
Washington, 16 (U. P.) - O pre
sidente Trurnan está a par e con

corda completamente com as acu

sações formuladas pelo "Livro
Azul". Foi (i que afirmou o sevre

Cário de Estado, sr. James By rnes.
O dirigente Norte Americano a

crescentou que Tr uman examinou
o texto das acusações, antes da

publicação pelo Departament.o de
Estado. Com êsse esclarecimento
foram por terra as versões que que
riam fazer crêr que o "Livro Azul"
tinha sido p reparad o sem o con he
cimento de Truman, apenas por
pressão de Braden, ex-embaixador
na Argentina e assistente do se

cretário de Estado para os assun

tos latino-americanos.

Leu-o todo e 3.orovou-lhe as acusacões
LEU DO PRINCíPIO AO FIM xima "visitai a Missouri. tivas contra as acusações lançadas' só bloco de combate, nas eleições
Washington, 16 (U. P.) - Fa- DECLARAÇÃO OFICIAL por Perón e Cooke. suplementares, contra o Partido de

lando aos jornalistas, esta tarde, Santiago do Chile, 16 (U. P.) O Consulado Argentino informou Representação Popular, que espera
Truman declarou que aprovava Espera-se que a Chancelaria for- que o pedido de facturas, consula-' completair um quociente eleitoral
nle.nam enta o Livro Azul do Depar- mule uma declaracão oficial sôbre res continuou alto o que requer para fazer um deputado por êste
tamento de Estado sôbre a Argen- o Livro Azul, segunda-feira. Nêsse que o pessoal do Consulado traba- Estado.
tina, o qual lhe fôra entregue an- dia, o chanceler Fernandez, que Ihem dia e noite para dar-lhe cur- ESTUDA BUENOS AIRES A
tecipadamente. Ttuman disse: "Eu tem estado, enfermo, deverá com- soo Não se registrou efeito algum ACUSAÇÃO
o li do princípio ao fim com mui- parecer ao seu Ministério. no me-rcado financeiro aquí em- Buenos Aires, 16 (R.) - O govêr-
ta atenção".

'

CONTINUAM CANDENTES bora houvesse pequena baixa de no emitiu hoje um comunicado' em
Depois disse que o havia estuda- Nova York, 16 (U. P.) - Embo- cotação, extra-oficial}. do pêso, es- que diz que o memorandum do De-

do juntamente com By rn es e Ache- ra as relações po llticas entre os ta é atribuida mais a razões técni- partamento de Estado Norte-Ame-
son , aprovando então a publicação. Estados Unidos e a Argentina con- cas do que pol íricas. ricano, alegando atividades nazis-
Interrogado se havia se ocupado tinuem candentes, os vínculos eco- NADA HÃ NOS ARQUIVOS tas na Argentina', foi estudado em

dos assuntos argentinos com Chur- numrcos entre ambas as nações Washington, 16 (R.) - Nada ha- reunião ministerial d: hoje.
chill quando esteve em Washington., continuam funcionando normal- via nos arquivos do Departamento DECLARAÇoES
domingo último, Truman disse que' mente, sem haver surgido reper- de Estado que apoiasse as alega- Buenos Aires, 16 (U. P.) - o-
não. Apenas conversára com o ex- cussô es pelo que requer que o pes- ções do coronel Peró n, segundo o gabinete presidido por Farrel, pon
premier britânico sô bre sua pró- soai do "Livro Azul" ou das nega- qual, o Br-igadeiru-general John der�u, durante duas horas, sobre

[Laug, antigo adido militar norte- o LIvro Azul do. Departamento de
a fnericano junto à Embaixada dos I E�tll;do. Ao term:lI1ar a. re.umao, I)

EE. l'L., em Buenos "Aires, fói ex- minístro Urda:JIJ�ta. Hmitou-se a

_puJ;;o da Argentina' "por espiona-I decl.arar que �av.Ia SIdo �sludad.o
gem provada" contra a Argentina '10

LIVrO Azul, In�Icando que �als
c outros países amistosos - 11('- tarde sera. expedido um comunica-

clarou hoje, ('111 confo rô.ncia com do a respeito.
,�

iornul i sl as. 'o Secrctúr-io de Estado, RECUSOU A v:.AZER DE� LARA-
.Tam('� Bvrn es. In1r]Too'aldo sôbre ÇoES
as acusa�ões de Per'on no sentido Buenos Aires, 16 (R.) - O minis-
de qUe o' antigo Embaixador norte- tro do Exterior da Arg�ntina.. sr,
am er ican» em Buenos Aires, sr..Juan Cooke, declarou hOJe 'lOS jur
�or'UiJe Braden, chefiou uma rêde nalistas que o Livro Azul �oi passa
de €;;,}iona'rem na Araentina e fez do em revista pe.o gabinete reu

ores=ão sô hre os comerciantes ar- nido hoje, recusando-se a dizer, en
gen ti n cs para que contribuissem t:etanto, si. () govê�no pretendia em i
com fundo" para obras subversivas I

tir comun�cado sobre o assunto.
- o sr. Byrnes respondeu apenas
não desejar comentar õlenhuma de-

A d dc!a�aç�o feita po; c?-ndidato á, Pre- guar a a comsi d ên eia d .. Repubhca de pais es-

tra�H>:eiro. ?ecla'rou que os Estados I "ns·Jedade:Unidos nao se nropunharn tornar U
nenhuma decisão no sentid.o d� São Luiz 16 (A. N.) - É
ap resen tar o caso da Argentina a •

'
.

O. N. U.. até terem realizado nle- açuarâada com ansiedade Q

nllS consultas com as outras repú- chegada do novo Interoenior
blicas am er icanas. Federal no Estado senhor
VERBERANDO A CONDUTA IM· Saturnino Belo Todos osPATRIóTICA DOS INTEGRA- 't'

.

-
.

LISTAS municípios es arao repre-
Salvador, 16 (A. N.) - Tiveram sentados, encontrando-se

grande repercussão no Estado as atmaimente .lotaâo todos os
revelações do Departamento de hotéis da cidade. O senhorEstado Norte-Americano sobre as . ,

recentes atividades dos integrafis- Saturnino Belo, sera sauâa-
tas no Brasil. Vários próceres de- do pelo jornalista José Alves
�ocráticos fizeram declarações à Belo, no banquete de duzen-
�mprel1.�aõ verb�rando.a conduta tos e cincoenta talhéres queimpatr íóttca dos mtegrahstas. que , . _

continuam a conspirar contra a lí- lhe sera oierecuio. A sua
berdade em nossa Pátria. chegada sua excelência será
Adianta ainda um matutino que saudado também pelo se-

I
em consequência da denuncia nor-

h J' ,

Al B' lte-americana todos os partido,s de- n or ase ves e o, em no-

mocráticos da Baia formarão, num me do povo.
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orrependímento
sempre lorde

Londres, 16 (U. P.) - Os
soldados norte-americanos
que se casaram na Inglater
ra, estão querendo abando-
1W1' suas espõsas. Diante da
ameaça de perder os mari
dos, inúmeras inglesas âiri
tnram-se ao embaixador nor
te-americano em Londres,
para tratar de seus interes
ses. Muitas jovens levaram
seus filhos, alguns de colo.
Um dos soldados, o marido
da senhora Waters, declarou
ela que seu marido alegara,
para o divórcio, "crueldade
mental". O pior, explicou a

espôsa inglesa, é que proces
so seguirá seu curso, estan
do eu a seis mil milhas de

distância, sem poder me de
fende?'
TELEGRAMA DO PRE
SIDENTE TRUMAN

Londres, 16 (U. P.) - A

"Associação das Mulheres
Casadas", dirigiu um tele-Igrama a Truman, pedindo
sua intervenção para evitar I
que soldados americanos, ca-!
saâos na Inglaterra, se di
vorciem á "reoelia" de suas

espôsas. Uma delegação de
verá ser recebida por John
Winant ,a quem entregará

Ium prciéto= internac�onal As novaspara impedir (I, concessao de
diuorcio sem a presença da
espõsa para fazer sua detê
sa pessoal.

