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o novo Interventor Federal, sr. Udo' Oeeke, chegará hoje, às
11 horas, ao aerollOrto da "Cruzeiro do..Sul", e será recebido
como merece quem demonsirou tanta serenidade e firmeza através

dos sucessos políticos e partidários dos últimos tempos.
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Desaparece
Lii'ihoa, 9 (C. P.), -- o fecha

mento da sede central do Mo
vimento (le Cnidade Democrá

Utrécht -- (S. H. L) -- Nu- tica, nestft Cal}ital, foi efetua
rua reunião da Sociedade In- (lo del}()is de rig'orosa requii'ii
donésia ocorreu um inciden-I ção de todai'i as suas l'ialas e da

te do q�al saiu uma pessoa fe- apreensão dos arquivo,,,. Esta

rida, apM um rápido tiroteio. org'anizac:ã,o conduz o movi
A polícia restabeleceu a ordem
e os participantes, dentre os

quais encontravam-se muitos
estudantes da escola de admi
nistração, das Inçiias Holan
desas, aglregada à Universida
de, dirigiram-se à residência
do prefeito, afim de hipotecar
sua adesão ao govêrno holan
dês, relativamente a situação
na Indonésia.

DESAPONTADOS COM A
I
I

Londres, 9 (Por :Frank
Breese, correspondente da
Uníted Press) -- A não elei
ção do jurista urgentíno dr.
Luís Podestá Costa para a

Corte Iutemnclonal de Jus
tíça talvez provoque reper
missão na conferêncía pana
merleana do Hio de Janeiro,
flue se realizará este ano,
st>g'lllHln um informante res

ponsável sulamerícauo.
O informante declara flue

a AJ'gjentinll acredita que
algué rn fi abandonou, por-

que a. sua delegação tinha
muitas promessas, antes da
eleíçâo, para assegurar a

,itóda de Podestá Costa,
que obteve trinta votos na

J\ ssemhléía, o bastante para
.

eleg'el'-se, mas eonseguíu
apenas cinco no Conselho
de Segurança, faltando um

para ohter maioria.
O informante acrescenta

(fUI.' a atitude argentina na

conferência do Rio será pro
vavelmente a de que não
está em posição de depen-

G O N �T I
:I •

Por nosso intermédio, a Secretaria da Comissão
Executiva do Partido Social Democrático convida a

todos os seus coreligioné rios para recepcionarem, no
aéroporto da «Cruzeiro do Sub), 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 Palacio do Govêrno.

GRAVE INCIDENTE
Bl'EXOS JURES, !l (C P,) -- Durante o ato realiza

do ontem à tarde na ddade tte La PIata pela F·etleração
l'llhersitária de ]�a Plata ,'erificou-se g'J'ave ineidente, do
fll111l. seg'llnd'o se aUllllci()u, l'esultaram dois feri(los a bala.

HesIte., início da manifestação, postaram-se nas ime
(Uações g'l'UpOS de tendência pel'onista, que hostilizaram
('onstantemente os partidpuntes, ouvindo-se numa dessas
e){'asiões ruois disparos de armas de fog'o.

Informou-se tamhém ((ue falecelÍ o nacionalista feri
do 110 tiroteio registrado na noite de ante-ontem.

Martin Bormann está morto
FRANCFORT, 9 (U. P.) -- ° serviço secreto norte-ame

ricano manifestou ceticismo a respeito da notícia segundo a

{jual Martin Bormann teria desembarcado na Argentina, ten
do viajado a bordo de um submarino.

Um porta-voz norte-americano afirmou que tudo i'ndica
V� que Martin Bormann morreu em Berlim, na Chancelaria,
ou perto de Berlim. Contudo, frisou que sel1 corpo jamais foi
descoberto e pode ser que Bormann tenha conseguido mesmo

escapar.

200 mil homens garantirão o pleito
Bt'E�()S J\lRES, n (C P.) - o g'eneral ('arIos ,'on

der Beck, ('omalldante do Exército Arg'entino, dü;se, em

I'eulliiio ('om diplomatas, <1l1e 200.000 Jwmem; das fôrças
annadas serão cllamados n g'ftrantir a liherda{le e llOuesti
dade das eleições IH'esidenciais de 24: do corrente.

Sem fundamento algum
SAO PAULO, 9 (E.) -- Falando à imprensa, o sr. Cintra

Gordinho, secretário da Fazenda, após o seu regresso do Rio,
declarou que não têm fundamento os rumores segundo os quais
o embaixador Macedo Soares seria afas-tado da interventoria
federal, adianta'ndo não haver nenhum "caso" na intervento
l"ia, não passando tais notícias de simples boatos.
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DERROTA
der de acôrdos verbais, co

mo resultado da sua expe
riência na OXC. Lma prátí
('8 comum é a permuta de
promessas em relação a vá
rios postos. Opína o infor
mante que um exemplo des
sa éspécíe pode enfraquecer
todo o quadro dos aeôrdos
mútuos e afetar a unidade
entre os países. Declara que
a Arg'entina. obteve garan
tias de sete votos no Conse
)]10 de Seg'unmça. dos se

gníntes países e ..lustrálfu,
Brasil, Egíto, iUéxico, Ho
landa, Estados ruidos e Rei
no rliido. A Pranca e 11 Chi
na eram apenas possíblltda
des, Por outro lado, a Ar
�'entiIla não {'(lnflua com o

npnio da Polônia e du Rús
�ia.

Seg'ulldo o informante, íg
nora-se fluais Ioram os dois
países que se negaram a vo

tal' em Podestá ('osta. A fIe

legaçâo argent Ina contava
com trinta e doís votos, na

..l ssernbléía Oeral, e 'o juris
ta obteve trinta. Uma vez

flue não se sane de onde

partíu a negução do apoio
no ('onselho de Segurança,
Ignora-se se os dois países
tlue tleixaram de votar na

Assemhléia foram os mes

mos ou outros que fizeram
o mesmo no Conselho•.

O re.sultado foi uma dura

recepção para os Hrgenti
nos, porque (leclinaram de
candidatar-se a outros pos
tos e apoiarílm as chapas de

('oleg'as, nH esperança de

que obteriam apoio suficien
te paI'a a eleição .de Podes
tá Costa à {'(h'te Internado
nal.

I Byrnesr Washillg'tOll, 9 (U. P.) para o dia];) {le março e 15 de

I }'alan(lo aos jornalistas, o !';e- ahrIl, Uisse Hindu. que os Esta

I cretárío de Estado, sr, James <los Unidos não têm o propõsí
I Byrnes, declarou que eonsíde- to de fazer qualquer pedido no

ra encerrado o incidente pro- sentido ele adiar a Con'íerên
vocado pelas acusações feitas' ela,
por Juan Perón, da Argentína, I lUais adiante, acrescentou
sôbro li ajuda da Embaixada' que tenciona assistir pessoal
�orte-"\mericana ao eontru-" mente a Conferência como

haudn de armas em terrltúrío chefe da delegação norte-ame
da Argentina, em vista da sa- rícana e· que também deseja ir
tisfatól'ia resposta do govêrno a PaTÍs em maio
de Buenos Aires, Interrogado

'

_

'pelos jornalista.s se os Estados
ruídos (leseja,'am o adiamen-\ Reeluelc,oada a explo-to da ('oll�'el�ên{'�a Panamenl-]

_

I

cana de ('han('elel'es do Rio de' r31'30 de estanhoJanelro porque o govêrno nor- \I,. l:

.te-nmeríenuo não queria en-
. BatavI� - (Sl!I) -- O sel�

freutar uma acão Ilefinitha VIÇO de informação da man

com respeito à j\rg'elltina, Byr- nha holandesa anunciou que a

nes respondeu que "os Esta- primeira quantidade.de esta
dos Tntdos estão dispostos anho extraida das Indias Orien

parrícipar da Conferência do tais Holandesas, depois da ca

Rio". pítulação nípôníca, foi vendi-
Bvrnes acrescentou que sa- da em Singapura, tendo sido

bía ;lue o Brasfl tinha o propô- retirada da ilha de Singkep,
sito de corrvoear a Conferência. ao largo da costa da Sumatra.

,

vira ao

LEIAM A REVISTA
o VALE no ITAIAI

Solidários

Tem novo presidente a

Cia. Vale do Rio Doce
RIO, 9 (E.) - ° presidente da República assinou decretos

concedendo exoneração ao sr. Israel Pinheiro da Silva, do car

go de presidente da �Companhia Vale do Rio Doce Sociedade
Anónima. nomeando, para substituí-lo, o engenheiro Derme
vaI José Pimenta.

o� brasileiros estão satisfeitos
,,"ova YOl'k, 9 (U. P.)

