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A posse
Leoberto

dos novos Secretários, drs. Lúcio Correia e

Leal, em Palacio. Gente forte, com aptidão
e â:-:imo para o trabalho que a espera

nas Secretarias de Estado.
caráter,

de 1946

INTERVENTOR �lDO DEEKE
---,--,�--.�,.,---......�,.,.....----�-�,�

o dr. Udo Deeke, no Rio, no Ministério da Justiça,
assina o compromisso de posse no cargo de
Interventor Federal em Santa Catarina

l111e tem COllHJ dirigente. em Santa Catarint..
a figura inrpcr+érrita do Se-nador Xerêu 1,.1
mos. e como coordeuador, no Brasil, a per,u
nol irlade i nquchra n tável di) Presidente Eurico
Gaspar Dutra, aqui c-ta-nos. sr, Interventor

federal. para reccbcrmos as ordens de \O:-,<"�

excelência t: do �(:11 p rnmi s sru- governo , pai' a

servirmos ao Estado c cnmprirmos o nosso

dever".
Vibrantes salvas ele nalma s, abafaram as

últimas palavras do cousanrado orador.
Seeuiu-sc a êste ato, os cumprimentos das

autoridades e pessoas presentes. aos novos

auxiliares do chefe do executivo catarineuse.
1�111 seguida 05 recém-nomeados, d i rig iram

se, respectivame-nte às suas repat-ticões, onde
foram por intermédio de seus oficiais de gahi
lletl". apresentados aos demais funcioná rios.

mll��� �� �� nov�� ��[r� ario�
.'?':"(' �n.�ar �o�.e,; às 1 0, h�:lras, na sala de C't"h,i dos meu s ilustre.", colenas t-ecem

.n0111(.'�1-1
Santa Cruz, através da lid('rallça da Assc-u-.

d�spaC'ho,... (lo } a13:10 do Oovêrno. com a pt-e- J dc.s que \�ossa excelência acaba .l e investir t.leia Xacional Constituinte, 11.10 nos l- lícito
senca do sr dr.. t do D�e�e, T I�[�l·\.'elltor fede-I nas altas 1llnções. de Secretários ele Estado e esconder que vemos (:01 vossa cxceleucia o

],�l!, .�dtas
. �utond,ades cIns,. militares e ecle- Prefeito da Capital, dr. JO;10 Dnvid Fcrrcn-a continuador da sua e-c tr-arudiuár-ia uln-a uoli

Sl�,..,t.l:a;-., dlreto�'l.'S de rep�rtJções, funcinnarios

'.1.I111a, (�l". .Ll'nhel'to Leal e cel. I.ojlt'..:: Vie-ir-a, a t ico-administt-at iva. para que não haja solu
públicos Fedei-ais. t';,tao,uals e mumcrprn s, re- incumheru-i a ele lhe agradecer \a honrosa con- cão de continuidade 110 plano covcmameutai
�1I"esen,t,an�t-; ,d,a . l�:I1tstr�a, comercio .e la\'ol11:a. Iianca que deten�,il1ou as llos:-;<�� ;lOHlf'aç.ill'S, que se tracara levar a hum te1'1110 ante" dos
]ornahst,a,:,- 1 t:JltC'�cnta_çnes do Par-tido Social I a mim se me afigurou que o tnterprete de- acontecimentos políticos de 29 de outubro.

Demm.,:r�lt��(>_ ',1.0, mtc r-ior da capital e rio Es- v�ra_ ser qualquer dos o ue 111t' cumctcr-am tal Tantas as realizacocs do zovcrno rio e-x-Ln

�ad��le�:�ot,�;����,c'�_Ín�s-t:�dan�es, e povo em geral, mIS:5�IO, "p.o_rque, em verdade, por tantos títulos teryen.tOl- Xeréu Ramos, que se faz desnc

Yi�ira e /lr�· Jo',-," ri l�: Fo��n.el P�dro ].�P�s Ilk":.;- aSsl�t,la essa pr�rro�atI\'a. ,. '::�."'�.�'IO enumer-á-Ias 011 encarece-las, P�H!l1('
, .

. "�O o a"VI er telra. I.. i ma, Lúcio ):,10 fot a o meu desejo de sei' útil, a qual- �,\ nao as conhecem ou lhes nevam crmsi s ten-
Corrca e LCl)he�'to l/cal, �espectt\'amente nos quer momento e em rodas as circunstâncias, c ia os que não n'as querem ;cr com olhos
cargos ele tu-efe-ito da_., capital, secretários da ll�ln 111(' teria arrojado a proferi I' estas pala- de quem acompanha as coisas públicas do nos-

F�ze!1cla, Sceuranca I ública e \ racuo, Otn-as vrns apressadas e descoloridas, so Estado no sentido impe-ssoal.
.Púhlicas (' .:\g1'1cultura. I Ao tomarmos posse, portanto, das Funções A visão politica de N CI�l!U Ramos e o amor

à sua terra se equacionam sempre que se faz
mist ér. I

Prova inconteste dó sr e acerto foi a indica, i
çú(J do nome de vossa excelência à governauca J
Li" Estado.

IEspirito 1110ÇO. culto, sereno l' compene-tra-
do <10:-; seus deveres, com reais serviços pr-es
tNlos à no:-,sa terra. no plano técnico e no

aspecto ele indiscutívd honestidade funcional.
Santa Catarina rect'htll a nomeação de VOS:'ia

�,ttlência CO�lO
. garantia dl1m�- arlministra

(;'(0 iecl1llda CIll iniciativas e realizações,
Xão ousamos, �r·. 1 ntcnTl1to". traça1" um

programa, ainda que em linhas gerais. pal'a
al111l1ciá-Jo neste momento. tal mesmo a magnI
tude elo aS�i11lto.c a minha posiç;"io ele sill1plc:.
tradutor de um 'agradtcillwnto dos 51'S, Secre
ül.l"ios de Estado da Fazellda, da Viação.
()hras Públicas e Ag1·ictlltnra (' Prefeito da

Capital, re:-pectivamentc:', dr Jo:,n Do_\"ic1 Fer·
"!'iX<"l Li1l12,. dr. Lcohl.'rto T..ca} l' cei. T...opes
\'ieil"a.

:11('1, de:::e-io. l'\}�n-r:llt(J. un, ('''I'\Tíci, dt
)vinhas 'i-nnçi)c .... ·'h cOlltah\ CO!!l 0:-' depaI'ta
mellto:" da S!:'erttaria ele Es[a�lo dos :-\egóclOs
da ��gurallca Pública e frente à::: minhas ob,
ser"aç_(Jes pe,.;<:;oais, su.'�erir a \"()S�a ('xceli-llcia
I) Qlll' :-'-t> fizer lJf'cc:;;<tri'J C'onigir ou ino"3I,
pal'a aprimoramcnto, Iklltro rias pns�ihilidades
nrçamt:ntárias, de tmIo quantn pal'eça indis·
pell"ável ao perfeito desempenho do cargo.

_.\":-;H111indo as llos.:-:as funções para corres

l)(ln(h�rmos Ü confiança do go"érno üo Estaclo,
dt'n:1l10s assegurar a "assa t:'xcelência que pro
curaremos, na medida elas nossa o:;; energias, de
�(:'mpenhá-las à altura de quantos titulares a

elas já emprestaram o brilho elas suas inteJi,
gt··]1cias e as de\'(H.;oes do scu patriotismo. (le
marcando, porém. para as llnc.;S2S permancn
('ias, as pec1Jlial'idades, ql1é' ca(la l1m itnprim;:.
Ú iunç;io, como dcc(JlT4::ncia il1elt1t��Yel do I

A POSSE no C'OROXET, LOPES '-TEIRA
Depois de ha\'er se empossado no ca!'go de

prefeito da capital, dirigill-se o sr. rl'l'onel
Ll1pes \-ieira à Prefeitura }Iunicipal. acompa
nhado de cn:>scido número de amigos e admira
dOl-es, sendo ao deixar o Palácio elo Co
\'1..;1'110. aplaudido ·]101' compacta massa de po,

pi1!ares d1..' tórlas as classes sociais, que ag-tlar
davam em hcnte a Casa de go\"êrno, a saida
do pres1ig-io�o politico e edil florianopolitano.
Ao chutar s, s, à Prefeitura, foi recebido

COll1 g:raIlde� aplausos pelos funcionarias cla
iJl1c1a cas:l.. amigos (" admiradores.

Chegado ao o;;el1 :'-:lhinete, o sr. Antônio Pã·
�!-1;( Perein\. T'ft.:r<:itu interino Ih: [1<1:;:'-ou U

g-O"l'l"lIO. proferindo a seguinte oração:
'. Em reuni�t.(I que ft'z ontem neste Gabinete,

com os Ch(·fcs de..' Serviço de�ta PrefcltUl·a.
o SI'. ceI. Antenor Tanlois de ),-} eSCjnita d{'
clal'Ol1 que l11e passava O Go\'érno do ll1t;l1'

cipio, pal'a que eu o tl'ansmitisse ao �en suL!')
titnto, áquele que fósse nomeado para o ca,'

go de Prefeito da CapitaL
l�: porisso. sr. ceI. Lopes Yieira, que aquI

estou para entregar-lhe o cargo que de jllsbça
lhe pertC'l1c(',

Rc'collllnzindo'o ao pôsto a que \'. excia,
já s('r"iu C0111 dedicacüo. competência e 111')
nestidade 110 GO\'êrtlO \.erêu Ramos, o S1".

lnten'cutol" l�do Dceke '-em de praticar um

ato .i u ... to t que hem interpreta o sentir do

pt)vo de Florianúpolis, que deseja yê-Io. de
novo, frente à administI'aç�,o da nossa Capital.

Em nOI11(' elo !"j', dr. edo TJeeke. saudou 0:5 I( d� Secretill'ios de Estado e Preil'ite1 da Ca
empossados, o sr, dr. Carlos Gomes de Oli-

\1
pIta!. para sen'inllos a Santa Catarina e ao

w. ir� •. , s�>cret"lrio da Just�ça, }<:ducaç�1O e Saú- gOvl:rno de \-O��q e.xT'('lc':f.lcia ·:t'.m.
de a:--;sulllil'

de. llllClando a sua oraçao. por declal'ar ser comu dell'gado ue lflledlata cOllÍlan,a do sr.

d� _extrelll.:ts dificuldades u presente 1l101lletltn Presidente da Repúhlica, o lllclito (�el1eral
}nstórico, não só para o Brasil, como ialll- 'Gurico Caspal' Dutra, é de- nosso dever frü,ar�
hém para o mundo. illOS que n;1O trazemos outras preoeupaç()es
As cdnsc(jlit'llCias da g-llena dificultam a que n;lO as de bem servirmos 8 nossa tcrra.

v,ida {',:onómica e deparam para os governo:� com a mesma dedicação c lealdade COIll que
sltuaçôes difíceis. Reclamos de tôda a onkm, vo,.:;sa (';.:celência de há muito "el11 sCJ"\'jnclo d
criam 11111 amhiente de incedc7.as, pl"('s�agialHlo administraç;lO estadual.
SItuações difíceis, que só a pntdência f.' a

I
j\s fun;;ões que "'lamas exercer. 110taclamente

c01l1prCells[lo atilada dos gon.rnantcs. })otkra a. l.JI,le>. 111e t()C�, na Sccl"l."·t_al·i,a .cll' F,stado' dos
fl1fn-:ntaL :\l'gnc'!O� da Segurança Puhlica. S;�lO daquelas
A JHU' da situaç�-lo doméstica. eXls1em os fllH> n;1.o de\"em suscitar ill1:.c;;õ�s t' milito me

prohlemas de orde111 financeira. Para a soll1·· tlOS 1)J'uridos de vaidade aos seus titulares.
ção dêsses prohl('mas, os on::amentos vigentes

I

.\"0 qne me diz respeito, sou dos" qlle con

ficariam aqu(:1I1 das necessidades que ::-it;' an- fI'atel'nií:am e0l11 (IS seus subordinados. no in
tolham, i\S I'('ceitas j{t l1�io podem comportar citanlt'l1to à cooperaçi,o ininte'rruJlta, itldis
a ele\·a,ão da mào de ohra e das matérias pn- ]ll'l1s[t\'(:1 ao bom êxito adminístrati\·o. respt'i
mas. Todo!? os prohlemas administrativos es- tal1dn-ns nos seus direito.". t11flS C'xig-indo-Ihcs
tão reqLH-'rendo, poi�. a atenç30 constante da· o çlll1lprimcnto estrito do� sens dc\'en'�.
cjueles que sá!) �enhores'\das rédeas do pot!t:r. Situado cada (Jual dC'türo da� suas atribui-

O fntern:ntor f'r. dr. L�do Oeeke. pnr('111, ções. surdirá. por sem dú\'ida, ;1 harmonia
estA orientando SCLts pafiSOS com muita felicl- para o conjunto, triuníalldo a ntár[tlina adnll
dade, achando-s(:' a prova. exceçao feita à SUe; nistratiY<'l, porque isenta de cntn�choCJttes pes
pessoa, na cs('olha dos sellS dedicados au"ilta· soais ou competições quasi sempre ill1pc1"ti
l"es, Os Cl11Jlossados. todos i'les, são homens de 'lentes.