Rio, 16 (A. N.) - A co

missão do P. Social Demo
crático, da cidade de Lam
barí, em Minas Gerais, con
vidou o presidente da Repú
blica, para passar uma tem
porada naquelas termas o

qual, entretanto, p01' com

promissos, anteriormente as

sumidos visitará (!., cidade de
Áraxá em abril próximo, sá
mente depois dessa âata po
derá aceitar o convite de
Lambari.

vem O general Outra
visitará Araxá

9609

"Os russos desmontam estabelecimentos
nomeações industriais da Mandchuria

.. , . CHUNGKING, 16 (U. P.') - Os Estados Unidos solicita
ram da China esclarecimentos sôbre as informações' de que
os russos começaram a desmontar estabelecimentos industriais
da Mandchúria, como presa de gerra. Segundo os meios au

torizados, semelhante pedido foi também enviado aos russos.

Rio, 16 (A. N.) - O ministro
do Trabalho já acrescentou e

fez as necessárias consultas ao

presidente da República para a

nomeação dos diretores de de-

partamento e dos diversos ser- MACABRO ACHADOviços do Ministério do Trabalho, '

bem como dos presidentes das
. .

autarquias. A assinatura dos' BATAVI.i�" 16 (U. P.) -.As autoridades informam terem

atos de nomeações é esperada I encontr.ad? tnnta corpos mutllado� �e l�omens e mulheres na

ainda esta semana ou nos prí- sua maioria europeus, a alguma distância das docas de Tand
meiros dias da semana entran-l jongpl'iok, na Batavia. Ainda não se apurou a quem cabe a res-

te.' ponsabilidade dessas l11ultilações.

Benção especial ao povo brasileiro
ROMA, 16 (U. P.) - O Papa Pio XII enviou hoje uma

benção especial ao povo brasileiro, por intermédio do bispo
Vasconcelos Motta.

Este prelado declarou que manteve cordial palestra com o

Sumo Pontifice, que lhe falou em português com sotaque bra-'
sileiro.

o el'ipírito humano - se lhe' amacia o funcio
llamento () luhrificante da intelig'ência, se cria,
plasma, e ('e,'a idéias - tamhém por ,'ezes emperra,
barafusta }HH' um eíl'culo vieioso, e fica a repetir-se
indefinidamente, ('OlllO um (lisco de vitrola, racha
do.

São as manias. Perigosas, porque - à beira
do despenhadeiro das psicose,..; - sustêm-se, crispa
.las, a um ou outro g'alho (le l)lanta.

Sem embarg'o de as llaver inofensivas, eomo a

do ddadão queimamlo as pestanas e a "dda nas pa
lavras N'uzadas, log'og'l'Ífos, e enig'mas. E há quem
t'olecione sallbndamente, tôdn sorte de quinquilha
riu s: horholeta s, fraseo,S vazios, caixas de fósforos,
('}laves, rótulos, I}rog'ramas de cinema e teatro, con
t'hinllas, já para não falar de selos e moedas, cujo
amanho g'anbou foros de arte, de arte dre nomes

""onuros (�om() filatelia, numismática, e sei lá que
mnil'! ...

A de llltima moda entre elas, contudo, a que
melhor se alastrll (inal prag'a em sementeira, é a

mania de nú,'isia.
�um amhiente de franca receptividade, aduba

da pela (�arestia de vida e seu cortejo de câmbio n�
!�TO, eSllecnlnções, miséria, e desalento, essa maDla

:-;e ]'r,'\,('ste IIp roupag't\us messiâlliens.

r-RussIÃN.SMõ"11
i .

.

*
UJ....()._.()._.c '-'()'_'(�()'I

LYTHO-MAWflNHO CALIJADO I
,\presentam-na como paná(�éiu a todos os nos

SHS' mules, como escoru a todos os nossos llesmoro
namentos.

E depois ... é uma seca, é de bocejar! .. -

Tudo que se admira no mundo fora da Uússia
-

.,
na Rllssiu tem melhor" ... Se se comenta a po

tên(�ia dum uovo canhão ing'lês, e a velociflade dum
a"ião �llllericano - "os ohuzel'! russos explode
melhor .. , o avião XP'l'O russo é ma�"relor"'; si

pasmamos aute a l)omba atômiclV- "a Rússia já
tjnlJa lIU1a"; si as proezas de ltisenhower nos en

t,lIsillsmam - lá ,rem êles com uma lista de g'ene
rais em "oii", "iIf", "efi", provocando "uUs" rf;

sig'lIlHlos dos ouvintes ...
('OIllO apolHluentam - .santo ])eus! 118is ]a-

,

xantes e �njoativos flue o riduo, sobretudo os mais'
atacados pelo mal. I

l�ara. êsses, tudo é g'l'au(le na Rússia, tudo é
mai()r, tudo lá existe em tremendíssimas propor
çõe,s ...

Houve até um exag'el'ado llá dias, que distrni
<la.mente - ouvindo, a um umig'o, ([ue a fome lia Eu
l'o.la era imensa - respondeu-lhe apressado:
Xão há dú,'ifla! lUas você saiba que lá na Rússia,
ela é muito muior! ...

O J)iol' não é isso. () pior é que lião se pode di
,erg;ir deles. Não se pode, porque nos seus fichários
mentais como nos de cartolina, ,�ôhre o nosso pa
cnto nome lá vai pespeg'ada a tarja neg'ra de 'FAS
('lsrJ'A.. Aliás interessante que a Hestapo também
houvesse tido fiehários, e que nesses fichários tam
hém llouyesse fichas de cidadãos ordeiros com oca

rimho CU:;UrXISTA (em tarja nrmelha - é ela· I

rol )
E fasdsías e comunistas vivem eternamente

às turras, constantemente a se roubar idéias e mé
todM" I<� como têm ('iume da g'ente••• Para (IUal(luel'
dos dois, quem não lhes esposa aI'! (lout.rinas recebe
uma carranca e log'o: - "Bem vi que você era fas
cista" (ou comunista, pOr(lue a fórmula é padroni
zada, servindo para amllos).

São udmitem meio-termo. " É ali na bata.
ta! ...

(Continúa na 5 página)
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BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli-

I
ficadorell-TranllmiHOl'eS

Mahrial importado direta
mente dos U. S. A.

Proprietário
ütnmar Georges Honm
Electr e - Tecnico - Profissional

I
formado na EUI'opa

Florianópol�
�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

TOSSE,
5RONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRE

LI": D toS N� lIa •

140 BATALHÃO DE
CAÇADORES

EDITAL

Venda de animais em hasta
pública

Faço público, para conheci
mento dos interessados, que
de acôrdo com a autorização
do exmo. sr. general diretor do
Serviço de Remonta e Veteri
nária, contida em radiograma
n. 53-D l-A, de 8-11-946, serão
vendidos a 19 do corrente, ás
8 horas, no Quartel desta Uni
dade, em hasta pública, a quem
maior lance oferecer, doze (12)
muar�s e três (3) cavalos, im
prestáveis para o Servico do
Exército.

"

Florianópolis, 11 de fevereiro
de 1946.
Waldemar Vieira Cordeiro,

20 Ten. R./l Conv. Secretário
do Bt. 1.

."""" " "
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S a nu oenol
co N TEM

OITO ELEMENTOS TONleos:

ARSENIATO. v�
TO. FOSFOROS,�O

ETC

TONICO DO CEREBRO
'faNICO DOS MUSCULOS
O. Pillcio.. D.�.up.,.do••
E.gotedo" Anêmico.. Mie.