O "r. Fiorello La Guardía,
HI}ÓS o seu regresso do Rio
de Janeiro, onde foi assis
tir à posse do presidente
E IU'Í{'O (�nsJlIl J' nutra, de
clarou flue foi muito bem
recehíd () e que

,. os brasilei
ros estão muito satisfeitos
lH)1' terem vottado a um go
vêrno democnitíco e con

fiam em que a nova Consti
tuição. será lH'oUlulg'a<la den
tro em hreye·'.
c\fil'lJloU o sr. La GUlirdia

que ·'todos ns membros da
AS.semhléia Constituinte são
sin('eros e honestos e que
todos os partidos l}olíticos
estão dispostos a cooperar
da nu lho!' forma possível

para apressar a reconstltu
cíonaltzação do país".
Observou tamhém o ex

prefeito de Xova YOI'k flue
"tof10.s os partidos, com

apenas uma exceção, manl
íestaram uma aenerosa e

entuslástlea amísade para
com os Estados Unidos, A
umea voz discordante é a

dos comunistas, que falam
seml}]'e coutra "o imperia
lismo yallkee".

"Os hrasileiros", elisse La
(�uardia, "salJem Uluis II res

peito dos Estados Unidos do
que o pOYO amel'Í('allo ares

)leito do Brasil•..ls re1nçôes
entre os dois países não po�
(leriam ser mellIores".

,

A disposição das autoridades militares
RPEXOS AIRES, 9 (r. P.) - Por decreto de llOje, o

g'oYêl'no determinou (lue as fôrças (le polícia fi<luem, �t

lHlrtir d'e Hl do ('orrente, à disl)Osição das autoridades mi
litares (lue vão superintender a realizac:ão <las e1eiç4'ies
presidenciais de 2·1.

. -

a opOSlçao
mento oposicionista ao reg'ime
Salazar. Segundo fonte autori
zada, as medidas lwliciais ado
tadas contra essa org'anização
sig'llifi(�alll que desaparece to
da oposição política aherta ao

g'ovêl'no, }.lor ser eonsieleratla
ile�'al.

Anti-monarquismo
GIBRALTAR, 9 (U. P.) ____; Notícias chegadas aquí reve

lam a existência de um incontestável sentimento anti-mo
narquista em toda a Andaluzia. Essas notÍCias acrescentam
que o sentimento republicano e anti-franquista nunca foi tão
aeentuado. Por outro lado, age-ntes falangistas procuram de
sacreditar o pretendente ao trono espanhól, enquanto infun
dem temor no seio do povo contra qualquer mudança do regi
lHe domina'nte.

na Andaluzia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instalado o Comitê
Municipal do PCB
Da Secrétama de Divulgação

do Comité Municipal do, c.
B., em Floríamópolís, pedem
nos a publicação do seguinte:
Realízou-se domingo, dia

271de janeiro, ás 9 horas da ma

nhã) no Teabro Alvaro de Car
valho, a Instalação do Comité
Municipal de Florianópolis,

Iórgão do Pamtido Comunista
do Brasil, cuja <solenidade re

vestíu-se de muito brilho e pa
tríotísmo, Iniciando o ato so-

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

Iene foi executado pela banda
musíoal, a marcha Eterno. A

seguir ocuparam seus respec
uivos lugares á mesa os mem
bros do Comité.
Logo 'após a banda musical,

.. executou "A Internacíonal" ,

hino dos trabaâhadores,
sendo 'após, lidos os dados bio
gráficos dos componentes do
Comité Municipal de Floriano
polis, e aberta a sessão pelo
secretário palíltico do Comité
Estadual do P. C. B., Oscar

IAmmon. Usou da palavra o se

cretário polãtíco do Comité
Municipal, Alcímíro Silva Ra
mos, que díssentou sôbre os

problemas político-econômicos
de Florianópolis. Em seguida,
ralou Ia estudante Egle Ma
Iheíros dissertando sôbre "A
Mílítarste Comunísta."
Logo a seguir, usou da pala

Vira o jornalista Nelson Maia
Machado, secretário de organí
zação, dissertando sôbre a
União Nacional. Falou Orli
Andrezo, comerciário, residen
te em São Paulo, que abordou
Em seguida ouvimos a pa- I

as problemas sindicais.
lavra do funoionário Silvio
Marques de Oliveira, funcio
nário público, tendo por tema
"Comunismo é uma ciência".
Encerrando a' solenidade ou

vimos a palavra de Juvenal
Melchiades de Sousa, secreta
rio de divulgação do Comité
Municipal, agradecendo a pre
sença das autoridades, repre
sentantes do P. C. B., de vários
municípios, e tôdas as sentida
dres que se fizeram represen
tar no alto.
Como úlltimo número, foi

tocado pela banda musical e

cantado pelos presentes, o Hi
no Nacional,

o vigor do oIC;Janismo huma-
no e a plemtude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
f�ncões glandulares. Glantona.
a base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalísa essas
funcões e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
d�s, trazendo ao homem GI. ale
sma de viver. Tubos com 2ádra
geas

..Expansão CientífiooS/A.- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

g.eantona
Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYHTHESIS»
Distribuidores:

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

Peça ao seu fornecedor um "Cartão·

Royal", que apresenta tOdas as instru

ções indicando como fazer para rece

ber o famosa "Livro de Receitas Royal".
S. não encontrar o Cartão, escreva pa
ra: Caixa Postal, 3215· Rio de Janeiro.

ANDARD BRANDS OFD A S T BRA21L INC, - RIO JANEliG

BREVEMENTE
Reabertura de Loborat6rio
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Muntogem de rádios, Ampli

ficadores"Tran&lmilillilores
Material importado direta

mente dos U. S. A

Proprietário
Otomar Georges Btihm
Electre - Tecnico - Profi811ionol

formado na Europa
FloJ'ion6poli.

�ua JOÊio Pinto' n. 29 •. Sob.

ESTADO,

o QrE 81<; PRN8A DA :nCl,HER .\8 .\1.\ ES I)E\'F1:\1 SABHR QrE:
Quando ,;e joga com uma mu- Quando o hebé completa ,:eis me-

lher o jogo de amor, convem não se:,:. jú e ..;tú no ponto rle t0111a1' so°

mostrar as cartas. pinhas rle ca lrlo ele carne e legu-
Arsêne Houssave mes. Seu organismo precisa de

x x x ferro e outras substancias índ!s-
A canoa fingida é invenção da pensáveis ao crescimento, que não

mulher. Quando as mulheres se lhe podem dar o leite materno ou

os mingauzinhos cio aleitamento
artificial. Daí a necessidade ele lc
vá-lo ao pediatra a fim, de que
este, verificando o peso, a estatura
e o dexenvolvimento ela criança.
oriente a nova alimentação.
Xluítas mães inexperíentes te

mem iniciar a alimentação ele cal
elo e legumes. pensando que aos

seis meses é muito cedo para isso.
No entanto. as crianças alimenta-

o
"

,

acariciam se arranham.
Stahl

* * *

A mulher é a flor que o amor

faz brilhar nos jardins do 'uni-
verso.

Diário Matutino
Redação e Oficinas á rua Jo�io

Pinto 11. 5
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A. Damasceno da Silna

I ASSINATURAS
Xa Capital

Ano Cr$ 80,0@
'Semestre CrS 4.5,0()
Trimestre CrS 25,00-
Mês . . . . . . . . . . Cr$ 9,00<
Número avulso Cr$ 0,40<
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5&

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

90,O!)'
5�) ,00'
30,01}
0,50'

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direcão não se respon
sabiliz·a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

I Vl,lte, sem compromisso,

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33
Elor ianôpnlis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

Novidades todas as

Isemanas

'I'erencio
* * *

RECEITA PARA O SEr

PALADAR
ALCACHOFRAS

As alcachofras são servidas in- elas segundo os preceitos modernos
teiras nas reuniões ele Intimida- apresentam ótimo aspecto e de
de, pois são tão difíceis de comer senvolvern-se facilmente. E não
corrétamente, tanto é assim que, nos cansamos de repetir que o pe
nas ocasiões de etiqueta elas são diatra é, em qualquer período do
oferecidas já cortadas em forma desenvolvimento infantil. o único
de pudim, salada, soufé, etc. verdadeiro auxiliar da mãe ciosa
Para comê-las quando vêm in- da saúde e beleza ele seus filhos.

teiras há duas maneiras mais ou * * *

menos corrétas: a primeira, a ;\S DOXAío! DE CASA DE,TE:\I
mais usual, consiste em arrancar SABER QUE:
com o dedo folha por folha, mo- Para que os cristais se conser-

lha-las no môlho, e chupar a parte vem brilhantes e transparentes,
mais saborosa, ou seja a da raiz, basta lavá-los com água e sabão:
e deixar o resto na beira do prato. os saponáceos os riscam, se o

Ao chegar à parte ele dentro, que cristal é muito fino. Não ;-i0n�m
é branda, conclue-se com o garfo. s er enxutos rem esfregados C0)11

A outra maneira é raspando as pano esfiapado nem de lã. mas

folhas C0111 a faca e o garfo, ror- liso e hem seco. O papel ('re])OI1,
mando um pequeno montículo usado na limpeza ele pele, tamnem
com a polpa resultante e levando é excelente para limpar e enxugar
êste ao môlho com o garfo. peças ele cristal.