COIl1}ll'ovada honestidade e dotados dc ex_ccp- I�'r"o é partir do pressuposto dp quC:' o cal-go

c�ol1ais facl1'ldades de trahalho e de inteligen- é apenas honraria que promana da fllt1,ão,
ela. O dt·. T,úcio Corrêa, no,'o secrctário da Os que o \1sufruem nesse sentido, sem se

Segurança Púhlica, traz consigo uma hag-a- preocuparem com O seu valor pessoal, expresso
gem ele pl'ofundos conhecimentos dos assuntos que seja j_)ela :nteligéncia, pela cultura, Oll

poJiciais, etT! razüo dos seus largos de tirocl- suprido pela honestidade uas intel)çõe� c peia
nio, como íntegro delegado de carreira" O dr, cnn"agra(,'âo ao tl'ahalho. dessen-em à causa

Ferreil-a Lima, 110\'0 secretário da Fazenda, púhlica, dand(J ao Brasil o sentido devrimentt
também é um conheec(lor ahalizado dos negó- da despersonalização rio homem I

cios fazendários, O dr. T.,eoberto Leal, ll�Vl) O instante democrático que o Brasil att-a�
secretário da Viaçào. Ohras Púhlicas e Agri- \'essa, sr. Interventor federal, na contextura

cultura, é lima da� figuras moças que se vêm ção do poder legal, é uma res11ltante não só
prestigiando pelas suas virtudes cívicas e fc· das mutações que a guerra operou na política
cundo dinamismo. O coronel Lopes Vieira, en- 1l1undial, ma�. sobretudo. um imperativo da
fim, é UIll dos 110SS0S homens púhlicos em lV)s�a formação de povo livre e civilizado. que
quem o povo dc Florianúpolis se hahituou a se in:ipira na doutrina pacifista, no respeito
confiar e cuja personalidade se destaca pela H lei e- �ls liberdades humanas.

lealdade, pela inteireza de caráter e peja. Santa Catarina é tida, nos mel'ieHanos do
nlagnanimidacle do seu coração. Brasil, C01110 exemplo de administração hOlles�

F:m nome. pai;.;. do Interventor sr. dr. edo ta e f·rodlltiva. omle o respeito à lei simuoliza
Det'ke a todos saúdo e cumprimento. certo de o no�so signo democratico.
todos vps soi� 8 altt1l'a de "ossas inYestiót11'as Como hrasileiros e catarinenscs. que nos modo de· encarar os fatos e situar as cOlltin

e que saherão Coopel'ar. com inteligência, hri· educamos no amor da Pátria, não fugimos ao géncias políticas no tempo e 110 espaço,

lho e operosidade na obra em que se empenüa conceito com fJue nos brindam os nossos patrÍM Para o desempenho dessa missão, nesta

o g-ovêl·no. visando 06 altos e sagrarias in te cios ele outras par�elas federativas. hora de reivindicações sociais� quando oBra,

,rês:ses de: Santa Catarina e do Brasil". Daí paI' que. nas Secretarias de Estado e si' caminha, altam'iro. para � sua destinaç_dO
Estrepitosas sah'as de palmas, coroaram as na Prefeitura da Capital, que vossa excelênoia I demucrática. espel amos contar com a orienta-

últimas pala\"ras do ilustre orador, hoje nos confia. no que de nós depender. pro- ç<i.o de vossa (xcelência c o concurso indis-

Após. o �T. dr. l/úcio Corrêa, secretúrio da curaremos cumprir a lei, e servir ao .r-;stado, pC'llsável do po':o de nossa terra.

Segurança Pública, fêz uso da palav,'a, para de vez que outra não sóe ser a orientação dr: Somos sumamente gratos a \"ossa excelência,
em nome dos recém-empossados. agradecer a seu govêrno e o desejo da terra catarim�llse, SI'. Secretário da Justiça, Educação e Saúde,
s. exa. o sr. I ntervcntor relo Deeke. a cano Amigo pessoal. cada qual de nós. assim pelas suas hondosas palavras C0111 que enal-

fiança neles depositadas. como vossa excelência, do preclaro Senador teceu os l10SS0S méritos na sua formosa ora-

Foi o �egllillte o discllrso lJl'0l111!lCiado })f'lo i'\'erêu Ramos, cujó nome, porque gl'ande de ção, em nome do exmo. sr. Interventor fe-
110\'0 secre1úr;o da �{'gurançi-t púhlica. dr. mais p;Jra Santa Catarina. se propôs espat'zi-r dera1.
Lúcin Conl�a.· ('ollhfC'imentos de orclt-m _�r('ra1. qve os pOSStll Filiados ao Partido Social Democrático, a

�'ºuando, há CelTa de algnnl_�5 boras, re- de sobra, a todos os quadrantes da Terra de mais pomlerá\'cl corrente ele opinião nacional,

o Coronel Lopes Vieira, o benemérito Prefeito, agora
recolocado nesse mesmo pôsto, toma posse, em justa
reparação, do lugar em que tanto se distinguira
pelo trabalho, honestidade e espírito democrático.
O dr. David Ferreira Lima, Lente Catedrático da
cadeira de Ciência das Finanças, assume o

cargo de Secretário da Fazenda.

T"ansmitintlo-lhe o Go\'êrno do J\runicípio.
desincumbo-me da missão que me foi confiada.
E (J faço com íntima satisfação, porque, fUll
cionário desta casa. honra·me tê-lo C01110 che·
fe. ao mesmo tempo que pl'ometo contribuir. à
medida das minhas modestas possibilidades,
para o êxito da �t1a administração.
Aceite • .sr. ce'l. Lopes VieÍl·a. com os meus.

os parahéns dos funcionários desta Prefeitm'a
e', votos bem sinceros que todos fazem('s pela
felicidade do seu g-óvêrno",
Serenados os aplausos, que pôs fim as últi

mas palavras do ol'ador, discursou o sr. l\Ia-

Continua na 6a. página

UMA C�RTA
o sr, eel, Pedro Lopes

Vieira, dig'no Prefeito lIulli ..

ripal de Floríanópolts, rece
beu do sr, eél, Antenor
'I'nulnis de :;U(>squita, ex ..

Prefeito jUunicipal. II seguín
te carta..

••Fforfunópolts, 11 de feve ..

reiro de 194:H
Senhor Prefeito.

'J'('!ndo o jornal "Diário da
'I'un1('" ImbIicudo em sua

edição de hoje, 'uma referêllq
('ia á minha l}essOn, e couse ..

II iieutemente ii minha g'.es ..
tão de Prefeito, cumpre-me
,infol'mnr-yos flue es('revj :t
redação do referido jornal,
uma ca11a uos seg'uintes têr..
mos:
..Senhor Redator do Dili ..

rio da Tar(le. Lí no vo!'lso.

jornal de hoje, umá refe ..

rência á minha pessoa, no
Ilrtig'o intitulado "A nova
interventorill" •

Peço vênia para. ponde..

rar-vos que nunca u�seve·

rei, a. (luem quer que seja,
ter encontrado na Prefeitu
ra, folhas de pag'amento
('om nomes quaisquer, pois,
em Ilhsoluio, não pl'ocurei
devassar

.

a administração
pllssada. Limitei-me a ser

IHlministrafloJ', na minha
g'estão e nada mais.
llfnHo p'nto ficarei se fôr

!'etifieatla a referida alusão.
Espero. que esta minha

atitudf', seja suficiente pa
ra eyitar juizos flesnirosos
('ontra a Administração pas ..

salia. em face a lima l'eie
l'ên<,ia flue nunca fiz.

Sem 'mais, apresento meu,'!

reSI}eitosos cumprimentos.
no amig'o
(as,) AlltenoJ' Taulois de

·iUeSfiuita."
Que os leitores, amig'os e

atIyersários d.o eéI. Lopes
Vieira julguem êsse caso.

Novamente
prorrogada
Rio, 12 (A. N.) � o pre

sidente da República as

sinou decreto tornando ex

tensivas aos vencimentos
dos dias 10, 11, 12 e ]3 de
fevereiro, as disposições
do artigo primeiro do de
creto 6.970, de 6 de feve
reiro de 1946, que regula a

liquidação de obrigações
prorrogada em consequên
Gia da greve dos bancários,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A EXATA VELOCIDADE DO SOM
Nos EE. Ul,', fizeram-se 71 dis

paros de UlU enorme canhão apro

priado com o fito de medir II velo
cidade exala do som. Numa dis
tância de seis quilômetros e meio
instalaram-se microfones correta

dos com uma estação receptora
central, na qual se registavam as

oscilações das ondas sonoras com
(

a precisão dum décimo milésimo
d'e segundo. Considerando ai ícmpe
ratura, umidade ambiente, pressão
barométrica, direção e velocidade
do vento, e centenas de outros fa-
101'es que Foram Lodos Incluídos
nos cálculos; verificou-se que o

som percorre o espaço à vclocida
de de 331,538 metros por segundo.
As cifras achadas anteriormente os

cilavam entre 330,92 e 332.14. me

tros por segundo.
* * '"

UM ESPETÁCULO DE CARIDADE
Numa das tendas lia-se - se-

guinte lebreiro:
"Cada beijo - Cr$ 25,00".
Ihrahím se dirige à linda louri

nha tcndeír-s, e pergunta-lhe:
- Senhorita: quando começar a

Iiquidação me avise, sim?!. ..

.. .. .