,

que
,�,i.m M.grol, Cri.nç••.

r.qu'lIc•••. receb.rio • toni-
fic.,ão g.r.1 do org.nllmo

Sa Du·ui n 01
LIa D.N.S.P. n' (99, de 1921

Peça hoje mesmo 00 S

nec ador um "Co r tóo-x ov J
'

I

que apresenta tôdas cs ir-s

truções indicando como fc
zer pera receber o famoso
"Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar I o Cartão es·

c-eve para: Caixa Pestal, 3215 �

Rio d� Janeiro

RIO DE jANEI�OTANDARD BRANDS OF BRAZIL INC

I·
I

-

VIAGENS
fpol.s.--Ioinvile

Saídas - 2 h"ra. da Imadrugada

I Joinvile--fpolis.

I
Saída.9 hora. da mcmba

Informações nesta
re joçào

-

, .. r
UMA OFERTA ESPECIAL

DA

Soe. HERMES Ltda.
I ..porta�io dlréla da Sulça

Despachos rápidos pelo
Reembolso Postal

MOD. 156 - Rologio de pulso poro
cavalheiro, inteiramente cromodo de

elegante apresentação, bôa maquina
suiça, com pulseira de couro.

Cri 54,00
Peço o CATALOGO ILUSTRADO
sôbre nosso variadissimo sortimento
em fino, RELÓGIOS SUIÇOS, jO�AS,
BIJOUTERIAS, ARTEFATOS DE

COURO, CANETAS TINTEIROS, etc

o ESTADO

o QCE SE PENSA DA �H'LHEH muitissimo mais aromática e de
C mais íacil a uma mulher de- sabor muito esquisito.

fendler a sua virtude contra os ho- - As batalas, quando cozidas ao

meus do que a sua reputação COI1- vapor 'Ou no forno, ficam muito
Ira as mulheres. feculentas e com um sabor exce-

Rochebrune lente.
';c, �, * - Hef'ogar é dar unias voltas a

Quando uma mulher pede que a fogo vivo na Irigidcir.a a certas su

respeitem, é porque nào t em von- hstâ.ncius para <[UC começam a to-
í ade nenhuma de ser respeitada. mar cor an.les de udicionur o caldo

Júlio Dantas ou molho.

����v.
RIO DE JANEIRO - C. P. 3411

Diário Matutino
Redação e Oficinas á rua IofLo

Pinto n. 5
, DIRETOR DE HEDAÇÃO;.

A. Damasceno da Silva
ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS
I Semestre CrS
Trimestre CrS
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. , Cr$

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

80,00-
45,000
25,00
9,00<
0,46c

�ã'O !há umlhcrcs modestas. Este AS :\IÃES nEY.E�1 SABEI{ Ql'E:
dom femini.no é uma vaga idealiza

çào dos homens.

A menima de 11 meses, só ali
mentada ao seio, que pesa 10 quilos

O,5G'

90,00'
5�I,OO
30,00
0,56<

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não-l

publicados, não serão
devolvidos.

A direcão não se respon
sabiliz>a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

João Grave e tem lima cor-eir-a que não cedeu
,� '*' * com os tratamentos feitos, tem ne-

AVISO AO SEXO FOHTE cessidade de ser levada ao consul-
Se vamos pela rua com nossa tório para qUe seja con veniente

esposa, é perigoso que uma loura mente examinada e tratada, pois
nos iuire reconhecendo-nos: mas não é permitido receitar pelo jor
muito mais perigoso é quando va- nal.

mos pela rua com uma ]oUI1a ,e se

ja nossa ssposa que nos reconheça.

I Visite, sem compromissos

I LI!�,��:�:7���4
'Líveos novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

-

ou no estrangeiro.

Novidades todas ai I IIsemanas

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

B.UWBlROS FIT,HO

:'\oras Políticas

Not as Locais

Art igos ele Redação
Página Lítei-ár+a

SIU�l<Jl XOCBTI

I�conomia e Finanças
Vida Bancária
:\ola, Científicas
Notas Rurais

J�sLatIstiea
.'\em Tôelos Sabem

.l. D:\.IIASCEXO
Uovêrl1o do Estado

.rmísprndncja
vica :\Iilitar

.'\oticiário do Exterior

:\olieiário do País

Art ígos de Redação
j,fUJO :\1. C.U"T,ADO

Crônica da Semana

Pelos :\Iunicipios
Magaz ine
Concurses

Artigos de Redaoão
D. ]<'. AQl7INO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

F'a tos Policiais
Viela Social
Vlda Feminina

Reli2'ião
PEOHO 1'X'-'LO :\1.'\L'H !!_.'O'

Esportes.

* * *

CONSBLHOS DE BELEZA

O pêso de 4.600 gramas para
uma crtança de cinco meses é in
sufdciente. Dê-lhe as rações de 3
em 3 horas, engrossando a mama

deira de 9 horas, com uma colher
das de chá de creme ide arroz e

substituindo a de 18 horas por sô

pa de legumes (coada). Pela ma

nhã e á tarde caldo de laranja
açucarado (uma colher de sobre-

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

talidade está no equilíbrio das
f}lncões glandulares.Glantona.
a base de extratos de glándu
las e vitaminas. normalisa essas
funcões e imprime ao organis.
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem Gtale
gria de viver. Tubos com 2Odra
geas ..Expansão CientífialSrA.
- Caixa Postal. 396 - S..Paulo.

g-eàntoiza'
�""'-" �� .... - ..""

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante 0>'

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

Agostinho - Hua Conselheiro Ma-·
fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe-·

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Dorniugo 17 - Farmácia Nelson-:

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetujdo', pela Farmácia Santo Antônio sita·,.

à rua João Pinto.

TELEFO:'\ES MAIS XECf;SSITADOS
Bombeiros 1313
Polícia 1033
Delegacia O. P. Social _ 1578
Vl ater-nidade 115S
Hospital Xcrêu Ramos � S31
Santa Casa...................... 103&·
Casa de Saúde S. Sebastião .....• 115:;'
Assistência Municipal ,...... 1664
Hospital 'Militar 1157
14" B. C. 1530
Base Aérea 786
7a B. L A. C. 159:>
Capitania dos Portos _ .. , U8(J
](," C. H. 1608·
Fôrça Policial 1203'·
})('niLenciúria 1518
"O !':stado" 1022
"A (}azeta" 1656
"Diário da Tarde" 1579-
L. B .. A. 1643
Emp. Funerária Ortiga .......•.. 102 ..;'

.

'.. ,. ,,-

As mãos e as unhas conduzem

Precisa de um empregadO'
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

-germcs causadores de doenças da

i pe�e. O mau costume de levar as

rnaos ao rosto, para espremer era

YOS e espinhas, pode causar afec

ções Iocais, muitas vezes de graves
consequências.

* * * 'mesa de cada vez).

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerêne
cia e preencha a nossa "ficha d41:
informações úteis", dando tôdas>
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (8)
aos interessados na aquisição d«r'
bons funeilmários (as).