PORQUE PRECISAM AS MULHERES
DE DOIS REGULADORES 1

A ciência, a razão e o bom senso respondem: - porque males
diferentes só podem ser tratados com remédios diferentes. E os
males próprios do sexto feminino são de duas naturezas diferen
tes: os que produzem regras abundantes e os que produzem falta
ou dlÍmirnuição .d e :t;egras. E, portanto, eles exigem remédios dife
rentes. Este é o critério. científico a que obedece o Regulador Xa
vier fabricado em suas formulas diferentes:

O REGULADOR XAVIER N.? 1: - para as regras abundan
tes, prolongadas, repetidas,
hemo r ragias e suas conse

quências: dores, vertigens.
ínsonla, nervosismo, fastio,
etc. -

O REGULADOR XAVIER N.? 2: - para a falta de regras,
regras diminuidas, �trazadas,
suspensas e suas consequên
cias: anemia, colicas uteri
nas, flores brancas, insufi
ciência ovariana, etc. -

Para o bem de sua saúde e de sua vida é necessári.o que as

mulheres deixem o perigosissimo costume de lançar mão do pri
meiro remédio que se lhes apresenta. Os seus males precisam
ser tratados com tôda a atenção e cuida1do, pois que qualquer
descnido poderá lhes trazer consequênc·ias desastrosas. Verifi
quem as mulheres a natureza. de seus males observand.o as suai>

regras. Saberão assim qual dos Reguladores Xaxier lhes con

vem. Recorram ·então a êle. O Regulador Xa'vier lhes assegura
um tratamen:to racional e eficiente porque e fabricado de acôr
do com a natureza! de suas enfermidades. O Regulador Xavier é
a garantia da saúde e do bem estar das mulheres.

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARBEIROS FJLHO
"otas Políticas
'\oras Locais

Artigos de Redação
Página Literária
SIDXEl NOCETI

Economia e Finanças
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Notas Científicas
:\'otas Rurais
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:\"em Tôdos Sabem
:l. OA.\lASCENO

Oovérno do Estado

.Iurisprudncta
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Nonciário do Exterior
Nottcíárío do País

Artigos de Redação
lAOlO M. C1\LLADO

Crônica da Semana
Pelos Municípios
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roncursos

Art.igos ele Redacáo
O. }o'. AQUINO

xoras ela Prefeitura
"Vicia Escolar
Falos Polit'iais
Vida Social
Vida Fern in ina
Ret ig iâo

PEDHO l'Al'l,O MA,'H HJ()

E�po]'te.s .. _

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

InformaçÕp.s úteis'
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante 0:'

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

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

rança - Rua Conselheiro Maíra,
Domingo 17 - Farmácia Nelson,

- Hua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

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

pela Farmácia Santo Antônio sita"
it rua João Pinto.

'1'J-:L1-:1'O:--1..;S 'dATS SE'CESSITADOS
Bomhci ros .•. . . . . . . . . . . . • . . . . . 131 J
Polícia 1033
Delegacia O. P. Social............ 15iS
Yl a ternidade . , 11.5 S
Srnta Casa

,.. 1036·
Casa de Saúde S. Sebastião . . 115':;
I Lospital Xeréu Ramos 706
Assiste ncia Vlunicipal 166 ..1
i ir.spital :\filitar 11.17
14° B. C. 1530
Hase Aérea 786
" B. L A. C. 1593
Capitania dos Portos '.. ...•..... 1381)
1(," C. R 1608·
Fôrça Policial 1203
Pcnitenc ia r-ia ...................• 1518
.. O l�9t�do'· . ,. 1022
"A (�azt·ta '\

1656
U Diário da Tarde" ] :i7!)
L. B. A. 1643
EtllJl. Fl1nerária Ortiga 102,1

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

DOENÇAS NERV6SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feítamente remediáveis. O curandeí,
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra«
tuitamente os doentes nervosos in.
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. �àriamente.
...... -

..... ww ......

F'ARMACIA ESPERANÇA
d. ".rJll.�.tleo NILO LAUS
110". .............. _ .............

___ .-...u.III • efirlUl,Celrlilll - ._pa.... - ,,___
� .. ltornIeIIa.

___ II

MACHADO • ClA.
Aqancia. e RepN.entaçõee em

G••a.
Matriz: Florian6po1i.
Rua João Pi.to i n. !I
Cabo Po.taI, 31
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peizoto, e/n
(EdU, Pr6pric.'.

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aqent.. '!lo. principai.
-rnunf"h,fa. do E.toel.,

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
CariJade e Amor, comunica
a mudança do &leu con.ultó
rio para a Rua do Senado,
317 -- 2' andar. Rio de Ja
l\1tiro, onde passa a oferjlcer
OI seul pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de, endereço e envelope SiIl
'lado, para a reapc:tta,

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên·
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdaS'
as indi<:açôes possíveis, que tere
mos prazer em recomendá·lo (8)
a'o,;; Interessados na aquisição dr
bons funcionários (as).

'
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'�1JJl!!!-: p E � F" T OI

';!# � V�
Produto cientifico poro embelezar os seios
HOImo VlvOll n.' I para oe ...íos pequenos ou fladdoo
HOI.lllO Vi..oa 11.' 2 para 08 seios I1rand.... volumoso.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança
.oi _.. - .....57 .. 0..... "ar ••_'__ •

...."...,. •• ", - Bm Bl�DaU: ".,.._ie8

.Ilit.. • � - .... IIaiai: "......... San••
:rw..,ialy.

Puríssimo Coração de Maria

(Parto): 8 horas.

Igreja de Sto. Antônio: 7 e 8 ho
ras.

Igreja de S. Sebastião: 6,30 ho-
ras.

Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas.

Igreja da Conceição: -7 horas.

Capela da Base Aérea: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

I
Ginásio: 5, 6, 7.30 e 8,30 horas.

Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas.
Festeja hoje, mais um ani- Capela do Abrigo de Menores: 6

versárío, O galante menino horas.

Odai�, filhinh� d� �r. Tamarí- I Trindade: Matriz: 8 horas.
, no SIlva, funcionário do D. S'I Trindade: Chácara dos Padres:
P. 8 horas.

* .. João Pessoa (Estreito): 7 horas
Transcorre hoje, a data na- (igreja) - 9 horas (capela).

'talícía da exma. sra. Etelvina Barreiros: 9,30 horas; dia seguin-
Peixoto da Cunha. te: 7 horas.

J
----....

Vida Social
�''''iK._"5__

ANIVERSÁRIOS

MENINO ÁTILA

A data de hoje é gratíssima ao

31' Átila Temporal, industrial no

Rio de Janeiro. e sua exma . es

pôsa d. Maria Alice Temporal,
pois assinala o aniversário de seu

robusto filhinho Átila.
O garoto aniversarrante é ne

to de d Josefina B Salem. pro
prietária do Foto Stúdio.

Faz anos hoje, o 3° sgt, da

4 Armada; sr. Cândido Cardoso
dos Santos, servindo na secre

taria da Capitania dos Portos.
*

Deflui hoje, o aniversário
natalício, do sr. Leopoldo Teí
xeíra, funcionário da Peniten
ciária do Estado.

*

Transcorre na data de hoje,
o aniversário natalício do sr.

Aldo de Freitas Noronha, fun
-cíonárío da D. C. T.

'"

B lUl8 QpJ: l1K
tiOn 11 U»'
.1. B O 1.01

;

.

'Restabelecidas as

í, "!6. relações comerciais
• � Haia - (SHI) - O sr. A.
: B. Speekenbrink, diretor geral

de tratados comerciais do mi
nistério de comércio e indús-

!""' tria, está conferenciando com

os funcionários comerciais

suécos relativamente à couve

lll.iêncLa de se restabelecer as

antigas relacões comerciais

._ entre ambos �s ·países. Espe-
le ta-se chegar a um acôrdo -se�

��r Inelhante aos que foram ela-
e-

•
orados com a Suiça, Bélgica e I�� O' _nglaterra. I

CAMINHO FATAL I

C· C d I Lutas' - Perigos' - Traições'Ines oroa os 3 � Romalll.ce! 'Aventuras _:_
Matinées de domingo 10 de' re- entrechoques de ódio! Duelos

vereíro de 1946 sensacionais! Perigos de toda
ODEON - 2 horas sorte, jámais imaginados!
Matinée das Moças O CONDE DE MONTE CRISTO

_--- _

1 - O esporte em marcha ri. com Rdl:le�t Donat - Elissa
6 - Nac. Cínédia. Landi
2 - Esplendor do oeste ame- O maior espetáculo de todos

ricano - Tapete Mágico Colo- os tempos.
rido. 4 - Continuação do gígan- ====='==============�

3 - Das páginas imortais do tesco seriado, em seus 9° e 10°
célebre romance de Alexandre sensacionais episódios: Hayward - Dennís O'Keefe
Dumas, surgiu o maior espetá- O TERROR DOS ESPIÕES Vejam os corajosos constru-
culo de todos os tempos! com Kane Richmond - o ho- tores em ação!
Odio! Amor! Vingança! Duelos mem de borracha. Ouçam a'sua magnifica can-

eletrizantes! Preço único: Cr$ 2,40 (Impr. ção!
.