CARACTERíSTICOS DAS ILHAS
SCILLY

As ilhas Scilly, que perten
cem á Grã-Bretanha e estão situa
das ao sudoeste do cabo Lands
End, são tão pequenas que a peri
feria dia maior pode ser percorri
da em um dia de marcha. Há umas

duzentas ilhas, das quais somente

quatro estão povoadas e teem dois
mil habitantes, ao todo, que se de
dicam priancipalmente ao cultivo
das flores. De dois em dois dias
um pequeno vapor as põe em co

municação com a terra firme. Nas
ilhas, há várias igrejas, mas o que
não existe são tabernas. Si o nível
do mar descesse somente dezoito
metros, todas as ilhas Scíllv f,ica
riam unidas entre si. Ao atraves
sar-se o canal que as separa, vc-se,
constantemente o fundo arenoso do
Oceano. A estas ibhas chegam mui
tos pássaros originários da Amé
rica que atravessam o Atlârrticr»
------_._--- -_._

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOMe S�MPQe

Correio LageaDO
Yendo avulsa na

AGENCIA PROGRESSO

--1'S a no uenal
CONTEM

OITO EI.EMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

'ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
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FlorianópoJi!!
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Novidades todas
semanas

ai I

As gaiolas onde existam
pássaros, em geral despren
dem máu cheiro, do qual é fá
cil livrá-las espalhando no

fundo, gêsso em pó e cobrindo
o com areia.

;DOENÇAS NERT6SAS

Com os progressos da medicina.
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí,
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
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, da. !J
às 11 horas. diàriamentc.

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M.:mtagem de rádiOll, Ampli-

I
fjcadorea-Transmi"oll'ell

Mabrial importado direta
mente dos U. S. A.
Proprietário

Otomitr GeorgeS Bõhm

I
Elecb e - Tecnico - Profi.sional

formado no Europa
Florianópoli.

�uo João Pinto n, 29 -- Sob.

Móveis de A�o, Arquivos e
Cofres (cSYNTHESIS»

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

o QUE SE PENSA DA
MULHER

Amei durante tôda a mi-

I nha vida, três coisas, que nun

ca consegui compreender: a

música, a pintura e as mu

lheres.

Docinhos de ocasiao.
Corte fatias finas de pão de

Paris, unte com manteiga, dei
te por cima uma fatia de quei
jo de minas e sôbre êsse, 2 me

tades de bananna fritas e leve
ao forno.

Fontenelle

AS MÃES DEVEM SABER
QUE:

A saúde das mulheres é
uma comédia engenhosa, que
elas representam em beneficio
dos médicos.

Sirva regado com caramelo.
JANTAR

Sopa de feijão branco.
Ferva juntas, um bom peda

ço de lombo, paio, alho porrô,
2 xícaras rasas de feijão bran
co e agua e sal quanto baste.
Deixe ferver até amolecer o

feijão, e passe êsse pela penei
ra. Junte então ao creme, ce

nouras, nabos, batata, aipim,
repolho e couve picada.
Deixe cosínhar lentamente.

Aubryet

Qual a mulher que, na ado
lescência, não teve um ataque
de sara:mpo e as beijos d'um
primo?

Júlio Dantas

CONSELHOS DE BELEZA
Os exercícios de fôrça, são

os que menos aplicação teem
na cultum física feminina.

'.' Denominam-se excitantes os
Um desenvolvimento mus- medicamentos ou infusões que

cular moderado pode contrí- despertam e aumentam a sen
buir para o mesmo aspecto sibilidade, como o café, a qui
que apresentam os fortes, pro- na, etc.
porcionando até elegância dos *

movimentos. As bodas de ouro se teste-
'" I jam no terceiro aniversário do

Os exercícios de velocidade casamento.
são particularmente benéficos i *

pa;ra a mulher em tôdas as Todos os excessos são preju-
lda�es, guardando, é claro, as diciais, como os de agua, de
devidas proporçoes. .

exercício ou de dormir.
*

RECEITAS PARA O SEU
PALADAR

AT1"OZ simples.
Á pedido de "uma leitora".
Lave e escorra bem 2 xíca

ras de arroz. Doure em 2 co

lheres de banha, 2 alhos soca

dos e retire-os da panela. Jun
te o arroz e vá refogando-o. até
este .ficar com aparência de
torrado. Escorra um pouco da
gordura, junte uma colher de
cebôla ralada e 1 colher de sal,
misture bem e junte 4 xícaras
cheias dágua.
Deixe ferver lentàmente até

secar.

AS DONAS DE CASA DEVEM
SABER QUE:

O máu cheiro que deixa nas

mãos a cebôla, tira-se friccio
nando-as com aipo; o do alho,
com salsa.

O suco de limão, em café
quente, alivia as dôres e espas
mos do estômago.

Ins'ituto Brasil-Estados Unidos
de Florianópolis

AULAS DE INGLÊS
EDITAL

Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha
aberta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursos de inglês man

tidos por êste Instituto.
De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto

ria de 8-2-46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men

sal de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), enquanto os não-sócios contribuirão
mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).

Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei
ra, no ato da matricula.

Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, á rua

Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci
mentos.

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí-
cula, sob pena de perdê-la.

.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.
Prof. .I, Alcântara Santos

Diretor de Cursos

o ESTADO
Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua João
Pinto 11. '5

. DIRETOR DE REDAÇÃO: '

I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
'

Na Capital
Ano Cr$ 80,0�

i. Semestre Cr$ 45,O()
Tr imestre CrS 25,00'

������. ���i�� �;i �:�g1'Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50>

No interior
Ano c-s 90,00-1Semestre Cr$ ;:�I,Ol}
Trimestre CrS 30,01}'
Número avulso Cr$ 0,50'

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Anúncios mediante contrato-

---------------".-

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS l<'ILHO

Notas Políticas

Solas Locais

Artigos de Redaçâo
Página Literária
SIDNEI NOCE'l'1

Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
�rolas Rurais
Esta t íst íca
"em Tôdos Sabem

A. OA.,lASCEXO

Govêl'l1o do Estado

.Turispruelncia
Vida :\lilitar

:\otieiário cio Exterior

Xotieiál'io (lo País

Artigos de Redação
UDIO :\1. CAJ.LADO

Crôruca da Semana
Pelos Municípros
Magazine
Concursos

Artigos ele Redação
D. F.•<1QUINO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar

Falos Policiais
Viela Social
Vida Femin ina

Rerig ião
PEORO PAULO MA\H HJO t

fEsportes.

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante ())>

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

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

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nelsom

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

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

pela Farmácia Santo Antônio sit�
à. rua .Toão Pinto.

'rELEFOl\ES MAIS >:ECESSITADOS
Bombeiros 1313
Policia .' : 1038
Delegacia O. P. Social............ 1578
Maternidade 1155
Senta Casa 1036
Casa ele Saúde S. Sebastião 115:>
Hospital Nerêu Ramos .........• 70G
Assistência Municipal 1664

Hospital Militar 1157

!14° B. C. 1530
Base Aérea . . . .. 786
7" B. L A. C. 1593
Capitania dos Por tos...... . 138u'
16" C. R. ]608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária 1518·
«O Estado" 10ZZ
H A Gazeta" 1656
"Diár-io da Tarde" 1579
I•. B. A. 1643
Euip. Funerária Ortiga 102';

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis. que tere
mos prazer em recomendá-lo (8'

I aos interessados na aquisição d.
bons tuncionáríos (as).

I

f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tênis Clube - Dia
do

.).

horas, Serão Musical
Moritz e de

13, quarta-feira, às 20
nutavel pianista catarinense senhorita Adelaide
quintento de cordas da Orquestra Síníêníca.

16, sábado, às 22 horas, Grande Noitada Carnavalesca ..

'Lira
concurso

Dia

com

um

I Importante4iovêrno do Estado 14° BATALHÃO DE

CAÇADORES
EDITAL

Venda de animais em hasta • _

pública reunlaoFaço público, para conheci-
.

monto dos interessados, que Washmgton, 12 (U. P.)
de acôrdo com a autorização 9 Departamento de. Estado,
do exmo. sr. general diretor do m1lon:nou haver con'Yldado �s
Servico de Remonta e Veteri- -embatxadores dos proses Iatí

náría, contida em radiograma no-americanos, ?om ��ão do

n. 53-D l-A de 8-11-946 serão representante díplomátíco da

vendidos a '19 do cOITe�'te ás Argentina, para uma reunião

8 horas, no Quartel desta lrni- especi�l. com o assistente do

dade, em hasta pública, a quem secretário d.e Estado.
.

O PRECEITO DO DI. maior lance oferecer, doze (12) A1guns .dlplo�atas ínforma-

EXERCÍGIO FÍSICO E SAÚDE muares e três (3) cavalos, ím- ram aos jornalistas que o De

O exerciéio filico fi tndispenlável prestáveis para o Serviço do �a�amento de Estado l?,s so

a saúde. Ativa a circulação do Exército. Iícítou a presença afin/l de

sangue e a renovação do ar een- Florianópolis 11 de fev-ereiro apresentar-lhes uma simples
tido nOI pulmõ<u. E'oz aumentar a de 1946.' explanação afim de serem dís-
tranapuaçcio "a eliminaçcio. pelo Waldemar Vie';ra Cordeiro, cutidos em comum, depois, pro-
suor, de reeíduoa formadol no

•

orqanÍ8mo, 2° Ten. R./1 Conv. Secr:etário blemas de interesse do Hemis-
! t�Qça todoa OI dias um pouco de do Bt. 1. féria. O sr, Luiz Luti, encarre-
gináatica ou dê um paaleio a' pé,' gado dos Negocias da Argentí-
andand.o viqorosQmente. Em se- C'1-neIDa na, informou á Uni t e d
gulda, tome o banha frio habitual.
SNES. press que não havia sido con-

"A MANSÃO DE vidado a participar da reunião,
tiba. FRANKESTEIN ... " mas que acompanharia a mes-

João Batista da Costa, Dr.' O mais original e completo ma com grande atenção, espe
Pedro Moura Ferro, Luiz Au- filme de horror feito pelos es- cialmente dado o fato de que

gusto Moura Ferro. tudios da Univedsal. . .
se aproximam as datas das

De Curitiba para Flortanó- APRESENTADO NO CJNE eleições na Argentina e da con-

SRTA. MERCEDES LOPES polis. RITZ terêncía pan-amerícana do Rio

Artur 'Polli, Osny Ortiga, Cinco figuras de terror de Janeiro.

Ezidro Rodrigues. atuam neste entrecho de ele- Os diplomatas afirmaram

Para Pôrto Alegre. trisantes situações: 1° O Mons- que ignoram especificamente
Silvio Araujo Santos, Ilda tro - 2° O Lobíshomem - 3°, quais os assuntos a serem dís-

Araujo Santos. Drácula - 4° Frankestein - cutidos.

Para Montevidéu. 5° O Médico Louco...

N --,--t----t---Newton Izac da Silva Caro Cinco diabólicas persona- �V9S n erven ores
neiro, Elza Gomes. gens, dentro de uma história

* que fará arrepiar os cabelos de

RELAÇÃO DOS PASSAGEI- tôda gente ...
ROS QUE EMBARCARAM N/Quem não for forte, aconse

CAP!TAL, HOJE DIA 12, PELO lhamos não ver este filme ...
AVIA0 "AMFrRICA DO SUL", É fantástico, é terrível, é hor-

DA CRUZEIRO DO SUL. rendo, é alucinante ...
Para Curitiba: Sady Carlos Gritos tremendos reboam

Schmidt; sem cessar durante auasi todo
Para São Paulo: Jayme o decorrer da película ...

