requerI-I'

�Je.' falam. Máxima 29,8
menta a êle dirigido e subscri- mI�.Im� �4,6. .'

to pelo ministro Edgar Costa.]
revisoes .,para o !Itoral

no qual s. s. solicitava seu

I
Santa Catarina e RI? Gran

afastamento do tribunal sob
do Sul: Tempo: Instavel, co

alegação de estar com a saúde chuvas e trovoadas. Ventos
b

I Nort L' t
.

dabalada e necessitando de re-
,

e a
. �s. e.' com raja

pouso. ,

tr escas. Vístbilídad«: mode

F· t d'd Iíctt
-

I
da.

queimado, como f'êz o "Dic'írio". 01 a en 1 a a so ICI açao, ___

I 'tendo, porém, o preside'u,te R I T Z
COR

proferido palavras enaltecen-

O IDOS do a figura do membro demis-
RITZ H"JI sionário e seus relevantes ser- ° -. �}e as 7,30 horas.

viços prestados.
1 - NotLcIas da

AVISO Ao se iniciar a discussão em
DFB.

A Bruce
A Gerência dos "Cines Co- torno do aguardado recurso,

roaJdos" avisa aos seus distin- .ainda o presidente da mesa leu
2° - Basil Rathbone - Nigel,

,

.

GARRAS ESCARLATE
tos frequentadores que, aten- um OfICio do sr. Ivens Araújo,

d I
. Mais uma avenbura andacios'

den,do a inúmeros e insisten- e egado do PSD, pedindo
tes í)Jedidos, fará exibir ainda adiamento por uma sessão, do Sherlock Hülmes e do dr Wat

HOJE em programa duplo o recurso, pois, estando ataca- san ...

grandioso filme "O CONDE do de forte gripe, n,ão poderia 3° Charles Laugthon - Binnio

DE MONTE CRISTO" uma estar presente 'para defender Barnes Dena Reed

eSí)Jetacular película extraída os interesses do seu partido. A VIDA TEM CADA UMA

de mais oélêbre remance de Concedido o adiamento' dos Um filme cheio de ação, sur-

ALEXANDRE DUMAS. .trabalhos, todavia resolveu, o presa e sinceridade ...

Tratando-se de 'Um proO'ra- tribunal estabele�er que, do- CENSURA 'ATÊ 14 anüs.

ma "exce,pcio.nal", os horá�ios ravante na ausência do defen- Preços: - 3,00 - 2,40
serão os seguintes: sor, outro delegado do partido ROXY - Hüje ás 4,30 e 7,30 hS

't)DEON. � �:� li) 7 1/2. teria de substituí-lo. 1 ° -'-- Filme Jornal - DFB.

I
l'r'e'_;02; (;� �,40 - Geral

2° - Rod Cameron � Tom Ty·'
_ 1,00. ler'

• Or$. O TERROR DA ZONA

Aderbal Ramos Um western cheio de lutas e'

da Silva tOJ:1cidas. "

3° -Basil Rathbone - Nigel
Bruce ,.

João Batista I GARRA ESCARLATE .

I
Bonnassis

.

rei do mistério desafiado. por'

I'
um monstro fantasma ...

I

ADVOGA DOS 4° .-' Continuação do seriada:
Rua Felipe Schmidt 34. O MISTÉRI0.;NÓRDICO

Sala 3, Talef. 16-31
CENSURA ATÊ 10 anos.

J • i Preço' - 2,40

r

.�----�-----------,----------

FlorlanõpolIl, 9 de Fevereiro de 1946

Demonstração de guerra do
«Franklin D. Roosevelt»

Rio, 8 (A. N.) - o gig'antesco
porta-aviões "F. D. Roosevelt" es

teve hoje pela manhã em ação. A

belonave norte-americana r-umou

cedo' para fora da barra e ali rea

lizou uma manobra de guerra.

Especialmente convidados, o

presidente Dutra e altas autorida

des civis e militares assistiram ao

foi, todavia, compensada, pois os

aparelhos do "Roosevett", si multa- ii
neamente, realizaram nos céus ca

riocas empolgante espetáculo clHn
vôos de reconhecimento e em se

guida ataques simulados. Momen

tos depois, aviões em formação
maciça sobrevoaram o Rio em to

das as direções. O espetáculo tor-

interessante exercício, sendo após nou-s� ainda mais interessante e

a manobra, oferecido um almôço singular quando os aviões, passa
ao chefe da nação e sua comitiva. ram a voar em forma de iniciais

. ,A população, que não pôde aS-I do grande Iíder- das democracias,
sistir às manobras em alto inar, o saudoso presidente Roosevelt,

C·O N V I rr' E
Por' nosso intermédio, a Secretaria da Comissão

Executiva do Partido Social Democrático convida a

todos os seus coreligionérios para recepcionarem, no

eêropozto da «Cruzeiro do Sul», no próximo domingo,
às 11 horas, o Interventor Federal Dr. Udo Deeke,
bem como para assistirem ao ato de sua posse, mar

cado para as 11 horas de segunda-feira, dia 11 do
corrente, no. fJalacio do Govêrno,

'

Rello�ões tornadas
sem eleito

Disfilarias de
pefróleo

Riü,8 (A. N.) - O presíden- Rio, 8 (E.) - o presidente
te da República, aprovou a de- Elurico Dutra, assinou os se

liberação autorizando o Conse- guintes decretos na pasta das
lho Nacional de Petróleo a pro- Relações Exteriores, tornando
videnciar na instalação das sem efeito. os atos que seguem,
primeiras refinarias de petró- do govêrno José Linhares: De

leo, a serem construídas no ereto de 21 de dezembro, que
. Brasil. A concorrência para es- removeu Fernando Fautisno