O CONDE DE MONTE CRISTO 10 (dez) anos. Sintam com eles 05 seus até-
com Robert Donat - Elissa tos e os seus crueis desenganos!

Landi ClNES COROADOS No programa: 1 - O espor-
Edmundo Dantés - 20 anos Programas do dia 10 de teve- te em marcha n. 14 - Nac. Ci-

ele sofreu inocente os maiores reiro de 1946 nédia.
martírios, no imundo calabou- 8imultaneamente 2 - Fax Aírplan News 28x

ço daquela ilha do Diabo, mas ODEON - 4,30 - 6,30 - 8,30 6 - Atualidades.
sua espada haveria de vinga- IMPER'IAL - 7,30 hs. 6 - Atualidades, mostr-ando a

lo. Sessões Elegantes volta de Tyrone Power da guer-
Sensacional! Eletrizante' Um belo filme de enredo hu- ra .

.I

Incomparável! maníssimo e emocionante, ba- Odeon - Cr$ 5,001 - 3,00 _
Preços: Cr$ 2,40 - 1,00 seado nos Amores e heróicos 2,00 (Em todas as sessões).
Impr. 10 (dez) anos feitos dos componentes dos Imperial - Cr$ 3,60 {único)
IMPERIAL - 2 hs. Batalhões de Construção da Censura: Im�J. até 10 anos.

Matínée do barulho (Que pro-,A�ada Americana, par� ?,g TEATRO ALVARO DE

grama! ! ! ) quais cada romance nao Ia CARVALHO
1 -_ O esporte em marcha n. além de uma químéra! 5a Feira

10 - Nac. Cinédia. UMA GAROTA EM CA.DA

I Sensacional estréia de PROCó-
2 - Está de volta c "Cow- PORTO e em C�A PORTO PIO FEF..'REIRA e seus come-

Boy" querido: UMA IL1_:S_AD! dhmt.p'S com a peça em 3 atos
John Wayne - o rei do soco ROl'/IA.YC'E DOS :::'STE jl/IARES! de Tristan B2::r:3.:-:t:

e do gatilho, em com John Wayne - Sussan l UM BEIJO NA FACE

Heligião
(ah,Udsmo

O SANTO' DC t)iA

•

, . ��. cúflf'de /
�

10 DE FEVEREIRO

Santa Escolástica, Virgem
A .írmã de São Bento, Santa

Escolástica. filha elos condes de

Núrcia, fõra educada por sua pie
dosa mãe no santo temor de Deus.
Desde pequenina, seu passatempo
era a oração e a leitura de bons
livros. Apenas ciente de que seu

irmão se retirára ao ermo, fêz
-voto ele castidade. ancíosa por
imitá-lo. São Bento instalou-se

'com vários monges em Monte
Cassino. Santa Escolástica se

guiu-lhe o exemplo, em companhia
de várias donzelas da mais alta

I
nobreza. Ko mosteiro ele Santa Es

colástica vigorava a Regra de São
Bento. Uma vez por ano os dois
irmãos se visitavam. Três dias

depois da última visita, morreu

Santa Escolástica: da janela de
sua céla viu São Bento a alma de

sua irmã elevar ao 'céu sob
_
a fi

gura de uma pomba branca. San
ta Escolástica entrou no paraíso
lno ano de 547

HORÁRIO DAS SANTAS
MISSAS PARA
DOMINGO

Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às 7

horas.

Igreja de S. Francisco: 7, e 9

horas.

Hospital de Caridade: 5,30 e

horas.

São José: 7.30 e 9.30 horas.

I O ESTADO encon..
Ira-se à venda na

I
banca de jornais

«Seck»
!

t.··,

;,A-O EX GE PURGANTE,NEM 011:1"

_. .<.�...._� ....oc

� ."

�,
í _,'

� .

-,

':'\,.,
<.

8

i" ... Lenthéric

Da cabeça aos pés, o dia todo,
uma fragrância extasiante -

composta com verdadeiro cari

nho - encantamento que fico.

•

TOME APERITIVO

KNO·r

Correio Lageano
Vendo QvultlO na

AGÊNCIA PROGRESSO
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1 .. , CfU 2 os indios mandu

rucús, do norte do Brasil, fes
tejam a puberdade das meni

nas arrancando-lhes, um a um.

todos os cabelos.
2 ... que no "l10SS0 sistema

solar existem 27 luas, perten
cendo uma a Terra, duas a

Marte, nove a Júpiter, dez a.

Saturno, quatro a Urano e

uma a Netuno.
3 .. , que o sabão é uma in

venção céltica, pela primeira.
vez documentada por Gale no,
no século H, sendo qUI7 sua fa

bricação industrial foi iniciada
em Marselha, no século IX.

4 ... que a palavra universal
solectsmo têm sua origem na

I
palavra grega "olnjki-.mos,
derivada elo nome da cidade
de f::!.oloi, na Sicília, cujos habí
tantes talavam muito mal o

idioma grego.
5 ... que o Coliseu, o· maior

O PRECE'TO DO D
anfiteatro romano, que ofere-

I'· IA cía lugar a quase 50.000 pes-

I EDUCAÇÃO ADEQUADA soas, foi durante a Idade Mé

i Muitos C:JS maus habitos ad- di;]. transformado em pedreira,
I qun iccs na inrancia repercu- sendo sua destruição comple
tem durante tôda a vida, t01- ta impedida pelo Papa Bene

Londres, Janeiro, (B. N. S.) nando o indivíduo infeliz e de- dito XIV, em 1650.
_ Uma das maiores dificulda- sajustado, isto é, urr:. ser tora 6. " que, nas farmácias de

des que os organizadores da das normas haoituaís da socie- Paris, há sempre à venda p€
Primeira Assembléia Geral da I

dade. A medicina já fixou re- les de gala; e que essas peles,
Organização das Nações Uni-! gras especiais para evitar ta: no .Íl�Yerno, são us_adas. pelos
elas, inaugurada recentemente I desajustamento e 0.3 seus mal::; parisienses que, nao dispondo
em Londres, tiveram que re-I

efeitos. Essas regras constí-: em suas casas ou quartos, de

s�lv�r foi el�(;Ol:trar acom,oda- t�em um dos objetivos da hí- aquecimento artificial, procu
çoes conrortáveis e em nume- i giene r_:nenta1. .

.ram esquentar-se €\�r.egand(Jr
1'0 suficiente para os delegados I De a seus filhos uma edu- no eorpo tais ·despojos f'el inos.
das diversas Nações presentes

I cação adequada, pondo em.

ao importante conclave. em I?r�tica os ensinamentos ILondres, assim como as de- da higiene mental. - SNES.
mais cidades .ínglesas, atra- Em 25-1-46. I
vessa� atualmente Ul

..

na série I
de crise de acomodaçoes

.

em

Hot.eis ; muitos foram danifi
cados pelas bombas, e outros
foram requisitados para a ins-]
talação de repartições gover- ,

namentais que se multip1ic.a- i
ram considerávelmente duran-]
te a guerra. Até o momento
ainda não foi possível fran

quear ao público estes hotéis.
Mais de 2.500 secretários, IFILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS interpretes e outros funcioná-

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25 rios acompanharam 51 Minis-

FILIAL: _ Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO tros das Relações Unidas que

* * compareceram à Primeira As-
sembléia Geral da Organdzação I _

. •
das Nações Unidas. A grande RECORTE ESTE coupon preencha-o e por nosso inter
tarefa dos organizadores do médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTE�:
certame consistiu, pois, em DE FLORIANÓPOLIS.
acomodar oonvenientemente os

ilustres visitantes durante a

sua estada ern Londres.

fd�Ç�)O PCh,gOºOE _ ����ª�,�u...I
Brasil o reputado e esperado ü'ata- rumas, idade critica, obesidade ou

mento Okasa. - Okasa é hoje uma magr-eza excessívas, flacidêz da pele
medicação de escolha uníver-salmcn- e da cútis, Queda ou falta de turgêu
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas defícíêu
terapêutico e pela sua eficácia indis·' das, de or-igem glandular, na mu

cntível. - Okasa á base de Hormô- I Iher, Okasa encontra-se à venda nas

mos vivos, extratos de glândulas se·
.

boas Drogarias e Farmácias. Infor
xuais e Vitaminas selocionadas.: mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ea- gei-al: Produtos. AI'lIa, Av. Rio
sos Ji.gados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa
ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, IH'o
lho sexual como: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigo!'
na idade avançada ou por outro mo- com as drágea" "prata" para ho
tivo, no moço, selinidade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as dcageas "ouro" para
mental etc.• no homem... .. mulher.