Chait; Primeiro o Frankestein car-

Para Rio de Janeiro: Elisa rega a jovem i:ndefesa. Segun
Festeja hoje, mais um aní- Costa Bôa Nova, José Carlos do o Lobishomem escapa, nu

Arnoldo Sousa para exercer, em comissão, versárío natalício, o estimado Bôa Nova, Antônio Carlos Bôa ma noite escura e denso ne-
o cargo de Prefeito Municipal de São Jos�. jovem, Odinaldo Oliveira, fi- iro tort d de pecoVitor Buhr para exercer, em comissão, o Nova, Roberto Sousa, Maria voe . e ura ezenas ,,-

cargo de Prefeito Municipal de Rio do Sal. lho do sr. Arnaldo de Oliveira, Aparecida Costa Sousa, Manoel sôas ... Terceiro, Drácula nu-

Alfr-edo Blacse para exercer, em comissão, representante comercial. Marques Henriques, Hyedda ma só noite chupa vários se-
o cargo de Prefeito Municipal de IndaiaL ,.,

C ldei H res humanos que mOI'rem sema eira enríques, Thais Cal- ,

Jaime Er-nesto de Oliveira para exercer o Faz anos hoje, o dr. Ribeiro 1 Q t
cargo de Prefeito Municipal de São Eranciscc d ad

reira Henriques, Helena Maria sangue a gum. . . uar o o

.10 Sul. Fontes, provec�o a vog o. Caldeira Henriques, dr. ROgé- Monstro trucida outras tantas
Silvio Seca para exercer o cargo d"f Prefeitu .río Vieira e Paulo Aifon.so Sch- pessôas... Tudo aliás maneja-

Municipal de Rodeio. I Hoje, o galante, menino GU!
I
mídt.

'

I do pelo Médico Louco ...
Abdon Fóes para exercer o cargo de Pre.. Brasil festeja mais um anl Ma ·t ul-feito �Iunicipal de ItajaL •

'
-

DESEMBARCADOS NA suma 1110l e a pop açao
Leónidas Cabral Herbster, 1° tenente d.

versaria.
; MEMA DATA: horrorizada, se congrega e com

,Fôrça Policial do Estado, para exercer, em
:t

I P d t d p
A

t Al archotes enfrenta todos aquê-
tomissão, o cargo de Prefeito Municipal de Deflui hoje, mais uma, pri-' rqce en e e or o egre:

les seres horrendos, dando. ca-
Jaraguá do Sul. t'l srta. Zilá Adeli�o Nunes .Xavier.De acôrdo com o art. 15, item l, do decre.

mavera, a gen I bo dêles ...
to· lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: Amaral, filha do sr. Polidora MOVIMENTO DE PASSAGEI. O espectador sente um alívio

Timóteo Braz Moreira, 1° tenente da Fôrça Amaral.
*

ROS DA PANAIR DO BRASIL quando termina suavemente
Policial do Estado, para exercer, em comissão, S A ed• ., EM FLORIANóPOLIS o enr o ...
o cargo de Delegado, padrão U (Delegacia da Trauscorre hoje, o aniver- . .

d'Ordem Política e Social), do Quadro Único DIA 9: - Com destino à Mas não va deIxar e lr ao

do Estado, vago em virtude da exoneração de sário natalício, da prendada Pôrto Alegre: Sylvia Garcia cinema por isso!
Aldo Fernandes. srta. Vanir, filha do sr. Vespa- Godoy; procedentes do Rio de AgaTa! Seja homem! Quan-Leandro José da Silva Júnior, 2° Tenente siano Souza. f'lda Fôrça Policial do Estado, para exercer, in. *

Janeiro: Marcílio Nolding Mot- to mais medonho o 1 me, me-
terinamente, o cargo de Assistente Militar do ta, Odília Pompe'ano Motta e lhor. A torcida é tremenda. Vo-
Secretário de Estado dos Negócios da Segu· VIAJANTES: Sérgio Pompeano Motta; pro- cê chega a se levantar na poI-
rança Pública. Rodolfo Ra be I cedente de São Paulo: Celso trona. Vontade de entrar em

Portlfot'ia de 8 de fevereú'o de 1946 Faleceu, cntem, na Cala de. . . 1ü INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE Sa.úde São Sebastião, onde s. Ramos, pro�edente de .CuntI- cena é "mato". Como aque a

L iccltci<l.r, "ex-officio", em prorrogação: achava internado já há .,á�iol dias, ba: Jorge MIguel Athenno. - vontadesinha que todos nós ti
De acôrdo com o art. 15, alínea b, do de· O sr. Rodolfo Rabe, antigo e con- DIA 10 - Com destino à Curi- nhamos de estar em Buenos
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941, 't dele tante comercial 'b D R udcel u� o repr

. ," _
tI a: r. enato Gutierrez,' Aires, para ajO ar os nossos pa-combinado com o art. 1°, parágrafo único, O féretro salra da Capela de Sao

d t' 'S- P I t
. .

h d "1 nh "
.)0 decreto·lei n. 680, de 30 de setembro Sebastião, para o cemitério do com es �no a ao .au o: Jo: nClOS na ora a e a ...
de 1942: ItClcorobi, às 10 horali. sé TreVIsan, Amalla Rogel BORIS KARLOFF, BELA

Porfirio Cunha, ocupante do cargo da elas- * Trevisan, Sérgio Trevisan, So- LUGOSI. J. CARROL NASH,:Se E da carreira de Contínuo, do Quadro Úni·
co do Estado, lotado na Diretoria da Justiça e

PASSAGEIROS DA VARIG nia Trevisan, Jorge Kaszás e LON CHANEY JUNIOR e ou-

Saúde, por trinta dias, com vencimento inte- No avião PP-VAP. - Viaja- Silva Rodriguês Filho; com tros ... Todo o "team" de gen-
gral e a contar de 3 do corrente mês.' ram de Pôrto Alegre ,para Flo- destino ao Rio de Janeiro: Ju- te má do cinema. .. O me-

rianópolis: rema Spinola Bitencourt, Alzi- lhor elenco no gênero até ho-
José Joaquim Santana, Fran- ra Spinola Bitencourt, Be.nar- je organizado. Icisco Silva. dete Bitencourt e Jayme Fer- São duas horas Que passam

IPara Curitiba. nandes Costa; procedentes de tão depressa, que nem dá pa-

IIsabel J. M. S. de Azevedo, Pôrto Alegre: Hercílio Polli, ra matar o gôsto ... Vamos ADVOGADOS
Buenaventura S. de Azeve,do, Otávio dos Santos. Ilka Pa- ver si você é bamba mesmo! Rua Felipe Schmidt 34,
Renato Euriconi. I gliuso, Ursula Heineberg de I Vamos c'in:ar aquêle verslnho Sala 3, Tslef 16-31

De Florianópolis para Curi-IWúlff e Sylvia inês Wolff. A. S. 1 .. _

Decreto de 7 di! [euereiro de 1946
. O L\'TERVE,\'TOR FEDERAL RESOLVE

.Vomcar:

De acôrdo com o art. 15... item II, do de
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Helena Cunha para exercer o cargo da clas
se C da ca rreira de Atendente, do Quadro
(Jnico do Estado, criado pelo decreto-lei 11.

1.339, de 28 de maio de 1945, para ter exer

cício no Centro de Saúde de Blumenau.
(Reproduzido por ter saído com incorreção).
Decretos do? 11 de ieoerciro de 1916

O I::-:TERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoneração.'

A Edmundo Angulski do cargo de Prefeito
).funici pa l de Orleães .

Nomcar :

De acõrdo com O art. i«, item II, do de
ereto-lei federal 'L 1.202, de 8 de abril de
1939:

Antônio Dib IV[ ussi para exercer o cargo
de Prefeito Municipal de Orleães,
De acôrdo com o art. 12 e art. 1 S. item V

J

do decreto-lei n. Si2, de 28 de outubr-o
de 1941:

Hermes Guedes da Fonseca, Oficial Adrr,r-

Inistrativo, classe J, do Quadro único do Es
tado, lotado 11<1 Biblioteca Pública do Estado,
para exercer o cargo, como substituto, de Di.

reter, padrão Q, da mesma Biblioteca, duran
te o impedimento legal do respectivo titular,

Decretos de 12 de íerereiro de 1946
O INTERVEi'\TOR FEDERAL RESOLV�;

Conceder exo'ncração:
A JDão de Andrade N inô do cargo de Pre

feito :\Iunicipa1 de São Francisco do Sul.
A Felic io Tomelin do cargo de Prefeito Mu

nicipal de Rodeio.
A Fernando Ferreira de Melo do cargo de

Prefeito :'Iunieipal de Rio do Sul.
A Clodorico Moreira do cargo de Prefeito

Municipal de Indaia!.
A Francisco Gouvêa do cargo, em comissão.

de Prefeito Municipal de Biguaçu.
A Antônio Policarpo Philippi do carga de

Prefeito Municipal de São José.
A Rêmaclo Otaviano Seára do cargo de

Prefeito Municipa l de Jaraguá do Sul.
A Benjamim Wendhausen , do cargo de Prc

feito Municipal de Itajaí.
Nomear:

.Toãc Eloi Mendes, capitão da Fôrça Poli
ocial d" Estado, para exercer, inter inamente.•
o cargo de Chefe da Casa lIIilitar da Inter.
ventoria Federal.

Saílomão Bezerra de Arruda Câmara, 2'�

.tenente da Fôrça Policial do Estado, para

"C....._:cer, interinamente, o cargo de Aj udante
de Ordens da Interventor-ia Federal.

De acôrdo com o art. r», item II, do de
ereto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril

de 1939:

Antônio de Pádua Pereira para exercer,
em comissão, o cargo de Prefeito Municipal
de Biguaçn.

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

TrahH na chácara Espanha,
�om o snr. Oscar Pereira.

Vida Social Dr. POLVDOaO s.
THIA80

REASSUMIU SUA (L1"ICA

FOLHINHA DO DI! Achados e perdidos
Na rua Uruguoy. eábado, dia 9,

foi achada urna chave tipo Yale.
que fica à di.polição de quem
provar :ler seu leqítimo dono.

FEVEREIRO
44 Sta; Veridiano

Lua cheia a 16
321
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-'----------------------------

Quarta - Feira

1901 - Inicia liua publicação,
em Flerionópoli.. «O Comér·
cio», órgéio da Aaaociação Be
neficente dcs Emprega.fos no

Comércio.

OS ASTROS ACONSELHAM:

Dia impróprIo para iniciar

viagens e tratar d. negócios de
terrca, casas, mina. e constru

çõe.; é bom para alllluntoll

jurídico. e financeiro., bem
como paro contratar ou reali
zar casomento,

ANIVERSÁRIOS
*

Ontem, festejou mais uma

primavera, a gentilíssima se

nhorita, Mercedes Lopes, fino

ornamento da nossa sociedade
e elemento de 'real destaque do

teatro de àmadores desta capi
tal.

A data de ontem, registrou
o aniversário natalício, da de
dicada professora normalista,
senhorita Waléria Grams.

Aniversaria-se hoje, a exma,

sra. Catita Livramento, dd. es
pôsa do sr. Heitor Livramento,
funcionário dos Correios e Te

légrafos.

Rio"
-

_ (Via aérea) - Foi

empossado o sr. José Júlio Ne
rêu no cargo de novo interven
tor do Amazonas.
Rio, 11 (Via Aérea) - Foi

nomeado Interventor na Bahia

p sr. Guilherme Marback.

,Supala:riil JurUy
Rua Tiradentes 19

Apresenta seuS últimos [f,O

deles em calcados finos
para senhoras

A séde da ONU
Londres, 12 (U. P.)

A Assembléia da Organiza
ção das Nações Unidas,
aprovou, por 22 contra 17

votos, o estabelecintento
da sede permanente da O.
N. U., em algum lugar da
área da cidade de Nova
York.