UM DESCUIDO imperdoável é * * '*'

mostrar pernas cobertas de pelo, AS DONAS DE CASA DEVEM Sii\-

quando é possível fazê-lo desapare- BER QUE:
cer com fricções suaves de pedra- Para proporcionae às flores

pomes, depois de haver passado maior duraçào, deve-se preparar
bastante talco sôbre a pele. agua de sabão onde devem ser dei-

* * �, xadas as flores. Ê necessário po-
Fujamos dos permanentes bara- r ém tim-Ias todas as manhãs e

los, pois se empregam com eles submergi-las durante algum tem

produtos químicos que prejudicam po em agua limpa, depois do que,
o cabelo e impedem uma ondulação devem ser colocadas novamcntr, em

Ilcxí vel, agua de sabão.
* '.(, *

• A limpeza dos múrmorcs das pias
e das escadas, quando se trata de

sujeira antiga. requer cuidados es

pcciais. Prepara-se uma pasta com

posta ·de uma parte de pedra po
mes trituruda e duas partes de po
tassa. Pussa-se por urna peneira e

j LlH la-se agua, esfregando-se depois
com fôrça sôbre o mármore.

RECEITAS PARA O SEU P.ALADAR
As bondades do pão torrado

O pão tonado é mais diregível
que o natural, porque parle da fé
cula se transf'orma em dextrina -

muito soluvel nos sucos digestivos
- e, mediante a torração, formam
se princípios aromáticos estimu
lantes das secreçães bucal r csto
nmcal.

* * ,� Contra os roedores domésticos
CAFÉ' ADULTER�DO usa-s.e com êxito col·ocar folhas de

Compram,do café em grão evi tam- hort,elã nos fil'l11Úrios e logares m'ais
se as adulterações. frequentados pelos camondongos.
Ademais proporciona a vantagem Além d'e elimim.ar os roedores, esse

de poder-s'e moê-lo nu mesmo ins- processo serve para perfumar o

tante, com o C[ue a infusão l!orna-se í interior (ios móveÍs.
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'Partido Social Democrático tem, na Assembléia Nacional, �79
arlamentares; n União Democrática, o Partido Trabalhista e o Partido

Comunista, juntos, somam 137 constituintes.
Hoje - domingo, 17-2-46 - Hoje

«Serão homens amanhã», ÁS 2 - 4,30 e 7 horas
- os filhos, êsses por quem Continúa a sensacional apre-:
os pais se sacrificam ou cuia sentacão do mais belo espetá
exietêncie disfarçam e escon- culo em técnicolor feito até hoje
dem, coagidos por imposições A NOITE SONHAMOS
sociais, - tem fundamento com Paul Muni - Merle Obe-
original no drama, e seu» ron _ Cornel Wilde
lances de comédia, onde o A história sublíme e encan-
ridículo se mescla ao dolo- tadora do grande compositor
rosa, em contraste perm a- Frederic Chopin e de sua com-

I Banstína Moritz, dd, espôsa nente e de grande efeito panheíra Madarne Sand"

"I V·d S
·

I I
do sr. Roberto Moritz. psicológico na platéia. Censura livre.!

�\ I a Dela
*, *** No programa: Noticias da':, Transcorre, hoje, o aníversá- Agradou a noitada teatral

semana. Notícias do Dia
rio natalício do sr. Miguel R. de ante-ontem. Procópio (e Jornal.da Silva. iá se esperava!) é o tal e de Preços _ ÁS 2 horas: 6,00-

Nabor tal maneira, que ebsorveu a 3,60 _:_ crianças 2,40.Faz anos hoje, o sr.
_

Ribeiro. atenção do público, postos à ÁS 4,30 horas: 6,00 e 3,60.
MENINO DONATO SAGAZ margem os comparsas da Ás 7 horas: único Cr$ 6,00.
Hoje, está em festa o lar do peça. ROXY
-, O que se vê é Procópio, Hoje, as' 2 horasfeliz casal, Joao Jose Sagaz e

I Procópio e mais Procópio... 10 _ Filme Jornal - DFB.d. Maria Francisca Sagaz, pe o

transcorrer do 90 aniversário Ainda assim, e talvez por 20 _ Arthur Lake, O ingenuo
natalício de seu dileto filhinho isso, valeu a pena de. lá ir a Pancracio.
Donato Sagaz. quem lá foi assistir, e nada O CRIME DO FANTASMA
VIAJANTES: pode censurar, porquanto o

Uma sensacional comédia
Egidio Narcizo

melhor artista do palco bre-
policial.

A h S sileiro ali estava e encheu as
30 _ Ultimo episódio do se-c o-so em FlorianÓpoli•• o nr. -

Egídio Nc.ecrao , do alto comércio medidas da satisfação, tãdas
'

riado
de tecido., da progresai.to cidade, as medidas da sa tisfação, MISTÉRIO NóRDICOde Itajai. I tódas as medidas da expecta- 40 _ John Gartield _ Nancy I

.

S.s., que é grandemente re1a-, tiva da assistência. E' que osclonado na nona Capital, tom ludo
_. . Coleman

rnurto cumprimentado. astros sao assrzn mesmo: bri-
ALARME NO ATLANTICO

lha� mais quando brilham I Cada momento deste exci- J-SOZInhos.
tante melodrama está pleno de 1 - -------"---

Aliás, um grande elenco de -

e s
I Na-o e" n cessa" fl·aartistas do porte de Procópio, aç��n�:�s'Pa� elO ·a·nos. I e

nem mesmo nas grandes Pre O' 240 a maJ·oral'a-ocapitais é possivel congregar R'ÜXY
çás 7'horas Y

numa ribalta só. Registemos 10 _�Not:L�ias da semana _ Rio, 16 (A.N.) - A Federação
a circun�tância e aguardemos DFB. ! dos Trabal��dores e�,Trans-as derruiis p�ç�s desta tem-

20 _ Boris Karloff _ Lon portes Marttímos. FlUVIaIS � La-
porada drarné t ice.

Ch custres, lançou um marufesto
aney f' d

- ..

A MANSÃO DE FRAN-' a l�man _

o nao se� necessaria a

majoraçao das tanfas de trans-KENSTEIN
. portes marítimos para atender

Monstro. contra mon�tlo o aumento de salários concedi-

nu� �ataclismo d� ferocidade.
dos pelo govêrno O manifesto

3 - John Garfleld - Nan- alude a atitude dos armadores
cy Coleman

que pleiteam o aludido aumen-
ALARME NO ATLANTICO. to sob o fundamento de ser in
Cada momento deste eXCI- dispensável para atender a ma

ta� filme. acha-se pleno de

I joração
de salários. Diz o ma-

açao e herOlsmo.. . nifesto: - "Jamais concorda-
Censura até 18 anos. remos no encarecimento do cus-

Preços: 3,00 - 2,40 to de transportes marítimos,
porque isso significaria o au

mento do custo de vida e, conse

quentemente, a redução dos nos
.

sos salários".

Passageiros da VARIG
Sob o comando do piloto RuhI,
passaram por esta capital no
Avião P P-VAR da VARIG, os

seguintes passageiros:
De Pôrto Alegre para Floria

nópolis - Alzerino W. de Al
meida, Maria Silveira de Al
meida, Irma Magalhães Pican
ço e Gil Magalhães Picanço
Para Curitiba - Maria de

L. F. Simões, Anizio Azambuta,
Ana Elyse Fischer e Romeu
Adegas.
De Florianópolis para Curi- NOIVADO:

tiba - Capitão Vitolbo Wo- Com a gentilissima senhorí
lowski, Justina Veiga Wo- ta Linette Bunn, filha do se
lowski e Carlos Saldanha. nhor Pedro Bunn e dna. Alice
De Curitiba para Floiranópo- Bunn, contratou casamento o

lis - José Corrêa Hulse, Adolf. nosso conterrâneo, acadêmico'
Carl H. Beckmànn, Arno Sim- Teodocio Miguel Atherino, [o
ler e Carlos Dib Mussi. vem de destaque no nosso meio
Para Porto Alegre - Gerda cultural e social, e grandemen

Regius, Jaime S. Main, Carlos I te estimado. Aos noivos e a
T. Krein. I seus pais, ai congratulações de

sra. I De Florianópolis para Pôrto "O Estado".

res do mando, 08 "defensores da democracia" (1),
vai um abismo, como outro se rasga entre retoma-
rem

.. o que 'era seu e ferrarem a garra no- cachaço * *

dos vísínhos, Bem. Lá vim eu por aí afora a papaguear e a
Além do mais, a sua civilização é bonitinha, é tomar tempo. A.o menos uma coisa fiz: tirei ades ..

agradável de ver-se, em cartazes de côres fortes íôrra dêsses russomaníacos que não nos deixam
onde, um rapagão sorridente e uma Iõvem de olhos articular uma palavra.
lânguidos se dão as mãos por entre martelos, foi- Não de todos _ pobreaínhos! - só daqueles
ces e charrúas. Impressionante, a gorducha velhi- que falam, falam ... que quando a gente viu quenha de maçãs vermelhas, chale e esvoejar no mês- pararam para tomar fôleg'o, e ensaia uma palavrí
mo vento que ondula trigais maduros, ao fundo da nha para entrar na brécha, rebentam, despejando
estampa.