UM CORTE DE CASEMIRA1
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de casemiras.

Enviamos amos

tras por via aérea
e a mercadoria

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

R E I DAS CASIMIRASo

I Representante de produtos
quimicos

Para uso farmacêutico, PRECISA-SE de
. firma

comercial para este Estado, COM PERFEITO
CONHECIMENTO DO RAMO, para /

'lenda exclu-
sivamente no atacado.

Escrever: AGENCIA HUGO - AV. BRIG. LUIZ

ANTONIO, 259 - s. Paulo.

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

-

nao

I Panair do' Brasil S. A.
HORÁRIO

A partir do d'ia l° de fevereiro de 1946
2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
'las. e domingos: Rumo Norte (Curítlba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
..------..---------- �_ -

__________________..
" .. ...:!. 8-�:_� !._w...1�

SANGUENOL

LEIAM 1\ REVISTA
O VALE DO ITAJAl

Contém oito elemento! tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sadio, etc.

Os Pattnos, Depauperados,
Esgotedos. Anêmicos,

Magruti, Mães Que Crtam,
Crltwçus RflQuiticas rece
berão li tonificação geral

do organismo com o

\
\ Falta de'
ft

h
•

loteis
\
\

MODELlR ORGUIZICio DE MÓVEl S E TlPECIiRIIS
fornecem.s catálogos para o interior - Enbalagem grátis

"'. 1jeçatt
a,. Celso Garcia. 114 • lei. 9-3651 • S. paULO

-

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA l:om a mensalidade de Cr$ , _ .

Florianópolis, _..... de ".... de 194 .

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

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

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCiNA ENALDA
Rua Conselheirc Mafra

rie 13:;

VlftGENS

J'---'
-

I. RETIRA.RAM SUAS CANDT- .

I
DATURAS II Tôdas as bebidas, Inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,

I· para
reinar nos lares catari

nenses, - em vista da certissi
ma vitória do aperitivo KNOT .

�---------------------------------------------,-----------

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA? IPROCURE A

ftlfaiatatiâ Pereira & Mello

Fpolls. -- Joinvile
.

ISaidaa - 2 h:lraa da
rnadl'ugada

I

I Joiftvile-·Fpolis.

I
Saída. 9 hOl'a. da manha

• Informações nesta

redação
::-_--------
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PE1e
- \ CONTA CORRENTE POPULAR I

� ,JJp!§ I Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

=.:== �.)J
Movimentação ce-m cheques

I

.� Banco do Distrito Federal S. 4. �
'\

Tão grande é a procura de

I_ bicicletas manufaturadas da CAPITAL: rR$ 60.000,000,00 •

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal) Grã-Breta,nha sebretudo no, RESER.VAS: CR$ 15.500.000,00
A X O L E T I V O DEI 9 4 G que diz aos' mercados estran-II Rua Tralano, 23 • Fio riõnõpolis �

'CURSOS: Comercial Básico geiros, que ainda decorrerão' I
Técnico de Contabilidade (1° ano) alguns anos antes de ser atin-

----.-----------------.-----

Contador (2° e 3° anos) gido o ponto de saturação.
Ciênclas Econômicas. *

INSCRIÇÕES: Exames de admíssao ao Curso Comercial O famoso piloto inglês Gim

Básico - de 1° a 15 de fevereiro Morrison está em vésperas de

Exames de 2a época - de 1° a 15 de Ievereire i realizar um dos seus mais im-

Exames Vestibulares ao Curso de Ciências portantes vôos, conduzindo

Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev. "um proctor
" até o Brsail.

MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março Por ocasião de sua chegada ao

INÍCIO DAS AULAS - 15 de março Rio de Janeiro, o aviso serã

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE entregue a um comprador sul
ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI- americano.

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE I
'*

MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE Escreve o "News Chronícle"

LICENCA GINASIAL DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA- que €m um agradável e famoso

BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de I local ás margens do Tamisa,
. 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem- rapazes e moças de todas as

bro de 1945). . p�rtes da Grã-Bretanha esta

INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Ás rao, dentro em breve, apren-

.19 HORAS. dendo, sob a direção qe téení-

I cos, a aesenvolver o físico em

l exercícios recreativos.

Quando as juntas e mancais do SEU au

tornovel estiverem "isoladas" dos choques
da estrada por uma camada de TEXACO
MARFAK, o Sr. terá a agradavel
sensação de pairar no ar. TEXACO
MARFAK foi feito especialmente para
resistir aos choques da estrada e altas

temperaturas: - eis porquê ele é o mais
economico lubrificante para chassis que

existe. Leve, sem demora, o

seu carro ao Revendedor
TEXACO mais proximo, para
uma lubrificação geral, com

MARFAK!

A indústria inglesa de auto
móveis está revolucionada por
uma nova ímveução que se

aplica a um sistema de trans
missão que tunoíona símulta
neamente com a engrenagem
de mudanças em marcha.

Tenha sempre em cosa uma garrafinha -os TRAiÇOEIROS
ATAQUES EPllEPTICOS
OUE LHE TIRAM TOOOS
OS PRAZERES DAVIDA,
DESAPARECEM COMPLE
TAMENTE COM O USO
OIARiO,OURAIHE TRES
MÊSES, 00 CONHECIDO
E EfiCIENTE PREPAFll-
00 CiENTífiCO

ftPERITIVO «KIOI»

r\ [)V(�)G;-\ l_)(�)S
Dr- OSVALDp BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

5

Clube Doze de Agesto
PROGRAMA DE FESTAS PARA o MÊS DE FEVEHEIRO

DE 1946
2 - Dia 10 - "Cock-tail " dançante, com início às lO

horas.
.'

3 - Dia 17 - "Festa Carnavalesca", com início as 2'1
horas.

4 - Dia 2& - "Festa Carnavalesca", com início às 21
hwu.

'

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distrfbuídos
convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos' meno
res para a respectiva distribuição de cartões de identidade,
para o ingresso ai) baile infantil.

.n-, SAVAS LACERDA
Réeseuntiu sua clínica, nesta .. Capital, o dr. Savas

Lacerda, oto-rino-laringologista.

I -

�
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Lira Tênis
no Lira Tênis

---------�, ---

de Netuno,Clube- AVISO
Clube, serao:

e outras

para o Carnaval
marinheiro, turista, sereia, fuzileiro, avaiana,
motivo marítimo. Prepare desde já a sua,

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

XADrlEZ
XADREZ

Meses são decorridos do
, aparecimento desta secção nas

I páginas dominicais de "O Es
tado".
Meses são decorridos, e, mau

grado termos feito um rápido
1
concurso de soluções e mau

grado termos pedido que nos

escrevessem não recebemos até

hoje, nenhuma resposta, na

da.
Recebemos, apenas, sííêncío,

silêncio este, lamentável, per
rucioso, pois, não só ímpossí
bílíta, impede, entrava, a realí

zação do que planejamos a

execução de nossos projetos,
como também, nos esmoreceu,

jogo e possuir melhor resís- sico adversário seja proclama-Ias títulos de campeões e vice- nos desanima.
tência, I do campeão. I campeões brasileiros de bas- Silêncio este que nos obriga

Será efetuada hoje, na bela 1 itO final da luta dirá quem A contenda empolga o mun- quete, respectivamente. ' a pedir aos nossos €1 -01'2S,
e progressista cidade de Join-

venceu. O final do certame di-, do esportivo sulamericano. '_ Que no Campeonato Bra- que saíam da indiferença, que
vile, a primeira partidada, 1 h�rá quem realmente domina os I * * '" sileiro de Futebol de 1928 o nos ajudem, que coiaoorem
tínalfssíma entre os renoma-

gramados catarínenses. VARIAS NOTiCIAS selecionado de Santa Catarina. conosco.
dos e bem adestrados conjun- * ,. *

-- Hoje, pela manhã, os [o- foi vencido pelo do Paraná, Só assim, poderemos man-
tos do Avaí, {ri-campeão esta-

nRASILEIROS X ARGENTI- gadores do Paula Ramos E. c.] pela alarmante contagem de ter esta secção; poderemosdual, e do Caxias, campeão -

local, em disputa do Campeo-]
NOS submeter-se-ão a um rigoroso 8 a O.