111J]J,lt)I!Ulsllilffil
* lW8 Q� VII
5010, .& VII
• I. B O LO'

, Or5o>.
Aderbal Ramos

da Silva
e

.oão Batista
Bonnassis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P o E S J A S.
ARTeRO TORRES-RIOSE('O,
EDIÇÃO DA LIYRARIA DO OLOBO.
PÕRTO ALEGRE.
Acaba de aparecer, na "Coleção Tucano", da Livraria do

Globo, de Pôrto Aleg're, o Iívro "Poesias", de Arturo Torres
Ríoseeo,

Arturo Torres-Rioseco, poeta e ensaísta, nasceu em 'I'al
ca (Chile), em 1897. Cursou o Instituto Pedagúgíco da Univer
sidade do Chile, e firmou-se pela Unlversídade de lIinnesota,
dos Estados Unidos, onde foi professor de literatura híspano
americana, em vários centros universitários. Dtrlge atualmen-

I
te uma publicação de estudos ibero-americanos e faz jornalis- í
mo em revistas de cultura. Entre as suas diversas obras,

des-,tacam-se: Enel Eucantam.iento (1921), WaU Whitman (1922),
Precursores deI Modernismo (1925), Mexican Short Stortes
(1932), EI Libro deI buen Humor (1932), Ausencia (1932),
1\'lar sin Tiempo (1935), Grandes Novelistas de América (1941),
Canto a Espafía Viva (HI41) e 'fluo Epíc oi Latiu Amerícan
Líterature.

Contendo um ensaio sõbre a personalidade do autor escri
to pela grande poetisa chilena Gabriela lUistral, recentemente
dístínguída com o Prêmio Nobel de Literatura, êste volume de

poesias de Ríoseco foi traduzido por Ana Amélia Queiroz Car
neiro de lUendonça, Aurélio Buarque de Holanda, Carlos Drum
mond de Anda-ade, Cecília MeireUes, Jorge de Lima, Ma.nueI
Bandeira, Mário de Andrade, Marques Rebêlo, DIurilo Mendes,
Oswald de Andrade e Vinicius de Morais.

Declaração
Declaro a quem interessar possa que, nesta data, deixei

por minha livre e expont ânea von t ad e , o cargo de gerente da

«A Soberana», pe r tencen t e à firma Moritz & Cra. desta praça.

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1946.

(a) ALCIDES ROSA

D� acôrdo: MORITZ & CIA.
----------------------------------------------------

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar\

-

nao

I OU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E EUCiANCIA ? IPROCURE A

Blfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

-

I Panair do Brasil S.A.
HORÁRIO

A partir do dia 1° de fevereiro de 1946
2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
...as• e domingos: Rumo Norle (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
-

CREDIÁRIO «KHOI»
Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório' para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do -O Estado ••
---..--I..------------------------------�

-----_..��_ .. _- -

VIAGENS
Fpolu.-- JoinvUe •

CHEGOU DE LONDRES
• • •

Londres, (II, P.) - Já chegou ao

i Brastl o reputado e esperado trata
, mento Okasa. - Okasa é hoje uma

I medicação de escolha uníversahncn
te reconhecida pelo seu alto valor
terapêutico e pela sua eficácia indis-
cutívet. - Okasa á base de Hormô
nios vtvos, extratos de glândulas se

xuais e Vitaminas selecionadas,
combate vigorosamente todos os ca
sos ligados diretamente a pertuba
ções das glânulas genitais do apare
lho sexual como: Fraqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, selínídade precoce,
perda de energia, fadiga, fraqueza
mental etc .. DO homem" ...

_ Fl'igidez, irregularidades ouva,

danas, idade critica, obesidade ou

magreza excessivas, Ilacidêz da pele
e (lá cútis, queda ou falta de turgên
da dos selos tôdas essas defícíêu

cias, de origem gtandular. na mu

Iher, Okasa encontra-se à venda nas

boas Dl·ogaria..o;; e Farmácías. Infor

macões e pedidos ao Dístrtbuídor

geral: Produtos, Ar-na, Av, Rio

Branco, 190 - Rio, nkasa importa
do diretamente de Londres. pro
porcíona Vil'ilidade, FÔI'ça e Vigor
com as drágeas "prata" para ho

mem, - Feminilidade, Saúde e Be
leza com as drageas "ouro" para,
mulher,

oaida.a - 2 h,:mu da Imadrugada

'

I JoãnVile-.FPons·1I
Saída. 9 hot'Q. da mClnb<i

Informações neste

I,re aacão !
--�-------------- .....

.
- ,

FILHA I MAE , AVO'

l\1otor a óleo
,

cru

T'o-ves cleve »- usar a

I VE:NDE-SE um marca "Ch
max" - mil rotxções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co-

te de óleo.
O motor pode ser' examina

do em Itajai com o sr, Oswal
do Dutra deleaado Instituto
dos Mar itirnos. Tre tar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34, 1'e'efone 1134.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldililma.
por tu-

guê., ag

ponhol.
trance.,
inolê.,
etc.

Romance, Poesia, Religião, A
vic.ção, Matemática, Fí.ica,
Química, Geologia. Minera·
logia, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria, De
senho. Saneamento, Metalur
gia, Eletricidade, Rádio,. Má,
quina. Motores, Hidráulica,
ALvenaria, Agricultura, Vete-

1 inária. Contahilidade,
Oicionário•. etc, etc,

I
AQraaoiaa e RepraentaÇÓON em

o.rOI
Matriz: Ftorian6poa"
Rua Joao Piato; n. !
Caixa Poetai. 3'
Filial: C,..ci6J:t\a

Rua Floriano P.Íltotc, ./n
(Edit, Próprlb).

T.leqramCUl: -PRIMUS·
Ao.nh. QotI principaia
Iftuaioipia. do E.taà.>

ViEIRA:
tVI r ARA DORES

(OU REGULADOR
A MULHER

JA..fivia as Cólicas Lterinas
Ernprt"g" se Cuf11 VIj{H��t m {"''l.

ra C','mb"lt'r""" irré'g'uIBrirladee
das fúnçõp.. fiP'"(I ,ii ca- das se

uhcras. É ('8Irn,aflte e rezulador
defõl"l'!,iÓl tuncõ .... "

FLUXO-' ED � TiN A, pt'lr ti<P"

comprovada -ttcacta. é muito re

ceitada. Dpvp ti'er u!Õlarl� corn

confiança.

IFLUXO-SEDAT!NA I"Dt.·AfH!'n ..:p

em toda parte

1----·_-

SEJA SUA

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

, RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catart
nenses, - em vista da cer tí ssi
ma vitória do aperitivo KNOT,

! SÁUDE DÁ �ruLUER

VITOR MORITZ E SENHORA

Camteas, Gravatas, t"lJame,
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rue C, Mafia. 6 i----------- _

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o nascimento de sua filha ELIZABETH.

Florianópolis, 9 de Fevereiro de 1946.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Iube Doze de Agosto

I
---_.

PROGRAj)L\. DE :FESTAS PARA o �IÊS DE FEVEREIRO
DE 1946

3 - Dia 17 --; "Festa Camavalesca", com início as 21
horas.

4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às 21
horas.

NOTA - Para os festejos do Carnaval. serão distribuidos
convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à Secretaria a relacão dos filhos meno

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

I
�___R_e_a_S_Sllmiu

sua clínica" nesta;; Capital, o dr. Savas

L
Lacerda, o to-rino-leringotogiem,

'Tenha s empre em coser uma garrafinha de

aPER ITIYO «I N O I»

.,.. � -

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

-

INDIGENTES
_DE FLORIANÓPOLIS.

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

Dr. SAVAS LACERDA

TERMINADA a sua luta contra as doenças,
nas regiões da Europa, infestadas de rnôscas

e outros insetos, e nas selvas do Pacífico-Sul, asso
ladas pelos mosquitos, o soldado Flit é aclamado
defensor da saúde dos combatentes das Nações
Unidas.

-

Alegrêmo-nos com a volta do soldado Flit, pois
a campanha incessante em que se empenhou
contra as môscas, mosquitos e outros insetos
nocivos - prosseguirá, para defesa da saúde do lar.

Isso significa que Flit - com a famosa figura
do soldadinho estampada na lata amarela com

faixa preta - pode ser agora encontrado, onde
e quando V. quiser.

-li.
-,

Crédito Mútuo Predial

Peça FLlT - e certifique-se de que rece-
t •

I '
. G F 6:

miorfal para os insetos, inofensivo para as pessoas._

Sedas. Cosímírcs e Lãs

CASA SA.-r� aOSA
ORLANDO SOA RPI1JLL]

Roa Cuoselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: ({Scarpellin --- Florianópolis

be FLIT. 'l(ecuse sucedâneos. Lembre-se:

se o soldadinho não estiuer na lata, não

Prconetanos - J. MOre4f3 & ela

l mais preferida, e Inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PREMIO MblOR CR Si 0.í.::50_00

Muitas bonificações a médico graü8
Tudo isto por crpenos Cr$ 1.00

FLIT
AUTOMOBILIST48
Atenção

Para o seu dínamo ou

.motor de arranco

OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 135

Vende-se um, para criança,
com pouco uso e artigo tino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conservação, de soli- ,

dez invulgar e muito util para
caixeiro vis [ante,
Preço: �arrinho Cr$ 300,00

Mals Cr$ 500,00
Ver à rUI:! Deodoro n-. til

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

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

I
.� Banco do Distrito Federal S. A. I

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Moviml.'otação com cheques

CAPITAL: <"'R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.500.000,00

Rua Tu'.ano, 23 • FloriãnópOlis

.ESCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL
A051UntoB: Juzíd.íccs v- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELlBRANCO - LAJES -� Santa Catarina
Conllulte nossa Organização ontes de .e decidir pelQ com

:?ra ou vendo de irnoveis, pínhoia ou qualquer
. empresa ne.te e.todo �

Diretor: .' DR, ELlSIARIO DE CAMARGO BRANCO ..

-

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

ESCRITÓRIO JURíDII;O COMEBClAL
(Com um Depaetamento Imobiliário)

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

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

Endereço telearáfieo r "EUbranco" - Lajes - g!' Catarina

Mala e carrinho

:ua:wss_

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

ADVOGr\DOS
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - SaLa 5

Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISecretario da Previsão do ·tempo
SERVIÇO DE METEORO

LOGIA
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 13 na capital.
Tempo: encoberto, com chu-

vas e trovoadas esparsas.

I Temperatura: estável.
Ventos: variáveis, frescos.
Temperaturas extremas de

hoje, foram: .rnáxíma 30,4 mi-

nima 22,8.
Previsões para o litoral de I

Santa Catarina e F",lo Grande I.

I do Sul: Tempo entre nublado I'e encoberto, com chuvas e tro
I voadas. Ventos variáveis, com

I

rajadas muito frescas. ViSibili-11dade moderada.
----------------------------------1

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI

Exposição de Pintura Norte-Americanâ I

CONVirE

Servivos Aéreos'Empossados os

�,�!,�� ���"r���,�i��";"," Illnt�!!����!!ou posse
palavras: do cargo de Secretário da
"Ftel às impOSições da disciplina, aqui esta- lmos para cumpnmentar v. exa., no momento Interuentorui, (l sr. Car os

em que assume, pela segunda vez, o cargo de da Costa Pereira, diretorPrefeito da Capital.
_

Dcsafeito ao uso da palavra, lutamos neste da Biblioõéca Pública e pre-í nata nte para governar os assomos do nos-

s� coracão emotivo e transmitir aos presentes sidente da C. E. S. P.
nao =.» frases de praxe Como algumas con-I Meltior não poderia terslderaçoes. de ordem geral, mesmo que curtas
e descolondas. • sido a escolha do sr. In-Por mais de oito anos vimos dando todo o
nosso esfôrço e dedicação a esta casa. e jamais terventor Federal.
negamos, d�n�ro da nossa modesta capacidade. I' 7,· A.. t·Z ta nossa decidida quanto leal colaboração às ad- nieuçencui ru 1 an e,
rnlmstraçõe� desta comuna, desde que bem re- tendo J'á enriquecido ascebidas e nao Julgadas de caráter subalterno.

f:sse pouco que fizemos, representa, porém. letras catasinenses com
m urto 'para nós, porque fizemos sempre com lab

-

o desejo honesto de bem servi-Ia dentro de um valiosíssima COIAk oraçao,
são caminho que é êsse que estimula os ho- .potuierado, caráter sem J-a-mens de espírito alevantado e dá novo alento
nas horas atribuladas. ça, O sr. Carlos da Costa
Assim trabalhamos e continuaremos a traba-

lhar, conservando, honrando e valorizando um Pereira é bem a pessôa in-
património real e concreto com sólido apóio dicada para ocupar tãonaquilo que exrste, para preparação de um fu-
turo cheta de esplendor e à altura de um pas- elevado cargosado todo de glórias e sacrifícios comuns. .