.

nos. novamente a sua metralha de palavras, dei�
lUas isso ... nas vitrinas, nas paredes - é o xando a g'ente com um timido '"mas", entalado nos

! que dig'o. lábios - de boca aberta. " Hoje vingllei-me. Saio
Muito bom para se olhar. Para nós e o BraSil, de campo sobra�aIldo a caneta, impando d'e satis

es�a civilização fi"a enorme nas mangas e nas cal- farão.
ças.

�

Hay !}or aeá alg'ún ,,'aliente� Y otro? Que se
E a COI' das. fazendas não IlOS ag"rada. Vão-no,. '-,'.-._- -

i ;.
J melbor côre.s claras, como azul, branco, o cor-de-I tarde! ...

��1}�""fElTOI
'!J � V-iffl

Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vlvoe Do· 1 paro o....108 pequeDOII ou fiac:ldOll
Hormo Vi'foa Do' 2 pcua 011 eel.08 omnd... volumo_
Inofensivo à saúde - F6nnula de absoluta confiança.
"._._n.t.III''''_.''_ I

.

.......... ,. ". - R... BIUll1ellaU: "ar .....
ANút.a .... - ... hajaj: "......... ...,.
r_iaM.

FOLHINHA DO DIA
. FEVEREIRO

Viaita Florianópoli. o anr . Edu
ardo Luz, ativo gerente da Irvdua
tria. Comércio e Seguros Knot ::;.A.
- Seção de Ferragens. em Italoi
S•. tem sido muito cumprimentado.

* * *

48
Set uagésima
S. Donato 317

Quarto ming. a 22

li
Domingo

1888: Inaugura·se a estação
telefônica da Fortaleza de
Anhatomirim.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Nã:> encetas negocias novos.

Podes viajar, consultar médico
ou dentista. tratar de negócios
de terras, casa•• minas e cons

truções.

Visitas:
Eduardo Luz

.ANIVERSÁRIOS:

Sra. OSVALDO MELO
Aniversaria-se, hoje, a exma.

sra. d. Ana Bosco Melo, virtuo
sa espôsa do nosso colega' de
imprensa, sr, Osvaldo Mele,
um dos Diretores de Redação
da nossa confreira "A GAZE-
TA".

*

Sra. WILLY HOFFMANN
A data de hoje, registra o

aniversário natalfcio, da exma.

sra. d. Maria Luiza Hoífrnann,

Sr. HÉLIO SCHIEFLER
Faz anos hoje, o sr. Hélio

Schiefler.

Transcorre hoje, o aniversá
rio natalício da exma. sra, Ma
ria da Rosa Arêas.

Deflui hoje, o aniversário na

talício da exma. sra. Maria das
Dores Avila.

Faz anos hoje, a exma

Quem não é fascista, tem de ser eomunlsta, e

'Vice-versa.
Safa!

*

* *

,j)Ias descansemos a pena um pouco. Repouse
mo-la, que já está a escarrapachar-se de tédio, de
puro enfaramento, e vamos matutar o porquê des
sa mania de Rússia. Falemos baixinho. �ão vá al
gum maniaco nos ouvir. .. Então: adeus, sossêgo !

O remédio .sería atolar-nos na avalanche da
sua chatice.

*

* *

'I'rabalhararn muito, e duramente, as repúbli
cas soviéticas, não há negar. É admirável o esfôrço
que fizeram na elucidação dum povo ig'uorante,
pa,upérdmo, chicoteado, transformando-o em mas-

.

sa ordeira, operante, esperançosa.
Porque os lavradores, porque mesmo os ope

rários russos, amavam a terra, numa intensidade
febril e recuperadora, ig'llal à com que lhe desado
ravam o proprietário, o nobre, o .seu vampiro;
porisso mesmo defe'nderam-na como leões.

Sal"raram-ua. Dai, porém1 a serem os sahado-

T E A T R O R I T Z Quel�as e recla ..

ma�oes
ONDA DE MOSQUITOS NA

TRINDADE
Queixam-se os moradores do

distrito de Trindade, de que
existe atraz do Grupo Escolar

daquela localidade, grande
quantidade de água parada,
que é um foco de mosquitos, e

pedem por nosso intermédio, a
quem de direito, as providên
cias que o caso está a exigir.

À noite de ente-cntem

1ft -os TRAiÇOEIROS
ATAQUES EPILEPTICOS
QUE LHE TIRAM TOOOS
OS PRAZERES DA VIDA.
DESAPARECEM-COMPlE'
TAMENTE COM e USO

OI�RIO, DURANT1: TRÊS
MESES, DO CONHECIDO
E EFICIENTE PREPAílCo·
DO CIENTíFiCO

APENAS Cr$ 3,60
Com essa ínfima quantia Voe�

está auxiliando o seu pró::dmoi).
Centribua para a Caixa de EsmoI..
�O!'l Indil!entes de Flor{anópolill.

Urna carteira de chaufer e outra
de identidade. modelo 19,
Pede-ae entregar ao snr. Manuel

Costiço Bulgallo na «Pensão Elitellt
-- rUQ Conselheiro Mafra.

Alegre - Panagíotís Constan
tino Mandalis, Juan A. Illare

gui.
Para Montevidéu - Pedro

Marrapodi e Silvia Marrapodi.
'"

Sapataria Jurity
Rua Ti radentes 19
Apresenta seuS últimos mo·

delas em calcados tinos
para senhoras

Quem achou'?

RUS�IANISMO
rosa dos vestidos de baile dos quinze anos, o verde
esperança, o amarelo-ouro ...

Cõres tristes e carregadas, côres berrantes e

explosivas - não nos sentam bem.
Além disso, não teria graça nenhuma que num

batuque da Favela pulasse na roda um mulato a

dançar aos pulos, sõbre os calcanhares, enquanto
os cavaquinhos executassem '·Olhos Negros" ...

*

ConClusão da 1a. página

.._;. .)
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"seu" -cabo , ÍJlIP}�TO

•
Meu amor é selvagem como o vento ...
Na angústia e nos desejos em que vivo,
Tem, nas asas, o impulso primitivo,
E é constante no louco movimento.

ALMIRO CALDEIRA CR$ 98$,00 -- Lindo sapato eIlP

feltro bronco, camurça em tôda .. '.

I
a. core•. Solto 6 I 2.

CR$ 95.0J -- Salto carioca. em pe
lica prateada para baile.

Tão corriqueiro anda o con

ceito segundo o qual na for
mação da personalidade decisi
va influência exercem as tm

pressões recolhidas na fase in
fantil, que lícito se nos afigura
não admitir seja éle desconhe
cido de quantos têm, profissio
nalmente, o encargo de guiar,
educar ou corrigir menores.