I
realizar o nosso plano: Inse-

nato Estadual de Foot-Ball do
Finalmente hoje decide-se a treino como "apronto" para a - Que o C. R. Vasco da Ga- rir aquí, partidas notáveis de

sorte do Brasil no Sul-Ameri- temporada amadorista do cor- ma já levantou 21 cornpeona- grandes mestres; problemas e
ano que passou. d C Rcano Extra e Foot-Ball. rente ano. I tos

cariocas de Remo; o . . 'conselhos técnicos.Essa grandiosa pugna é es-
O adversário do '110SS0 sele- _ Espera-se que a renda do Flamengo, 12; o C. R. Gragoa- i" Só assim, sendo-nos possívelperada com grande ansiedade

nos meios pebolístícos do Es-
clonado não é outro senão o jogo de hoje entre brasileiros tá, o C. Natação e Regatas e o esta empreitada, poueremos
da Argentina. e argentinos seja a maior do C. R. Boqueirão e Passeio, 4: o, elevar esta seccão ao nível dastado, sendo de prever uma . �

Será a luta entre os mais certame sul-americano. C. R. Guanabara, 3; o Botafo-' melhores, do Brasil.grandiosa assistência, àvida
de presenciar o combate entre aguerridos rivais do futebol da ... ,. fo de Futebol e Regatas, o S" Do contrário, se não tiver-

América do Sul. É BO]! SABER... Cristóvão F. R. e o C. Interna- mos a cooperação dos outros
as duas denodadas equipes. _

O Avaí irá a luta com o mes-
O magestoso estádio do River sil foi derrotado pela da Espa-] cional Regatas, 1. enxadristas; se êles não con-

PIa te, em Buenos Aires, será nha por 3 a 1. 'I - Que o primeiro certame correram aos nosos concursos,mo vigor e entusiasmo que o

caracterizou nos velhos tem-
teatro desse monumental em- - Que no Amistoso �fetua-I nacional de Ve�a, insti�u�do não responderem ás nossas

pos, quando todo o poderio de bate. [do em Belgrado, em 19u4, os pela Confederação Brastleíra perguntas, então, o nosso nau-

sua �quipe fazia furor, para.
Os argentinos ainda não iugoslavos venceram os brasi- de Vela e Motor, foi realizado frágio será inevitável.

apagar a má impressão deixa- perderam um único ponto, en- Ie iros por 8 pontos a 4. em janeiro de 1944, saindo i E nós, naufragando, Sta.
quanto que os brasileiros co- -Que a renda maior do vencedores os paulistas, com Catarina perderá sua únicada nos recentes prélios.

Possuindo em seu seio joga-
nheceram apenas um empate, atual campeão mundial, Joe 22,75 pontos. Os cariocas colo- seccão enxadrítíca.
no atual certame. I Louis, obtida no segundo en- cararn-se em segundo lugar,

�

* *dores cuja forma se alastra
pelos quatro cantos do Estado, Portanto os argentinos es- contro com Max SchmeIling com 15,25 pontos; os catari .. \ O XADREZ PEW MUNDO
entre os quais se destacam: tão na liderança, 'com um pon- foi, equivalente à nossa moo- nenses em terceiro lugar, com No ano de 1 927 o sr Robert

Adolfo, Felipe, Tião, Saul, Ní- to de dife.renç.a dos_brasileiro? da, de seis milhões de cruzei- 15 pontos; os gauchos. em
I

son, de Nova 'york, e o sr. F.
zeta, Chocolate, Bráulio, Faté- Os nacionais terao que

eVI-lros. . . I quarto, com 12,25, e os baianos
Karkstone, da cidade de Ade ..

co e Beck e os não menos efi- �r a d�rrota ou o empate
I
,se -:-- Que os .c�Mocas e 0�9��·,!�m último lugar, com 10 pon- laíde na Austrália, encetaram

!��:�;������v�!���,nao õõicõ,E""
C

"nõras ciEsGIME oi FRANCO IfE:f.�Eg�1��j
gio. . . ., 'a vitória do sr. Kark.stone,
Mas acima de tudo devemos Londres, 9 (U. P.) - O Co- níano, sr. Mannilski, aeredí- pu�� em forma queIustíítque o

I Durante os cinco anos de
reconhecer que seu adversá- mité de Ass�mtos G�rais da tando-se, porém, que pode�á envio �e �m.a eonussao, disputa, a correspondência, foi
rio. o valente Caxias F. C., 'Hão ONU deeídlu unaDl,�emente ser resolvida pro-?talUen.t� se A mlssao. Clark Kerr e

.

a
postal, enviando o americano

se encontra em plano inferior. apresentar à Assembleia a mo- este co_mparecer a reDDl�o de promessa Ieíta po� van Klel�. as suas cartas "Via Europa",
O grêmio joinvílense já deu ção panamenha, em que se r; amanh!. O Consc.lho �.er3; de, f�u de que haverá boa� notí-

e o australiano respondia atra
um atestado eloquente da pu- de� Organiza�o das �açoes d�t�rmlDar se a �Ituaç�o mdo-I eras dent�o de POUC?S dias. ta- vés do Oceano. Pacifico.
jança e fôrça de vontade de Unidas que boteote o regrme de I n�sla pode lev�r a tensão mD.n., zem esperar que. seja ��qUlva·1 Após este tempo, passa,ramseus "players", sendo consíde- Franco na Espanha, no �o,. I dia! ou dar' orrgem a uma. dIS- do breve o caso lndonésío,

os jogadores a trocar' os lances.
rado pela. maioria doo arícto- m�nt? e_m que as del.�aç�es I por intermédio do teJlégrafo.
nados do esporte-rei barriga- prmcrpais par�cem �ecld.l!da8 a I ,1\"010r a o'leo cru' Saiu vencedor desta luta, (Y
verde como o favorito da pele- por fIm as delíberações para a, 1'1 sr. Kerkstone e o ameicano
ja. Venceu o Ipiranga, de Ca- pró�i� !erça.fei!l"a e adiar a

VENDE-SE um marca ·CH. teve de pagar 'despesa dos te-
noínhas, e o Palmeiras, de decisão sobre a escolha da se-

max" _ mil rotações _ força légrafos, de acôrdo com o que
Blumenau, em renhidas parti- de permanente. O deleg�do pa- de 6 a 8 cavalos. possuindo co- fôra convencionado.
das, elimínando-os do certa- namenho, sr, �oberto �umenez, te de óleo. Esta foi a bagatela de 7.000
me máximo. Militam em suas propôs a refenda moçao, que O motor pode ser examina. dólares!
hostes Jogadores de valor, tais f�l aprovada pela França, RUS··I do em Itajai com o' sr. Oswal- (Apud-Luíz Cabreizo - Ma-
como: Bosse, arqueiro que SIa e Yenezuelas

I do Outra delegado Instituto nual de xadrez).
muito promete no futuro; Pé- Por outro lado, o estudo da

K·J20·P dos Maritimos. Tr-atar com Sid-
de-Ferro e Bodinho, dois' za- questão Indonésia ficou palL"a�!' lnei

Noceti à rua João Pinto,
gueiros que se destacam em Usado em virtude de lig'eira Comprar 08 -; CASA MISCE 34 '\"'eiefoné 1134.
varrer a área perigosa; Rubi- enfermidade do deleg'ado um.·ai- LANEA é sab�f economizar,.

nho, Lange e Garcia, bem for- 1 Camisas, Gravatas, p:ijame&
mada linha média; Nhonhô, o .

U O T O R E S D I E S E L
'Meiasdal melhores. p�los me-

gigamttesco comandante da l' Dores preços s6 na CASA MIS
ofensiva, muito 'nosso conhe-

INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS CILANEA - RuaC. Mafra. fi
Icido; Dendem, Dinho,. Bran- DOS AFAMADOS FABRICANTES INGLESES 1dão e Celso, eficazes diantei-

ros. Todos envidarão o máxi- R. A. LISTER & CO. LTD. e iIDO suas energias para evitar BLACKSTONE & CO. LTO.

Ique o Avaí seja Iproclamado AGENTES 'EXCLUSIVQS NO BRASIL
tetra-campeão catarinense.
Como podemos observar,

I'ambos os clubes estão em

igualdades. Vencerá o que
aprese'lltar melhor estilo de I

-As fantasias

•

naVIO de

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

:Encerrando O Campeonato Sul-Americano de fuot-Ball, bater-se-ão
hoje os selecionados brasileiro e argentino.._

AVAÍ x CAXfAS

COMPANHIA (CPROPACn
AVENIDA RIO BRANCO, 85 -- 140. ANDAR
CAIXA POSTIl.L 2168 -. RIO DE J.l\,NEIRO

Boje, em Joinvile, será efetnada a primeira peleja entre Avai e Caxias, pela
conquista do cetro máximo do futebol barriga-veI1de.