.

Nessa cruzada pacífica e nobre que nos em- Ao ilustre catarinense)
penhamos pelo professo e valorização dos ele- congratulaçõesmentos desta Casa, cruzamos. muitas vêzes, o

as nossas
_

ferro das nossas armas Com o adversário que mui sinceras.se ch�ma a rotma, o desânimo, f3. incapacidade;
exper'rmen tamos a couraça de nossa paciência
contra os arremessos do adversário Que se de
nomina. � inveja, o pessimismo dos impotentes.
a. oposrcao dos eternos descontentes, a cam
biante das convencionais neutralidades ou. das
colabol°ações não muito justificadas.
Todavia, havemos atravessado sempre êsses

mares Com ânimo forte e viseira erguida cer-
tos de melhores dias.

'

O Instituto Brasil-Estados Unidos de Florianópolis tem o

prazer de convidar todos os seus associados e o público em

geral para visitarem a "EXPOSIÇÃO DE PINTURA NORTE.
AMERICANA", que será realizada em sua sede, à rua Artista
Bittencourt, na. 2, no período de 16 de fevereiro a 2 de março

proximo.
A referida exposição compreende uma série de oitenta

quadros diversos, e-ntre os quais se encontram algumas pre
ciosidades da pintura - estadunidense. 3 v.-l

SOCIEDADE DE CULTURA MUSICAL
A Sociedade de Cultura Musical tem o prazer de convidar

os seus associados para assistirem, hoje, dia 13, ás 20,30 horas,

Inos salões do Lira Tenis Clube, á audição de piano da srta.
Adelaide Moríta, com a colaboração da sua orquestra de cordas.

A Diretoria

.Cíne OdeonBànquete real
Londres, 12 (U. P.) - O rei

Jorge Sexto, ofereceu um ban
quete aDS 450 delegados pre
sentes á reunião da Organiza
ção das Nações Unidas, que
compareceram em companhia
de suas espôsas.

Fones: 1587 - 1602
ás á -- 7 1/2 horas

Único dia
Um filme eletrizante, apre

sentando o maior elenco ja
mais reunido:
Warner Baxter - Wallace

Berry - Mickey Rooney -

George Sanders - Elizabeth
Allan
em

NAVIO NEGREIRO
Rlomances, aventuras e lutas

em pleno Oceano!

Espetacular!
Grandioso!
Empolgante!
Dantesco!

No programa:
1) - O esporte em marcha

Shout.
2) - Caminhos Aéreos -

"A marcha do tempo".
Preços:

Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,00.
Censura:

"lmp. 14 anos".
CINE IMPERIAL

Fones: 1587 - 1602
ás 7 1/2 horas

.

(Última exibição)
Um drama emocionante ba

seado nos heróicos feitos dos
Batalhões de Construção da
Armada Americana!
ROMANCE DOS SETE MARES

com

John Wayner - Susan Hay
ward - Nennis O'Keefe

Espetacular!
Romantico!
No programa:

1) - O esporte em marcha
n .. 14 - Cin.

2) -" Fox Airplan News -

Jornal.

Preços:
Cr$ 3,60 - 2,40,
Censura:

"Imp. 14 ahos".
FINAiLMENTE! - AMANHÃ!
TEATRO A. DE CARVALHO

Espetacular extréia de:
PROCóPIO FERREIRA E
SEUS COMEDIANTES

Com a peça em 3 atos de:
TRISTAN BERNARD
UM BEIJO NA FACE

Senhores.
Um dos maiores males do nosso organismo

político-administrativo é o causado pelos teo
ristas. Numa síntese, poderíiamos defin i-Ios
'Como a mais perigosa família, entre a muito
numerosa que formam a fauna do nosso mun
do contempor-âneo, J'?is que,

ê

les entregam a
um raCIOClllIO sem fim, porem sempre racio
cinando no vasio.

D,aí porque. dialeticamente, forjam um mun
do a parte, tlm. mundo que em nada se parece
com em que vivemos, prenhe de realidades.
para o teor isante, tudo é sistemático e sim

plista. Para
ê

le, não existe o mundo exterior
com suas infinitas complexidades mas a�
contrário, êsse ambiente eleve se; subordinado
aos ,seu� apriorismos, deve seguir O� seus
caprichos ou submeter-se às suas fantasias.
Para êsse singular indivíduo, tão pouco,

-exrste a natureza humana, com as suas varie
.gadas complicações, com os seus múltiplos e
contraditórios aspectos.

Como resultante, êles se apresentam na

prática, Com defeitos, debilidades e paixões
avassàladoras - não estão em condições de gal
gar o lado Justo das questões nem estão à al
tura de medirem as conseqüências que delas
resultam. ,

O. que lhes preocupa em seu entusiasmo nas
fabrIcações de quimeras, é que a sua dou tri
!la, a sua teoria, o seu sistema prossigam. E
l1SS0 acontecendo, pouco importa que o mundo
se desgar re, q�e a moral se afunde ou que o
serviço se estiole, Mas vão mais além. Com
'urna candura infinita julgam que o simples fa
t� de tornarem parte no organismo da adrni
mstr-acâo lhes dá o direito de plena adaptação
e. conhecimento da mesma, a par de uma espé
cie de batismo purificador que os limpa de
qualquer mácula.

Da ilação, e de corpo presente, dão a si _

novo e purificado democrata - a certeza da
ciência, a retidão da honestidade da sabedor-ia
e da virtude livre do *�;cado.

'

Senhor CeI. Lopes Vieira.
A presença de v. exa., novamente nesta

Casa representa motivo de j úbilo para todos os
seus amigos e, em particular, para aqueles que
acompanharam diàriamente a administração de
v. exa. nesta Prefeitura.
A par disso, desnecessário se torna que des

taquemos neste Instante, os méritos de v. exa.
Mais alto do que as palavras, falam a ca

pacidade e a, experiência de v. exa. no trato
9as questões de administração, forjadas em

ásperas lutas.
Demais. como bastante para recomendar tô

-da a certeza do êxito do govêrno de v. exa.

assinalamos, com justas razões, a confiança
expressada pelo exmo. sr. Interventor fede
ral no Estado, como a depositada pelo- exmo.
sr. dr. Nerêu Ramos. certo de encontrar na
sua pessoa esse mesmo espírito novo de cola
boração sadia e de sincera convicção da renas

c�nça de energias, quando empregadas no es
forço e �m esta: comum da causa pública.

Face esse motivo, temos razões para asse
gurar novamente, a v. exa., que pode contar,
no desempenho de tão honroso mandato, com
a ajou�a de todos os seus amigos e dos bons
'brasilei ros que trabalham em prol deste gran-de Ideal que e o da grandeza do n05S0 pais".

Findo o seu discurso, o ar. coronel Lopes
Vieira.!,. emocionado, fêz uso da palavra, para
agradecer as honrosas referências feitas a sua
pessoa, pelos oradores que o antecederam

.

Foi o seguinte o discurso proferido pelo' prefeito Lopes Vieira.
"Não .e�a mais de meu desejo ocupar car

gos administrativos j no entanto, honrado com
o convite que me foi feito pelo exmo. sr. In.
terventor federal, dr. Udo Deeke, e tomando
por. outro lado. �m ,consideração, os apelos d�
amigos e correhglOnarios aqui me encontro ou-
1ra vez, para assumir o exercício das fu�ções
para as quais fui novamente nomeado.

Retornando, hoje, a esta casa de governo, eu
vos asseguro que não trago ódios nem ranco
res contra 9uen; quer que seja, E aqui dentro,
0. que desejo, e Que todos os funcionários con
tmuem a trabalhar, com a dedicação e o cari
nho que lhes são peculiares ,_ em beneficio do
nosso :M unicipio e da nossa bela Capital.
Meus senhores.
As portas desta casa abrem-se, hcie, nova

mente a todos: ricos e pobres, sem distinção
outrossim, de credos, políticos. E isso por qu�
esta casa, senhores, e a casa do Povo, não de
'vendo, portanto, haver para êle, dentro da
mesma, mistérios nem segredos.
A Contabilidade <Ia Prefeitura relativa à mi

nha administração passada, continuará, duran
te esta mtnha gestão, à disposição de todo
aquele que a queira examinar,

I
Só dist,ribu� e reparto aquilo que é meu!
E a ntnguem e dado censurar�me, por fa�

7.er com o que me pertence o que bem me
aprouver.
Aproveitando a oportunidade que ora se me

�!��ef�'. c�� a �res�nça de tantos amigos e
e IglOn?rtOS, aeseJo considerar inaugurado,

����es Gabinete el�, trabalho, o' rett-ato que aí
R 'bl:- dGo eminente senhor Presidente da
epu Ica, eneral E�rico Gaspar Dutra, o

nolo condutor dos desttnos gloriosos do Brasil
, naugurando_o, portanto, apresento a todo�yos dOS meus agradecimentos. pela honra que ral Earico Gaspar Dutra, o que foi feito de'"

��e t âram c�m a sua pre�e_nça nesta solenidade. bai::co _ de. estrepitosos aplausos da incalculável
- o o�, POIS. o meu multo obrigado". 3Ss1stencla presente ao ato.

T Termtn�ndo, s. s.
_

pediu ao sr, Intrt'ventor Após. esta_ solenidade, recebeu o sr. coronel

}.do Deeke, qnhuedentao, chegava àquela Prefei- Lopes Vieira, os cumprimentos de todo c fun
ura., acampa. a o dos srs. drs. Carlos

G.')-,
cionalismo municipal, autoridades civis. milita

mes dt; OhveIra e Jo�o. Davi Ferreira Lima res e eclesiásticas. de seus amigos, admirado
T:spectlva.mente, secretanas da Justiça, Educa: res e correligionários.
(ao e Satlele e da �azenda, que desse por inau- A'Prilhantou a solene posse do sr. cOfonel
�t1T:ado em seu g-abl,nete de trabalho. o retrato LCWks Vieira, no govêrno da cidade a banda
a ol�o do sr. Pres!(jente da República, Gene- de música da Fôrça Policial.

'

........

___L---

AGORA,

CONTRIBUA
para. a CaÍ1a de Esmolas a08 IruIio
rentes de Flori_ópolia.

COM A SUA NOVA FROTA DE MAGNíFICOS "DOUGLAS"

Três Américas
América do Norte

América Central
América do Sul

Teatro
PROCóPIO :FERREIRA E
SEUS COMEDIANTES
Despedindo-se, hoje, de

Teatro "Carlos Gomes" da
cidade de Blumenau, onde
têm recebido os mais Iran
cos e merecidos aplausos,
deverá chegar hoje, a noite,
nesta. Capital, a Cía de Co
médias de Procópio Ferrei
ra, artistas consagrados pe
los sucessos alcançados no
Bío e São Paulo, represen
tando as mais difíceis pe
ças teatrais.
A estréia de Procópio Fer

reira, se dará, amanhã, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
com a engraçadíssima co

média em 3 atos, de Tristan
Bernard e "Um Beijo na

Fa�e".