Que entre o número de re

voltados contra a vida e desa
justados sociais, a maior par
te deva essa condição a inci
dentes particulares, verificados
na infância, quando os "gran
des" se lhes apresentavam co

mo repulsivos tiranetes, não
padece dúvida. .... .. .. . ..

Isto vem a propósito de la
mentável ocorrência, registra
da ante-ontem, em frente ao

Teatro Álvaro de Carvalho, mi
nutos antes de iniciar-se o es

petáculo de Procópio e seus co

mediantes.
Dois maltrapilhos rapaze

lhos, postados à escada que dá
acesso áquele teatro, assistiam,
deslumbrados e esquecidos de
tudo - até da lata de torraâi
nho, suspensa do braço -, ao
intenso movimento de automó
veis e ao desflile da gente ele
gante da cidade. Já que lhes I
iattauam. os cinco cruzeiros ne-

. . . ,I
cessarias para o inqresso as ga-
lerias, conientauam-se com o'
gratúito espetáculo oferecido
pelo público ...
Tudo ia maravilhosamente,

para os garotos. Divertia-lhes
ver os "ricos" descer de suas li
mousines e atravessar a larga I
porta do estabelecimento, tão Iestreita e indevassável para

Iêles. Precoce conformismo pe
la sorte não permitia que a

triste diferença existente entre
êles e os "outros", marcante
mnte evidenciada, viesse dimi
nuir o brilho alegre de seus

olhos ingênuos.
Mas. .. A um tiêles acóde a

idéia que, a ambos, parece sa

tisfaze-r completamente à pró
pria curiosidade:
"- Vamos trepar naquela

árvore. De lá, se vêem até os

balcões!"
Dito e feito. Não sem dificul

dades, é lógico, porque as guar
das e os fiscais do teatro lá es-

tavam para obstar-lhes o pla- =---:-:---:-----:::---�:;_
no. Supunham-se bem seguros E dispunham-se a descer das
Verdadeiros artistas no luâi- em seus postos, porque dificil- poltronas improvisadas, no mo

brio aos mais velhos, adiante mente seriam percebidos, da: menta em que a guarda os

da ponta-de-lança daquela cu- rua, quando a guarda assomou; tr�'j2quili�ou; .

riosiâtuie viva e povoada de à sacada próxima. _ Nao e nada com voces.

ilusões, conseguiram galgar a ,,_ Será que êle viu?" Fiquem quietos aí".

galharia coberta, e alí se' aban- ,,_ Acho que ...
" A voz [al- Minutos após, amedrontados,

caram. Regalados, deitavam tau-lhe, ao perceber a guarda deixavam a árvore amiga, pa
olhares compridos para o inte- a fazer sinais, como quem cha- ra cair nas m,ãos da guarda. E,
rior do velho casarão, através ma alquém", ladeando-a,.la se fiaram, ChOTO
da fina cortina das janelas. De súbito, compreenderam. sos, a ca1}2mho da Ch�fatura,

encerranao nos coracoes ma

goados mais uma experiência
da injustiça dos homens ...

A êle, que passa num deslumbramento,
O corpo de mulher se faz cativo:
Não é o simum, como êle, tão violento,
Nem há nórdico vento mais lascivo ...

;

Foge, no anseio de um minuto ... Leva
As flores, esborcina os troncos, lança
Fôlhas ao chão, na sêde de ebriedade:

E só estendem, frios, sob a treva,
Rosas pisadas; lírios de lembrança,
O jardim silencioso da saudade ...

PRADO KELLY (
I

CR$ 98.00 -- Em camurça de to' dor.,
oe côres. Salto 5 1/2 e 6 I?

,.

MiSTICO
CR$ 98,00 .- Em camurço a branctJ"

e preta. Salto 1
Na variedade de almas esquisitas,
Ah! eu quisera ser humilde, na voragem,
Como o desenho de uma linda imagem
Pttrdida sôbre as aguas inftnitas!

Ah! eu quisera ser, em minha longa viagem,
Tão simples, entre florações aflitas,.
Como o sono sutil das parasitas,
Absorvendo a volúpia da paisagem.

Este seria o meu segrêdo:
Gozar a glória máxima dos cimos,
Na miséria de um sonho inferior,

Como o esfôrço católico dos limos,
Vencendo Q paganismo do avarento,
Numa verde oração para o Senhor.

PRADO KELLY

: .
· � .

IMÃE PRETA 'I• •.- .• •
• •
.............. ..........�

Outro dia, depois do almõço, dirigia-me, pa
chorrentamente, para o trabalho, pensando arran

jar u'a maneira de ganhar sem trabalhar ... mui
to!

Itiéias mil voluteavam em meu cérebro. Em
dado momento, porém, minha atenção voltou-se
para um casal de pretos, que palestravam alegre
mente. Êle, um rapagão forte, carregador devida
mente matriculado, um olhar meigo e feliz, cigarro
escondido, em sinal de respeito, na concha da mão
esquerda, contava à sua companheira algo de in
teressante, e a alegria era transbordante em am-

. bos.
Ela, uma pretinha de seus setenta anos, chale

às costas, ouoia, sorrindo enternecida, Q que ele lhe
contava. Ela era, também, feliz!

Passei, sorrindo, e os cumprimentei!
Ambos me responderam naquêle tom muito

sincero dos pretos de alma branca.
'Segundos após ouço a voz do rapaz, que, entre

risos, me dizia: "O senhor viu? Ê minha mãe! Es
tava-lhe contando um "causo" que se passou num
aniversário. Ela já está velhinha! O senhor sabe:
preto quando pinta, três "vez" trinta".

E, sem mais aquela, saiu num passo muito ca

racterístico, deixando-me a ver navios!
Acompanhei-o algum tempo ainda com o olhar.

Seus gestos, o menear da cabeça, diziam-me que
êle se sentia muito orgulhoso âe sua mãesinha!

*

* *

Institivamente, voltei ao passado e uma ima-
gem muito minha conhecida tomou vulto em meu

pensamento: era a de Maria � a mintui Mãe Preta!
Cenas do meu tempo de garôto se sucederam,

como se iôra um filme! Via-me, trepado nu armá
rio-balcão que existna na casinha de minha avó, alí
no largo 13 de Maio _ (e que hoje não existe mais)

de beijar.ràpiâamente minha cabfÜ]ça e de me aben
çoar, saia, gm]ando, para fa('�e?' companhia a"antui". i

Um belo dia, entretan�o, rk épois que minha avó'
en�r�gara sua .al1l!a ao Cnad�'t, algo de inesperadoSU1 çtu. e eu deixei de �er Ma�. ta! Ela preferira [tearna casa. em que passara ma:,.or parte de sua vida!

.

Creio que essa separaç o muito nos magoou!M_azs a ela; talvez, que me 'vira nascer e que me
nznara muitos anos, do que a mim!

Semp�e_ pr?curei, toda ia, obter notícias dela!Certa ocasiao mm a saber ue iôra recolhida à Santa Casa.

peixan�o o Ginásio, abraçando livros, subi alaâeira Menino Deus par . visitá-la!
Encontrei-a deitaâat. Um Crucifixo estava sôbre o. travesseiro, a? la .0 de sua cabeça! Quandome tnu, seu olhar nitre , lançou sôbre mim e lágrimas, o sangue branco a alma, lhe deslisaram pelasfaces!
Sentei-me, chor ruio, à beira da cama. Ela,mesmo �gonzzante, .

arecia pedir-me para que nãochorasse. Tentou qJlzer-me algo,... e suas fôrçasnão lhe permitiram!
_

Uma i�mã qu�; passava, compreendendo que eu
nao percebia qU.l?Jo instante supremo se aproxima,

ua, pousou sU(J..S maos amigas sôbre meus ombros-
e convidou-me: a ir à Capela orar!