•

peixe,

2 piões

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPA.�

o MEt-iOQ DOS mE,_;..;·.::>QES
i&iHt _ '_\�O�S "<>10"&& i.
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o eSTaDO· Domingo, 10 aa Fevereiro d••9.6
__
------------------------------------------------------------

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele habilrtaeão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUIll'óRlO - Felipe Schm i
d t, 8. Das H às 18 horas.

ROSID:f:XCJA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos in testinos, réto e
anus - Hemorroidas. TI'atamelJ

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra verrne lho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 I1S.
e, à tarde, das 16 11,;. em diante

Resid: Vidal Ramos, (;(j.
Fone 1067

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. JOinvile, 47 - Fone 1648

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA MÉDICA lnI GERAI,
Doenças do coração, pulmões, fí·
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

(,OXSl:LTóRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUVl'AS DI:\HI:UliEXTJ<J:
das 15 ás 18 horas

HESID:f:NCIA: Av. Tl'0l11powski,
62 - Fone Manual 766

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci

rurgia do torax. Partos e doenças
cle senhoras

CONSUJ,TólUO: n. João Pinto 7

Diáriamente das 15 às J 7 horas.

RESIDf:N(,].\: Atmírunte Alvim,
;36. Pone ·l\L 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS DR. MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

CONSUTJTAS - Pela amannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - (,;O,xSl.TIJTóRiO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutiriho, 58

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Muntclpal e de

.

Caridade
CLíNICA �fÉ])J(,A DE CRlAXÇAS

ADUI,TOS
CONSUI,TóRIO: Rua Nunes 111a
ehado, 'õ (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RE5IDÊl\CIA: Rua Marechal GUl
lherrne, Õ Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de lVIedicina da Universida
de do Brastl) . Méclico por concur-

50 do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospíta l
Psiquátrico do Rio na Capital l' e-

deral
CLíNICA )ItWU'A - nOEXçAS

Nli::RVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis,

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Cerrtro ele Saúde e D"
retor cio Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÊDICA de adultos e

crianç-as •

CONS'CLTóRIO: R. Trajano, H
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CO:-,!SULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊl\CIA: R. Felipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

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. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo). Especializado em Hi

giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

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

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

DR. ROLDÃO CONSONI
ORURGIA GERiU, - lUIL'\ n·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SE·

. . .. NHORAS - PARTOS ..

Formado pela Faculdade rle �recli
cinna da Universidade de São

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

Prof. A:lípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bi
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Var rco
cele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schm idt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Te!. L5!}8.
RESJD11:NCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179; TeL l\iI 764
�-. _. - _. ---

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, dO

E S�i� �eI iafelsOTA'
Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBQ, cio LABIO LEPO'RINO (la-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSl:'I:r,\s: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES MA(:HAD(, N. 20 -

Fone 1447

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

finhl C!-IS1t18
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

�. •F'" uu •

COMPANHIA" llIANÇA DA BAIA"
Fadada e. 187. - Séde: I A I "
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do .Baianço de 1944: I
Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978,401. 755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
Respon s abilidades
Receta
Ativo

c

«

98.687.816.30
76.736,401.306,20

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsa l5ilidades
•
«

I
•

• " ....-.......,...,... "_""'"
"

"J' _-"'" "_..", -

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

- _
-

'<.."'s-
-

_.."'·_ ·"""'-". ;T_..

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

7

I·':' '!'A, I�O'.,..
- A.I.,.-I.., rillriíIIIII Fabricante e'- diSltriouidores das afamadas con-

'11'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins

I bons e barato., algodões, morins e aviamento.
. pa"a alfai<lte., que recebe diretamentfl dos

I melhore. fábrica.. A Casa eA CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ em F1orian6poli., - ';FILIAIS em ;Blumenau e Lajec.

- EspiaI rapaz I Estamos salvos! E se não é mi,.agenr.,
estou vendo Iloquela praia algumas peq".nQS _ • _

NA cabine de um clipper, no vagão
dormitório ou no beliche de um transa

tlãntíco, há sempre lugar para o novo

e aperfeiçoado aparelho Gillette Tech,

Nunca o esqueça. Complete com êle o

equipamento de petrechos necessários à

sua higiene pessoal, Assim, terá sempre
ao seu alcance, longe do lar, o privi
légio de barbear-se sem se expor ao

risco de infecções. Lembre-se: onde

quer que o senhor esteja, sempre encon
trará as insuperáveis lâminas Gillette

Azul, legítimas, para confôrto e prote
ção do seu rosto. São duráveis, absolu
tamente assépticas e de uso universal. - Eu nõo disse? E sõo do outro mundo, meu caro I

Que bela idéia livelllos, trazendo nossa Gil/eH. I

BARBELlNO
SUGERE:

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez laminas e use duas. Se não ficar 50-

tlsfeit>J, devolva os oito e seró reembolsado.

�Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro Int.r-Am�rlc...,a

-

G-150

Cereàis em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL, FONSECA & CR
Comissões CODsignacões - Conta Própria

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

-

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase EsqUina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Recebemos à consignação': manteiga, queijos, salgados em geral, mamons,
alhos e todos os produtos de Ia voura ligados ao ramo de cereais, Fécula,
cação, camarão, Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

financiamento até 86>% sobre ° valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

I R_I._O�D_E_J_A_N_E_I_R_O_-._B_R_A_S_I_L _

t
I
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Furto de gasolina INão mais se realizará a
.-

reunias

Devemos esperar que, no ambiente democrático, não pereçam as iniciativas g,
obra social do Govêrno passado. O trabalho, a produção, a educação, a aquisiçãe
dos meios de subsistência são problemas que pedem prosseguimento e soluçõe�

adaptadas ao momento, e Jfeventivas quanto ao futuro.

Washingtou, H (C P.) - o xada para o mês de ahrIl, e

,sec'l'etál'io de Estado Byrues I Was1lington, em vírthde lIe se
deelurou à imprensa flue pediu esperar a reunião em maio, e�
.. <:aJl(�elumento da pl'ojeta(lal París, da Conferência da .Pal.
reunião dos Três Gl'undc's, fi- ,

o �r. Pascoal Carr éla, pl'oj:ri:'
tário de um caminhão de trans

p.utc i'e carga ele São Paulo, che

I gára .ante-ontcm, a Florianópolis,

\ com procedência de Pôrto Alegre
e em trânsito para a capital pau-
lista.FlorlanópolIl, 10 ele Fevereiro de 1946 Chegaram a

Surebate
Os ideais teriam
sido violados

Em sua companhia, como aju-

d b
dante ele mecânico. trouxera Mi-

e s a o U guel Arcanjo.
Aqui, verificou o ";1'. Carréla Batavia (SHI) -- Os cruza- i Londres, Fevereiro (S. I. P,)

Rio, 9 (A. N.) _ O dia de ho ie foi assinalado com um que o caminhão necessitava de deres ingleses
•. Sussex

,.

e - A "Liga em pról da Liber

acontecimento trágico, em Copacabana. Um edifício de 12 alguns reparos. motivo por que
c, Bulolo ", acompanhados de' dade Européia" celebrou, aqui

andares, em vias de conclueão, inexplicavelmente, desabou, t
recolheu-o à �ficina lntermediá- vários clestroiers, chegaram ai uma reunião, sob a presidên"-

soterrando um número' bastante elevado de pessoas. ,na de Automóveis (Poutiac) , en- Surabaia, afim de evacuar as cia do "Labourista" Stoques
O Corpo de Bombeiros, chamado ao local, entregou-se I carregando Arcanjo ele tomar con- mulheres e crianças alí resi-I' que durante o discurso de aber,

àvidamente à faina de remover os escombros em busca ta elo carro. dentes. tura declarou: "A declaração
dos feridos e dos corpos das vítimas. Xlíguel, entretanto. esquecendo- I de Potsdam não foi mantida

As primeiras informações revelam que o número de se que era "arcanjo". angélica- SERYJCO ue ][ETEOROJ,O- em vigor e os ideais pelos q?ais
soterrados fá conhecido, se eleva a IS, mente surr-ipiou um tambor de .

GI \. lOS
pOVOS de ambos os hemisfs

O estrondo causado pelo desabamento foi tão intenso �azolin,�' De posse cl� "precioso

r
Pr.e\·isão elo tem"po. até 1-1 horas rios. t,e�m lutado, c.om ,tantos

que foi ouvido em tôda Copacabana, tendo provocado o líquido", saiu a vende-lo, com o C)O dia lO na Capital: sacrifícios, foram -violados. .

pânico nos moradores do bairro. que nao concordou o sr. Carrela! T I tá 1 I
-_.- -

, . ..

. ernpo: ns ave, com c luvas.