Exames de admissão
DO Inst. de Id. de
FlorianóPolis

Comunicam-nos, do Ins
Instituto de Educação de
Florianópolis, que 0.8 exa

mes de admissão terão ini·
cio dia 15 do corrente, às 8
horas.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

Tupi
Tamoio

Tapuío
Tabajara

'I'imbira

Tupiniquim
Tupinambá

Tapira
Sirius

Canopus
Bugre

Bororó

e mais seus possantes "Focke-WuIff 200"

ABAITARÁ e ARUMANI,
além de outros aviões auxiliares,

VEM OFERECER
A SUA DISTINTA CLIENTELA CATARINENSlE

UM NOVO ESQUEMA DE LINHAS

no qual sua capacidade de transporte de passageiros,
encomendas, correio e carga aparece sensivelmente

desdobrada:

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
CURITIBA

2 vezes

por semana

3as. e 5as. Feiras
FLORIANÓPOtIS

PõRTO ALEGRE
(Domingos),

JOINVILLE
(5as. Feiras)

1 vez

por
semana

FLORIANóPOUS

COM BALDEAÇÃO NO RIO

PARA VITóRIA - 15 vezes por semana.
PARA SALVADOR - 15 vezes por semana.
PARA RECIFE - 9 vezes por semana.
PARA MACEIó - 4 vezes por semana.
PARA CARAVELAS - 3 vezes por semana.
PARA CANAVIEIRA&.- 2 vezes por semana.
PARA ILHÉUS e ARACAJú - 1 vez por semana.
PARA FORTALEZA - 4 vezes por semana.
PARA BELÉM - 3 vezes por semana.
PARA NATAL - 2 vezes por semana .

PARA MOSSORÕ - PARNAIBA
CAROLINA e CAMETÁ - 1 vez por semana.

f

TEREZINA

COM BALDEAÇÃO EM S. PAULO (ou Rio)
PARA CUIABÁ - 3 vezes por semana.

PARA CORUMBÁ - ARAÇATUBA - C. GRANDE
CÁCERES - F. PRINCIPE e P. VELHO

2 vezes por semana.

PARA CARACAS -:- MANAUS - GUAJARÃ-MIRIM
UBERABA - ARAGARÇAS e BOA VISTA -

1 vez por semana.

COM BALDEAÇÃO EM PORTO ALEGRE

PARA BUENOS AIRES - 4 vezes por semana.
PARA PELOTAS - 6 vezes por semana.

PARA MONTEVIDÉU - JAGUARÃO - CRUZ ALTA
e S. ÂNGELO - 3 vezes por semana.

PARA RIO GRANDE CARASINHO e PASSO
FUNDO - 2 vezes por semana.

AGENTES EM FLORIANóPOLIS

MACHADO & elA.
RUA JOÃO PINTO, 13

TELEFONES: 1.500 - 1.658 �,' ,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nartz - Garganta.
Diploma de hubtlrtação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUI,TóRIO -- Felipe Scnmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDí;;NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELElFO]';I!:S 1418 e 120-1

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cl íníca e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

ele senhoras
CONSUJ,TóRJO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.

RESID1!:NCIA: Almirante Alvim,
36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos .3erviços de Clínica Infantil da
Assistêll(:ia Municipal e de

.

Caridade
CLíNICA i){ÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSUJ,TóRJO: Rua Nunes lUa
ebado, 7 (Edifício S. Franerscoj ,

Consultas das 2 às ti horas
RESID!1::\,(;IA: Rua ::lJarechal Gui·

lherrne, ;) Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

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

so do Serviço Nacioua! de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psicruálrko do Rio na Capital !te-

deral
CJ,íNICA i)!F;DlCA - DOENçaS

NERVOSA!'!
_ Con su ltó ir io: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua AI\'aro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DlAGNóS·
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
Assis;e. Técnico: DR. PAULO TA-

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

Gabinete de Raio X - Electrocar
díografia clínica - Metabolismo.
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof', Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

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

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES MAC'HAD& N. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Oper-ações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meir-eles, 28.

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

Resíd: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíXICA UÉDICA E�I GERAL
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
COXSULTóRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSULTAS DJ:ARIAMIENTE:

das 15 ás 18 horas
HESIDl1;NCli\: Av.' Trompowski,

62 - Fone Manual 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUl'SO de Aperíetcoaruonto e I ...on
� ga p;_�t. j ir-a 110 Rio de Janeiro
..·O:\SrLT .... S - Peia aman r.á:

diLlJ'i-�-.n!eliTf' das ] 0.:30 ;1:-; ]2 11:-:. à
18nlfl f'xcepto aos sáb':Hlo:-" da� ]4
D.- Hi hora- -- COSSl'I,T6HIO:
Jtun J0�O Pinto n. 7, sobr-ado -

l-'oue: ].';6 I - Residência: Rua
Pres.dente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Xléd ico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLll':ICA MÉDICA de adultos e

crlanoas ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinl1o")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESI D11:1\C1A: R. Felipe Sehm ídt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOP.I\TCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE A:liIBOS 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. ROLDÃO CONSONI
CTRURGIA GERAI, - ALT.>\. CI
Rl7RGlA - l\IOI,ÉSTJAS DR SE·

. _. XHORAS - ,PAR'l'OS
Formado pela F'aculdadr- de Medi
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por va
rios anos do Serviço Cirúrgico do

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

útero, ovários e trompas. Var ico
ceIe, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Fe lpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Te!. 1..59-8.
RESID1l:NCf.>\: Rua Esteves Jú

nior. 179: Te!. M 764
-

�.
A�ICOS

TOMEM

Yiabl CmsItIi
"SILVEIJlAN

Grande T6aic.

k bel 1$ ........ ...... •wwu = •

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAIA·
Fullada •• 117. - Sé".: I A I A
INCEIrnIOS. TBAlfSPOBTES

Cifras do ,BBÍanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.918.40L755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

c

Ct

Sinistros pagos n08 últimos li) anos

Responsabi lida des C(

98.687.816,30
76. "136.40 1.306, 20

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

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (1° ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES; Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 1° a 15 de fevereiro
Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências

.

Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.
MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI.
CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA DO LIMITE
MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE
LICENÇA GINASIAL, DE ACÔRDO COM O REGIME ESTA
BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de

m,Ol� que_as. amea�as de indo- 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem.
nesros nao Impediram que os bro de 1945).
alunos assistam as aulas. O INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 As
objetivo da universidade é pre- 19 HORAS
encher a Iargura educativa

.

1 acarretada com a invasão ní- --------.----------------

� pônlca, bem como evitar o es- FARMACIA ESPERANÇA

\1
tancamento intelectual duran-

.

te o atual período de emergên- .0 Farm�.t1eo NILO LAUS
cía. A universidade terá pro-

ao". • 1UlIUI MI'6 • -- ..

__ _..., - ._ - ....1IiWUIM
íesores e alunos indonésios, ...._.. ........
chineses e europeus. __ • .... _ .....

Serà ampliada ii
Vasa Branca
Washington - (S. L H.) -

A Caca Branca, residência hís
tórir-» dos .presidentes norte
americanos, será reformada e

ampliada. O sr. L. S. Winslow
arquiteto da Casa Branca, fi
cará encarregado das obras,
que oonsístirão principalmen
te, da ampliação dos escritó
rios, necessária em virtude das �múltiplas funções exercidas
presentemente, na residência Ioficial do Chefe do Executivo
norte-americano .. Outras par
tes do projeto consistem da
renovação do mobiliário da
mansão e da transformação
das áreas adjacentes.
As obras serão iniciadas no

mês em curso e estão arcadas
em 1.650.000 dólares, já tendo
sido a despesa aprovada pe
lo Congresso.

CARI�HOSO GE�TO DOS
SOLDADOS CAX ,\!)ENSES
PARA oon AS CRIANÇAS
A.mstel'dam, (SHI) - Vinte

mil escolares daqnela cidade

gozaI'âo das Ilelícias propor
clonadas pelas funções de dr

co, com o eompfemento de gu
Iozeímas e parques de díver
sões.
A Comisão holandesa de es

petácnlos distrihuirá as entra
das e o Primeiro Exército Ca
nadense fornecerá os doces

para seus amíguínhos holan
deses, muitos dos quais, muito
pequenos quando os alemães
invadiram o país, nunca ti
nham "isto um clreo,

TOME APERITiVO

KNOT
IYAUGURAl)A UltIA UNIVER
SIDADE D}� Ej)'n<�RGÉ.NCL\
Batávía, (SHI) - Inaugu

rou-se a Universidade de Emer

gêucla, na capela do hospital
'l'jikini, com duzentos e vinte
e um alunos. Foram utilizados
aparelhos transmissores para
dar aulas as pessoas residen
tes ióm de Batávía, O profes
sor van Wulfften Palthe, pre
sidente da universidade, aítr-

....... - ,,�. "', --- - - _ ,.�--�-- "'-__..__ -..,. __ - """- - ". v"..,....., l'IiIiI'_IiI' I'IiI�I'IiI"I; u ..

Fabricante e distribuidores das afamadas con- Ifecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai«tes. que recebe diretamentfl das

II melhore. fábricas. A Casa wA CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fa1lerero uma

.

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

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTAOO O POPU.

LAR DEPURATIVo

II

I

DO SANGUE

1�=lU3I:&t)rf,.!
Ia SIt'ILi:b ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígtido. I) BI1\(I, O coração
Purmõe s a Péle. Produz Dôrt-I:'! de
DOS O .. ,., 1', r.'f'UIDflti",m(i Ceguelra,
belo, An-rm-. I:' Ahol'ioS
lnotenstv« ... , organísrno. 1\g'Bdável como licôr.
O ELIXIh 914 esta I1prl" ad(l p�io D. N. S. P.
como bllXill'H DO tratemer.to <11-1 Sífilis!-' Reu-
matísmn da nH>�mll orilZE'm. ..

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR .. 9Ff», dada ii sua, Atesto que apliquei muitas

base, é Otimc auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91f.» obtendo
lamento da Sílilis

priDcipalmen-r
sempre os melhnres resultados

le DOS casos em que a via bo- DO trctamente da Sifilis,
cal é ii única possível

lal n-. Benedito Talosa. (aI Dr. Rafael BartolstH

o Estômago. o�

(8be(�8, Dôres
Queda do Ca-

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

ANO LETIVO DE 1946
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COM A PRESENÇA DO SR. INTERVENTOR FEDERAL, SECRETÁRIOS DE ESTADO, POVO EM GERAL PESSEDISTAS E,
AMIGOS, FOI, ONTEM, INAUGURADO' NO GABINETE DO PREFEITO DA CAPITAL, O RETRATO DO SR. GENERA\
GASPAR DUTRA� PRESIDENTE DA REpúBtICA. O QUADRO EM APREÇO, ADQUIRIDO NA ANTERIOR GESTÃO DO
SR. CORONEL LOPES VIEIRA, PARA POSTERIOR E SOLENE INAUGURAÇÃO, HAVIA SIDO, NÃO ,SE SABE POR QUEM,
RETIRADO DO LUGAR DE HONRA QUE LHE COMPETIA, E JOGADO A UM CANTO QUALQUER DA PREFEITURA� S()

"'TENDO VOLTADO A SEU CONDIGNO I.. UGAR, QUANDO CONHECIDA A NOMEAÇÃO DO NOVO EDIL

FLORIANOPOLITANO.

iP�!�n�, Ai!�tl�r(t� P.) O���,�,!!,�n{��O" e�.�n. U�"Ip'� e ,�ti,��t��.
- A respeito da denuncia g'hlÍ(\n'a. Refutou, em seg'ui- hos a fuvor de Perón. O
feita pela União Democrá- da, as críticas feHa s à sua

.. Lalwrlsta" 4Hz flue ontem
tíea contra as atividades de leg'islacão social. foi publicada limil veJ'l'iát
Perón, () matutino "La Na-

c >

frag'mentária dessas decla,
ción" publicou a seguinte n,eff'rinrlo-se àS'llrúximns rações de Perõn, tom ínten.
nota: "A {'nião Democrátí- eleições, declarou Peróu flue ção tendenciosa. niz o· "Tri.