Lançando sôbre a moribunda um último orua
ltuuio olhar, obedeci-lhe.

Diriji-me ao aitar do Senhor dos Passos e nu
ma �ração en.t,!,eco.rtada de soluços _ talvez a 'mais
sentida que iamais pronunciei em minha vida _
pedi ao Pae para que fizesse com que Maria ficasseboa!

Naquele mesmo insta.nte, talvez mais um es
pírito. de luz �e reclinava aos pés do Criador: era Q
de minha mae Preta.

A. DAlMASCENO
_ a roubar-lhe as laranjas que, cuidadosamente,
escondera atrás das latas de mantimentos! Pare
cia-me ouvi-la ralhar, muito docilmente, com receio
de me magoar: "desce daí, menino! Ô criança en
diabrada! Olhe que vou contar para "anhii"! Con
cordava, afinal, em me dar a laranja ou o vintem
que escondêra!

E, como este, tantos outros episódios de minha
meninice, recordei!

Dois deles, porém, gravaram fundo em meu es

pírito.
Um âêles: a entrega do pão! Garoto metido a

manhas, só ia dormir depois de haver tomado café
com pão que minha avó me mandava! Assim, cho
vesse ou não faca-de-ponta, Maria, às oito horas
da noive, mais ou menos, batia, religiósamente, à
porta de nossa casa, trazendo o tão ansiósamente
esperado pãosinho com manteiga! Se a noite esta
va bonita e calma, ela entrava um pouquinho e,
na casinha, envozt-a em seu chale xadrez, babia um

"úapo" com meus pais. Enquanto isso eu, calma
mente e n,uma atitude de quem dizia "nem te ligo", Isaboreava minha ceia.

Outras vezes, entretanto, chovia e não era

possioet um bate-papo porque "anhã" não podia Ificar só, com aquele tempo. "E minha Maria, depois

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Afim de serem preenchidas duas vagas existentes
nesta Filial, fica aberta, a partir desta data, a ins

crição para candidatos às provas poro o cargo de pro-

I
ticante. Só serão inscritos os que provarem ter mais de
18 e rrreno s de 30 anos de idade.

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal) Quaisquer outros informações poderão ser prestadas
A N O L E '1' I V O' DEI 1} 4 G Copyrlghl da aos interessados, diariamente, das 9 ás 11 horas, no

:CURSOS: Comercial Básico TheHAVE rOuHIARD?/n, Sede desta Filial,
Técnico de Contabilidade (lo ano) I ' Fsor ic nô potí s, 15 de Fevereiro de 1946
Contador (2° e 3° anos) I 1 ... que os mares do globo l BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.
Ciências Econômicas.

.

terrestre contêm 1.370 milhões (
GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES

'iNSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial de quilômetros cúbicos de água, (Geil'ente) (Contador)
Básico - de 1° a 15 de fevereiro ao passo que a terra acima do
Exames de 2a época - de l°'a 15 de fevereiro nível dêsses mares mede apenas
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências 125 milhões de quilômetros cúbi-
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev. coso

M�TRtCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março 2 ... que as rãs suportam
INICIO DAS AULAS - 15 de março i,lravamente a temperatura de

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE 38 graus centígrados; e que os

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI- caracois, por sua vez, quais mi

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE' raculosas criaturas, sobrevivem
MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE I,heroicamente á altíssíma tem

LICENÇA GINASIAL, DE ACÔRDO CO�I O REGIME ESTA- .:}eratura de 120 graus.
BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de 3 ... que, em 1922, o explora-
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-

dor dinamarquês Knud Rasmus

bro de 1945). sen verificou que os esquimós da

INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz. 47 _ DAS 17 Às Groenlandia não posuiam ou-

19 HORAS. 'tras facas e agulhas senão as

que lhes haviam sido vendidas
pela expedição de John Ross,
em 1829.

4 ... que, no comêço de sua

existência, o cinema era consi
derado apenas como o transpor
te da arte dramática do plano
horizontal para o plano verti

�!al; e que, naquela época, mui
"'0 poucas furam as pessoas que
lograram prever para o cinema
um futuro tão glorioso.

5 ... que se deve a Nicolas de
Ovanda a instalação do primei
.'0 engenho de açúcar em terras
americanas, ou mais propria
mente, nas Antilhas Espanho-
2.3.S, hoje ilha do Haiti; que, em

1502, já eram vinte os engenhos
que ali fabricavam açúcar; e

que, em 1550, tal número cres

cera para quarenta.
6 ... que a palavra"Ame-no

mi-naka-maushi-no-Kami" é o

rlOme da divindade suprema do

shintoismo, a religião nacional
do Japão; que tal palavra quer
dizer "deus censor do centro au

gusto do céu"; e que, como a re

ligião shintoista não admite a

representação dos deuses sob
formas corporals, não existe no

Japão nenhuma imagem daque
-la divindade.

Jlcademia de Comércio de
Santa Catarina

•
,

• IIfl"O<! ftllMlFuGO
OE fFe11) Sf6l!1IO
f .tlO'Fti flSIVO a.s

CQIAllças i

1IW1!

•,

'I I R

No Bar e no Lar «KNOT»
não deve Ialtar

"j QU�R VESTlR·SE COM COHFORTO E ELECiAHCI�,: ? IPROCURE A •

I Alfai!!a!!�Pir�l��i!�a!ol�ello
-

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAI

ESCRITÓRIO JURíDIIJO COJtlERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr, Elisiário de Call1argo Bra.co

ADVOGADO
Rua Frei Rogér", 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "EHbranco" - Lajea - Bt .. Catarina

......._

CONCTJRSO

Instituto Brasil-Estados Unidos
de Florian6polis

AUJ_.AS 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 conferrnidade com ° 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 matrícula.

Os interessados devem dírtgír-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. J. Alcântara Santos

Diretor de Cursos

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alns dlB Souza

do Costa AvUa
Dr. R. 6 S. MediDa

Farm. L.

Exame de sangue. Exame para verHicaçã.o
de cancer, Exame de urina, Exame para
verificação da gravidez, Exame:<ie escorro,
Exame para verificação de doenças d(1
�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlut1lvoccinas e transfusão de sangues,
Exam.e quí:m.ico de fOl'inhas, bebida

café. águo., etc ..I
Sedas,

CASA S
Casimiras e Lãs

.•-r� a(OSA
ORLANDO

Rua GODselbeiro Mafra, 36 - �oja e §obreloja - Telefone.�J514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» -= .. Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL, FONSECA & C. 'IComissões - Consignacões - Conta Própria

-

FIOEINE

Ruo Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

(aixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, 'mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura hgados ao ramo de cereais, Fecula.

cação, camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos
financiamento até 89% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

Ha pratos que, embora deünídarnente difíceis de digerir,
são saborosos e tentadores. Se você não resistiu, comeu

os, e, em consequência, sua digestão se perturba, o melhor

a fazer é tomar Magnésia Bisurada. Antiácido poderoso e

eficaz, Magnésia Bisurada neutraliza rápidamente o ex

cesso de acidez estomacal, causa da ín d ig e e tão.. Para

digerir bem, tome" Magnésia Bísurada após as refeições.

!- �

Crédito Mútuo Predial
ProPrietários - J. Moreira & Cta.