�a instalação, já foi rea!izada Figueiredo, da secretaria de
e homologada as propostas Estado, para a embaixada de
vencedoras. Lisbôa; decreto que removeu

De acôrdo com as condições José Amgustc Prestes Macedo

outorgadas, deverão os' ínte- Soares, da secretaria de Esta
ressados, ínícíar as instalações do, para a embaixada da Ar
dentro de 30 dtas, a partir da gentina; decreto que rremÜveu.

aprovação do projeto e conclui- Elogar Rangel Monte, da secre

Jüs dentro de 2 anos. Os ven- taria de Estado, para a embai
cedores das propostas COllS- xada de Santiago do Chile; de
truirãü duas refinar1as nesta creta que remüveu Carlos Fre

capital, com a .capaddaJde ini-I derico Gonçalves Rücha, da

d�l de 18.000 barris e duas em secretaria de EstaJdoi para o

Sao Paulo. Consultado geral de sao Fran-
A venda e distribuição dos cisco.

derivados de petróleo refinado. ------------

no país, fi:carão a cargo dos
atuais impürta:dores.

Comprar 08: CASA MISCE·
LANEA é 8abtsl economizar •.

� � -

CREDiáRIO ((KHOT»
Avis� ,a?s seus clientes a mudança -d�
escntoflO para a rua João Pinto n.o 5, '

junto à Redação do «O Estado».

IRRESPUNSAVEIS
Por D. 1<�. DE AQUINO

Enojado, já há cinco dias,
COJll as notas sem nexo que"
Diário da Tarde vem publtcan
(lo sõbre o sr, Antônio Apósto
lo, cidadão muito digno e exti

mado nos meios sociais e C')

mercíárfos do nosso Estado, !:'

l'0l' conh�cê-lo desde r.rlnhu

infância, fiquei deveras en ver

gonhado, ao 1<,1', naquele jOi'
nal, que o refertdo sr., não

era brastleíro.

Orá, vão mentir; porém, as

sim, é serem campeões...

Para melhor [ulgar os fatos,
procurcí o sr. Apóstolo em sua

casa comercial, onde empl'eg�
o valioso tempo, no trabalho

honesto, sem preocupar-se com

a vida de quem quer que seja.
Depois de longa palestra, saí

satisfeito, pois posso provar <1(1

irresponsável que fez a nota

para o Diário da 'I'arde, que o

sr. Antônio Apóstolo é: BI'M;i

leiro, Reservista, Comerciante

Registrado, e nunca foi visto

alcoolizado, ou alcoolizando a

quem quer que seja, conforme
noticiou aquele vespertino.

Será que o indivíduo que es

creveu todas aquelas idiotices
referentes ao muito digno co-

merciante e reservista? Será
brasileiro? Terá profissão com

provada ?

Estas perguntas, faço-as, por
que o Diár-io disse as maiores

dadão, para, no outro dia, dizer
barbaridades contra o digno ci

que o responsável da nota, era

o sr. Euclides N. Pereira, e de

pois, êste veio também, por
aquele jornal, dizer que não é
o responsável! ...

MinaI, quem é o responsá
vel?

O que não posso acreditar, é

que saísse uma nota difamando
um cidadão, e não apareça o

idiota que fêz a idiotice; nem,
ao retificar uma nota [ornatís
tíca, em que se ofendeu grave .

mente, brutalmente, o sr. Antô
nio Apóstolo, a êste não se

deem, de público (como as

ofensas!), as devidas satisfa

ções, que deviam e devem ser

positivas, cabais, sem chicote

CINES

I

PARA FERIDAS,
ECZEMA'S,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

';\LVEJADO 'A TeR

i.

D. F. de Aquino Teíxeira de Oliveira, co

João Teixeira de Oliveira, a insultá-lo, CDm palavr
residente na Barra da Lagôa, baixo calão, e na ocasíã,
neste município, há cêrca de que João Teixeira de OI'
sete meses, com a aquíescíên- se dirigia para o po�·tão, I

cia de' Trajano Manoel dos se achava Trajano Man t
Anjos, passou a habitar uma Anjos e seu filho, a fim
casinha de palha, de propríe- \ idar as ofensas que Tra
dade deste, que fica situada lhe dirigia, este sacou rd� .

em terras pertencentes ao Es- revolver e detonou-o

dUlitado. zes, contra o seu desafeto
Acontece, porém, que, por lhe dando tempo para

questões porítícas, ambos ti- der-se. Os projéteis atín '

veram desinteligência a ponto no num dos braços e nas
de se tornarem inimigos, fato. telas.

' ,.,.

que deu origem a que 'Traja- João Teixeira de
no. Manoel dos Anjos, de al- acha-se internado no Ho

guns dias para cá viesse ínsís- de Caridade, onde está
tíndo com João Teixeira de Olí- sando bem.

veíra, para que deixasse a ca- Segundo apuramos, a

sa. cia tornou as providências
ôntem, pelas 7 horas da ma- o caso requer.

nhã, Trajano Manoel dos An-, Sim senhores, como est';-· .:.r

jos com seu filho Euclides, es- sanhados alguns udeníst .
\

tacionaram no portão da pro- Perdendo as eleições, êle
priedade já mencionada, de tão querendo. matar e esp
onde Trajano Manoel dos An- cal' os pessedistas, Imagí
jos, segundo declarou, João se a tivessem ganho!

SEI�VIÇO UE
\

ME'fEORO
GIA

e
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