(leIas denrá sair um 110- 1" II'
-

dca, por intermédio da sua nina que na pu l rcaçao €a

Junta Executiva Xaelonal, mem capaz, e que o novo ontem "foram desiig'urados"r
denunciou, ontem, a exís- presidente deverá �'oH'I'uar

têncía. de um plano dírígído O)W Ís dentro dos poderes

pelo ex-víee-presídente da constitucionais, com rospeí-

República, coronel Perõn, e
to ils leis e ao Parfumentú,

destinado a impedir o ato l';;ste documento foi dívul-

!!,'luto l�elos dlái-los ,.La 'I'rí-
eleitoral de 24: do corrente. .�

As.sim o fez o referido orga
nísmo em duas notas, uma

d i r i g' i d a a o :iUinistro da

Guerra, general Sosa JUoli
na e outra ao presidente da
Junta Coordenadora dos Co
mandos Eleitorais, general
von der Becke.

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

Florlanõpollt, 13 ele Fevereiro de 1946

o DIA, NA GUANABARA
RIO, 7 - A sessão de ôntem, da Assemhléin Constí

tuíute, teve seus instantes de quente agttaeão, o tl110 de
monstra, evidentemente, sinal da vltalídade democrátí
eu que vamos recuperando, aíuda que meio couíusa, nes
te início da terceira Repúhlica. Os debates gíraram em

tôrno de uma questão de ordem, com suas dívergêncías
de superrícíe e sua quase ídentídade de essência, gera-
41a, apenas, na forma de interpretação, que variou, se

gundo os princípios de cada partido. Tratava-se da elei
ção d!os restantes membros da ]Iesa. Levantada pela
Bancada Comunista a preliminar da elaboração do reg'í
mento interno, para a marcha regular ou normal dos
trabalhos, seguindo-se, 81}ÓS, a eleição referida, o sr, Ne
rêu Ramos defendeu II manutenção do regimento provi
sório, sob o fundamento de que, aprovado para a eleição
(lo pre.sidente da Casa, não podería, fora de qualquer ex
tensão ou analogía, perder sua validade em referência
à escolha dos membros' restantes. Entretanto, o sr, Luiz
Carlos Prestes, argumentando que tal regimento fóra
simples outorga dia antecedente presidência judiciária,
e não instrumento da: Assemhléía já agora soberana, jus
tifieava o requerimento da Bancada como um imperati
vo de ordem e disciplina dos trabalhos, O líder ndenísta
sr, Otávio l\'Iang'abeira, com notável tacto político e, di
gamos, diplomático, procurou uma formula conciliado
ra, de equilíbrio, entre as duas correntes, apelando para
a Casa no sentido de ser :Illenos intransigente, sem dís
tínção partidária, uma vez que eram todos legítimos re

presentantes do povo, para uma solução harmoniosa,
visto não se tratar de um assunto de "lana caprina",
Apresentou, mesmo, uma indicação para que se adotasse
o regfmento de 1933, com as alterações suscetíveis de se

fazerem. Firme, todavia, no seu ponto de vista, o líder
da maioria, que é um jurista brilhante, não abriu mão
do principio defendddo, E foi, afinal, na votação proce
dida vitorioso contra as bancadas comunista e udenísta,
incluindo-se contra os favoráveies à maioria dois sa

cerdotes, e contra um apenas - O cônego Tomás Fon
tes, eleito pela UnN em Santa Catarina. Não faltaram
oradores para espichar o tempo precioso, entre eles os

que justificaram a posição de sua bancada, o que escla
receu o assunto em defínítlvo (sr, Prado Kolly), os que
fizeram profissão de fé relígíoso e até mesmo o sr, BRr
reto Pinto, que nos declarou ir alertar os banqueiros,
em dlscurso, a propósíto da greve, ao que lhe sugerimos
advertir, com têrmo mais propríado, sendo por êle riso
nhamente ,aceita a nossa. "emend'a". Irrequieto, o sr,

Barreto, durante a sessão, foi o mais aparteante orador,
dando a impressão die (luerer estender-se em novos e

constantes discurso,s. Outras notas de vivo pitoresco se

reg'istraram, e Imuro sp}'ia enumerá-las. A sessão ter
minou quasi às 2U hol'lls, spndo, afinnl eleitos os mem

bros da )lesa, qlU' o Jlotieiário teleg'l'áfico já transmitiu.
TITO CARVALHO

As experiênCias com a bomba atômica,
Rio 12 (E.) - Como já

foi tornado público, o go
vêrno dos Estados Unidos
convidou especialmente
uma comissão para assis
tir ás novas experiências
da bomba atômica. De

pois, chegou uma circular

segundo a qual teria sido

designado o almirante
Gusbavo Goulart, diretor

geral da Marinha Mercan

te, para aquela importan-

te missão. Hoje, porém, o

ministro da Marinha, de
clarou aue seu minisMrio
não recebeu até agora ne

nhuma incumbência a res

peito. Mas, si tal se der, de
signará um representante
com satisfação, de imedia
to, pois o assunto se impôe,
de tão vivo e palpitante
interesse êle será para o

Brasil, á América e o mun

do,

Buenos Aires, 12 (D. P.)
- Em documento hoje pu
blicado, o coronel Juan Do

mingo Perón descreveu o

momento mundial como de
ernergêncía, com as nações
divididas em dois grupos, e

colocou a Argentina no cam

po das Nações que "se ali
nharam para combater a

influência da Rússia Sovié
tica". Descreveu, a seguir,
a Rússia como pertencendo
a um dos gTUI}OS "com seu

Inealeulável potencial e seu

acentuado imperialismo", e

disse (IUe o grupo em con

trário era constituido da
coalizão angIo-ameríeana,
destinado a moderar essa

potência. Disse Perón que
atrás desse grupo anglo-sa
xõníeo marchava o conti
nente americano. Perón dis
se que a Arg'entina recebia
dle braços abertos os eaplta
Iístas hem intencionados
que desejassem trabalhar no
país, e afirmou "que sómen
te agora é que começa a de
senvolver o capital em nos

so país, em contraste com

Comprar ns'; CASA MISCE
LANEA é sabt./ economizar ..

Tentou agredir, a
tiros, um jornalis ta

Rio, 12 (Via Aérea) -

O sr. Benjamim Vargas,
tentou agredir á tiros, em
Petrópolis, o j01'nalista Ro
berto Marinho, diretor do
"O Globo", tendo sacado
do seu revólver, em meio
de numerosas pessôas,
alheias ao fato,

'VENDE-SE
Uma limousine Chevrolet,

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

,Central, com João Cicorelli

TÔNICO CAPILAR

paI!. ��'ELÊNCIA

r-oneeitos de Peróu sôbre
pol itica Internnelunul, ·'ten.
tando dar a entender uue
Me ofereceu JHlZ ao g'())'hno�
doi'< Estados Unídos ".

NV Ic
o Diretório' do Partido Democrático, em Big ueçu,

tem muita satisfação em convidar a todos os sim

patizantes e correligionarios, bem como ao povo em

geral, para assistir à solenidade da posse do sr.,

Antonio de Pádua Pereira, no cargo de Prefeito Muni-
\

cipal, no dia 14 do corren te, às 16 horas, no edifício

do Palácio municipal.
Bigueçu, 13 de fevereiro de 1946.

Nilo Prazeres ----:- Sec�etário.

PAPA,NEG
Cidade do Vaticano, 12 (U.. que estava autorizado por Pi

P.) _ O "Osservatore Roma- XII a dizer que "o Papa ace:

no", publicou uma nota do Su- tou a proposta de important

J mo Pontifice, desmentindo as círc�los militares. �lemães, n

declaracões do general 'I'ho- sentido de tranmítír uma df€r

mas feitas em Nuremberg, de ta de paz aos aliados. M

que 'o Papaçhavia proposto em apesar das gestões realizada,

1940, um plano de paz favorá- para o êxito dessa incumben

vel á Alemanha, a expensas da cia, nenhum plano de paz lhr

Russia Soviética. Diz o jornal foi apresentado".

5.5. O

Indonésia"A luta na
BATAVIA, 12 (U, P.) - Um comunicado britânico inft»

ma que a artilharia br ltânica teve que combater com um gru

po de indonesios que empregavam metralhadoras, na �rea �
Semrang, e que uma patrulha lutou com um grupo de mdon

sios perto de Gandangan, no leste de Java.

Resenha ForensRITZ
RITZ - HOJE - 4a .FEIRA

ás 7,30 horas

(Última exibição)
Margaret Obrien - Jimmy
Durante - José Iturbi -,

June Allyson
em

MúSICA PARA MILHÕES
Um filme que tem para mi

lhões!
Música apaixonante, num

romance que encantará a to

dos os olhos e todos os cora

ções!
Censura:

Até 14 anos.

No progrrama:
Noticias da semana - DFB.

Notícias do Dia - Jornal.

Preços: A representação de Itajaí
Cr$ 5,00 - 3,00. posse do Interventor

ROXY - HOJE Udo Oeeke
ás 7,30 horas Foi a seguinte .a comissão d

Charles Laugthon - Donna Itajaí ás cerimônias do ato d

Reed - Richard Carlson posse do sr. dr. Udo Deeke:,
em Paulo Bauer, gerente da tlf'

A VIDA TEM CADA UMA ma Carlos Renaux S. A. (Na'
Um filme cheio de ação e vegação e Despachos), Abd�r.

sU1�preza e sinceridade.,. Fóes -� jornalista e industrlJ,
Censura: e atual prefeito daquela c0II!u'

Até 14 anos, na, Heitor Liberato, farmaceU'
No programa: ,tico, vice-presidente do P. S. p,

Notícias da semana - DFB. naquela cidade, Vitor Dee�k ,e
Melodias Maviosas - Short, .Nbdon Schmidt, ambos dlna

Preço: micos diretores da importan�
2,40. firma Cia. Fábrica de paPde!

RITZ - AMANHÃ Itaj'aí- e Arno Bauer, g�a?
ás 5 e 7,30 horas industrial no Vale de ItaJal.

Mais um espetáculo de ter- Essa luzida embaixada beJ1l

ror, impróprio até 18 anos. demonstra o apreço daque1
A MANSÃO DE munidpio ao novo Intervento
FRANKENSTEIN nu nosso Estado,

O Tribunal em sessão extra
ordinária de 12 do correnf

julgou o seguínte feito:
Habeas-copus n. 1.596, d'

comarca de Serra Alta, em qu
é impetrante Egídio Pereira

paciente Francisco Ferreira d,
Paula. Relator o sr. dr. Osmun
do Nóbrega.

O Tribunal preliminarmer
te, converteu o julgamento e'.
diligência, para que o dr, Ju

de direito informe a respeJ
do andamento do processo a

que responde o paciente.

Notas Políticas
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