F h d
.

r

IMilhares de pessôas acudiram ao local. Os feridos,
A policia. tenclo cO�lhec1mento Temperatura: Estável. ee a o um Doe eo

que são numerosos, estão sendo socorridos no Hospital
do fato, entrou em açao e conse- Ventos' Variáveis

Miguel Couto, gUi:-1 deitar mãos ao larápio e. bem Temp�;'atUl'as ex��'ema,.; de hoje, demoeràtieo
assnn, apreender parte ela gazoli- I f ?Ir' ')0 o

,.

.

na furtada.
oram: .; axuna .), e mm1111a .. Líshoa, H '(L', P.) - A poll
:3:3.D.

. _ .

(""1 po lítlca Iechnu e selouEnquanto o sr. Carreia, a es· -

< , '"

tas horas, demanda à Capital de
Previsões para·�. ;lL()!:�ll ,dl' �,I�l: I sede de Lisboa do llIoviment

ta Catarina _e '1,10 Cranr!o .�L,I. "le Unldade Democrática ale,São Paulo, o larápio acha-se. "mi- .

I
.. ti .. ,

guelarcangicamente" guardado na
T'empo.: ln:tc:�:el,�. C0�1'

•.. ':n:1'. �I-'. gundo que é uma organísaçãe
xadrez.

Ventos: \ arrav el::.. '\ isibilidarle Ilegal e destíuada à propagan
Ma. da S1lbversíva.

o edifício

Gesto de, gratidão
Amsterdam, (SHI) - A co

munidade [udía local pretende HOJE - Domingo, dia 10 de
levantar fundos para a ereção fevereiro de 1946
de um monumento naquela ci- As 13,45 - 4 - 6,30 e 8,45 hs.
dade, afim de manifestar sua A nova namorada do mundo
gratidão aos compatriotas Margaret O'Brien ao lado de

I
cristãos que durante a ocupa- Jimmy Durante - José Iturbi
ção arriscaram suas vidas - Jume Allyson - Marsha
afim de salvar os holandeses Hunt
.

d
Rua Felipe Schmidt 34,

AULAS DE JNGLf�S I JU
eus. MUSICA PARA MILHõES Sala 3, Telei. 16-31

, .

E D I T A L I O filme com um milhão de en-

Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha I Já b 60.
cantos! O mundo quer roman- rI

a.berta, até 28 do co.rrente, a matrícula para os cursos de inglês man-, C ega a mil ce, quer bom-humor e quer boa Por enquanto, ',I'
tidos por êste Instituto,

'I
musica! Neste filme tem tudo '

.

De conformidade com o que foi resolvido em 'sessáo na Direto- tone adas isto para todo o mundo! são boatos
na de 8-2·46, os �óCios e seus filhos menores pagarão uma taxa men- Hilversum,' (SHI) _ O dr. Censura Livre Londres, Fevereiro (S. LP.)
.�al de dez cruzeiros cc-s 1�,00!, enqu�nto os n�o-sóciOs contribuirão H. Vos, ministro do comércio e

No programa: Noticias da
- Os jornais "Yorkshire Post"

mensalmente com � ímportãncía de vmte cruzeiros (Cr$ 20,(0). indústria da Holanda anun-
semana - DFB. .Notícias ,do e "Glasgow Herald" escrevem

Essas taxas sel�ao cobradas adiant�dal1J.ente; sendo que a primei- ciou que a produção �acional Dia - Jornal (sómente nas analisando a entrada de novas
ra, IO)� a1.ntoteda mdatncdula. di "N' _

S'
de carvão já chega a sessenta sespsões de 6A,30le3 8,45 horas. unidades do Exército Vermelho

., ressa os evern u-rgir-se a ecretaría do Instituto, á rua mil toneladas
.

, reços: s ,45 horas
Artista Bíttencourt, n. 2, onde poderão colhê!' maiores esclareci- meteu que -dmefnsa}l� e PdIO- 5,00 - 2,40. As 6,30 horas pre-

nas cidades polonesas:_ "O pro

mentos. '

ca a ami la po e- "

C$'
cedimento do Govêrno de Var

ra receber neste inverno seis ço Ul1lCO r 5,00. AS 8,45 ho- sóvia alarmou e deixou admí-
N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrf- h t litr d

- t ras - 500 - 300
cuia soh pena de perdê-la

ec O I lOS e carvao. Acres-I ROX;Y H.' ':
� 2 h'

rado o corpo diplomático acre-

Florianópolis, 10 ele f�vereiro ele 1946. cen!ou O �;'. Vos que ayumi- 1o � Filme O]�r��l .-°ba;B I ditado naque�a capital, que
naçao.. o gas e a' .eletl'lcId.ade 20 _ d Cam

. deve ser considerado como um
�I'of. ,J, Alcântara Santos Ro Cameron Tom

Diretor de Cursos
exigem cento e vínte-e-cínco

T 1
,-

prenuncio de aumeutQ,' da
mil toreladas. y er. , pressão soviética sôbre todos'

ASSI'lll o qlle llltl O TERROR DA ZONA d" d
. "

, 'apas- . os ommIOS a VIda polonesa .

sal' essa quatidade poderá
Um Western chelO de lutas e "Cor' b t V'

.

, b'
- torcidas

1 em oa os em arSOVIa,

(arne humana fornecI-da ao
sela Jeto de expartacao para 3

.... . que milhares de poloneses ap-
vários paI's

�

S
. .

II
- Basll Rathbone - NI-

.

.
es, como a

.

uecla, 'el Bruce 't�s para o trabalho físico, se-

consumo' pu'bl.-co p�)l exemplo, que dese�a car- g
GARR'A ESCARLATE

rao deportados para a Rússia
I vao ,e� troca de madeIras e .•

, para trabalhos forçados. Tais
• • • a BelgI<:a que oferece vidro pe- d

lV!als uSmha'lavkentura do au- boatos tem sua fonte no decre-
BERLIM, 9 (U. P.) - Um oficial da polícia alemã, adido lo carvao holandês. Prometeu acIOSO elOC Homes e do t 'd t d 1 -

�.o D t t dI'
-

. Dr Watson
o que OI ena a o os os 10

� epar amen o e nvestlgaçoes Criminais declarou ao cor- amda o dr. Vos que cada ho-' .

. _ . mens entre 18 e 35 anos de
respondente que atualmente estão sendo investi0'ados dois ca- landês receberá um par de sa-

4° - Contmuaçao do senado 'd d
'

11 8
sos de 111 11 f

.

d
b
.,. MISTE'RIO No'RDICO

I a e, e mu leres, entre 1 a

, u leres que oram assaSSll1a as e cuja carne foi for- patos ate o fan do ano. Refe- , 45 anos de idade registrar-se
necida ao consumo público, através do "mercado ne2:1'0". rindo-se a' depuI'aça-o mo t' C.ensura ate 10 anos. . -

'
.

-

�.
ne a- .' nas repartrçoes respectIvas pa-

Circulam com insistência versões de que grupos de "car- na, o dr. Vos declaTOu que ain- Preço. 2,40 ra fins de "trabalho obri�'ató-'
nlce�ros huma,nos" ,trabalham atualmente em várias

.

partes da falta recolher quinhentos .,

ROXY rio"
b

d� CIdade: porem ate agora sOll1�n.te foi comprovada a existên- milhões de florins, e que o go- HOJe, as. 5 e 7,30 horas. __

o

-----------

Cla de dOIS casos, .segundo � polICIa ale.mã. O autor ou autores vêrno possui. vários planos Bette DaVIS - Claude Rams. Na-o dará respostad? �onstruos.o cnme. c?�1tll1uam em lIb:_rdade, tendo a notí-I contra as operações da bolsa VAIDOSA

�. SIdo mantlda em. SIgIllO para a obtençao de maiores provas. I negra.
'a emocionante história de uma Washington, 9 (U. P.) - O '

mulher que vê fugir a moci- De})al'tamento (1(' Guerra anun-

dade ,.. <'iou filie () presidente Truman
Censura Livre. l'esoh'eu não tIar resposta. ao

No programa: Noticias da pedido de clemência do g·ene··
semana - DFB. Notícias do l'al Yamashita.
Dia - JornaL
Preços: As 5 horas: 3,60 e

2,40. As 7,30 horas único: 3,60.
DIA 15 NO RITZ - avant

premíére de
A NOITE SONHAMOS

O maior deslumbramento mu
sical...

.
.

CREDiáRIO {(KHOT»
RITZ • Ors,

Aderbal Ramos
da Silva

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

junto à Redação do "O Estado».

Instüujo Brasil-Estados Unidos
de Florianópolis

e

ale Eéti!til
ICrri!:b

I

ADVOGADOS

CONTRA CasPA,

QUEDA DOS CA-

VENDE'-SE
I

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
Uma limousine Ch$vrolet,·

tipo 41, de luxo, em ótimo
estado de conservação.
Ver e tratar no Hotel

CentraJ,' com João ,Cicarelli;

COURO CABELUDO,
TÔNICO CAPILAR

POR EXCEL€NCIA

1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