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

PRÊMIO M � 10 R CR ,$ 6.250.00

Muitas b cntíícccõe s 8 médico grati,s
Tudo isto por apenas Cr$ 1,01)

Rio, (E) - Via Western
-A Constituição de dez de No
vembro, na letra A, do artigo
160, prescreve: "Será transferi
do para a reserva todo o mili
tar que, em .serviço ativo das

forças armadas, aceitar inves-
tidura eletiva ou qualquer car-

iiIIII _

go publico permanente e extra
nho à sua carreira.
Tendo em vista esse disposi

tivo, alguns militares eleitos
constituintes entraram em du
vida ou mesmo acharam que
não deviam se precipitar inves
tindo-se das funções parlamen
tares antes da revogação ou re

gulamentação daquele preceito
constitucional.
Atendendo, tambem, para o

assunto, o ministro Góis Mon
teiro resolveu se pela regula
mentação, Assim, no seu pri
meiro despacho com o presi
dente Gaspar Dutra, submete-

Irá
à sua assinatura, a referida --------------------------,regulamentação, disponho que, " D SAV S L L'(nDdecorrido um ano de exercicio r." A A" K A

legislativo, os oficiais das

for-I_-__R_e_a_ss_,u_m_i_u_s_u_a_c_lí_n_i_ca_,_n_e_s_t_a_;_c_a_p_i_ta_l_,_o__d_t__S_a_v_a_s_1ças armadas serão transferidos L d t
.

1
.

g 1 g' t
.

pa�a����r:a� caso, de reme-

acet a, ° o-tiao- errn ° ° IS a.

�
diar uma situação, pois, como

tudo faz acreditar, devendo es

tar concluida dentro de um ano

a nova Contítuíção, esta é que
passará a regular a situação
dos militares que oouparem
postos eletivo ou funções pu
blicas extranhas à su protís
são.

* * *

Vida Militar
A TRANSFERENClA PARA A
RESERVA DOS OFICIAIS IN
VESTIDOS DE FUNCÃO PÚ-

BLICA
-

A pnsao de ventre é um grande mal, perturbe o fun
cionamento do organismo em geral. mas se:u,gerdes

I
FIDEINE BERGAMO adquirireis .um grande bem O
fígado volta a sua função normal, o estomago , 08 intes
tinos todos os orgãos ganharão em equtlíbrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,

I
Rua Paisandú, 219 - Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est- do Rio Orande do Sul.

Dr. O$VALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

tsCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

o Sahão

• *' •

GEN. OBINO CANDlDATO A
PRESIDÊNCIA DO CLUBE

MILITAR
Rio, (E.) - O Clube Mi-

litar, tradicional entidade de
classe, vai renovar os quadros
de sua diretoria, fazendo rea

lizar eleições em sua sede pa
ra o bienio 1946-1948. Foi or

ganizada uma chapa oficial en

cabeçada pelo general Salva
dor César Obino, comandante
da laR. M., para presidente:
general Alexandre Zacarias de

I
Assunção, vice-presidente: co

ronel Emílio Maurell Filho, di-I
retor-secretárío. I

TORNA

caca 11 UM HOMEM
ENTRE OITO MILHÕES Na RÚSSIIl TODOS

GANHIM o QUE MERECEM
Qual era, entre os oito mi

lhõesde habitantes de Nova

York:. a pessoa que envia

va aos nazistas segrêdos
referentes à navegação? um
dos mais notáveis episódios
de espionagem da Segunda
Guerra Mundial.

Um artigo que desfaz a im

pressão generalizada, mas

errônea, de que todos os

trabalhadores na Rússia têm

igual salário, independente
do trabalho que façam•..

E outros 24 artigos do maior

in"rêsse e atualidade.

CliMO t I VIDa Na
ALEMANHIl DE HOJE? 119

PÍd/IIIISComo vivem atualmente os'

alemães? Mostram -se de

sesperados ou enãrentarn o

futuro corajosamente? So

frem fome ou se alimentam
bem! Eis algumas das per

guntas respondidas nêste

excelente artigo.
•••111111111

I Panair do Brasil S. A.
HORÁRIO

A partir do dia 1° de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
>las• e domingos: Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeíro )

Declaração
Declaro a quem int eress ar pOSS'1 que, nest a data, deixei

por minha livre e exoonr ânea vont e de, o cargo de gerente da
«A Soberana», pertencente à firma Moritz & Ci a , desta praça.

F'lorienópo lis, 11 de fevereiro de 1946.

ta) ALdDES ROSA

De acôrdo: MORITZ & cr s ,

FARMACIA ESPERANÇA
c. .ranaae6atteo lfILO LA.UI
......_.. .... _ .........

........ _.-..... -._ ..... - ... _ ..

� .. ...,...
__..... _.a ....... _ . ......

"VIR<iEM ESPECIALIDAD,E"
\V ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (M.rellelA.

A ROUPA BRANQUISSIMA
reglar

� St>-�ÃZ��RCtAt
J ESPECIAdDADE
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Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE l'ES'l'AS PA.RA o :JI};S DE }'.t.:VEREIRO

DE 1946
3 - Dia 17 - "Festa Carnavalesca", com início as 21

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

horas.
NOTA -- Para os festejos do Carnaval, serão distribuidos

C€lllvites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
nesde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno

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

Seja sua propria

�NFERlffi
/

-

In'eressa ii 8 clltre 10 mulheres:

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
<ritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma inlinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as Que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE D4
MULHER.

Regulador, tônico,
anti·doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Â SÁUDE DÁ MlJLHER

1
I
I

i

Juan D. Perón, ao seu represen
tante especial em Buenos Aires,
Ricardo Serra. Diz Q correspon
dente que Perón o recebeu em

sua residência, na Calle Posadas
e se colocou à sua disposição,
dizendo ser muito amigo dos bra
sileiros e também dos jornalis
tas jovens. Sôbre a publicação
do "Livro Azul" americano. as-

sim se manifestou:

"Aquela publicação é tôda uma
novela. Desafio Braden a que

prove o que afirma. As pessoas
citadas no referido documento
corno tendo entrado em contacto

comigo não as conheço. É ape-
nas mais um recurso do homem

que se fez chefe das oposições
cnn-se, pois na Argentina há um

argentinas. Ele, porém, equivo
grande sentimento contra' a in

tervenção de estrangeiros em

nossos negócios. Depois. minha

fôrça decorre de estar pela fren
te do sr. Braden, pois êle fez um

grande bem para mim. Nós res

peitamos os ddreitos dos outros,
porém fazemos questão de que
os outros nos respeitem. Não sei

por que esta má vontade contra

a Argentina, que nada deve e.

pelo contrário. é credora de cêr
ca de quatro milhões de pesos,

devidos pela Inglaterra e Esta
dos Unidos juntos, em virtude
da guerra. Eles deviam nos pa

gar primeiro, para falar depois.
Aqui na Argentina come-se bem,
não precisamos de nada. Toda

via'. estou agradecido ao sr. Bra
den pelos votos que me deu. Se

conseguir dois terços do eleito-

•

pagar primeiro
falar:�

I

mo.

o sr. Braden

União Democrática.
organizou a

É lógico,

12,

•

tê-lo declarado "persona non

grata", porém segui a política
mais inteligente de deixá-lo
afundar-se sózinho. Todos têm

que reconhecer que êle não é

precisamente um diplomata mui

to hábil. O peixe morre pela bo

ca. Mr. Braden falou demais. O

'deviam
para depeis

.... io, 15 (Via Aérea) Em rado,
.
pode estar certo de que

edição extraordinária, "O Glo- um terço devo à propaganda de

bo" publica urna sensacional en- Mr. Braden. Além disso, graças

trevista concedida pelo coronel aos esforços do sr. Braden, fi

quei conhecido no mundo. Meu

trabalho poderia ser conhecido,
mas o sr. Braden popularizou
me aânda mais. Aqui, feI.izmente,
graças a Deus não ternos que

lutar contra a inflação que exis

te apenas na base de vinte e

cinco por cento. Tudo o que

compramos, pagamos, o'mesmo

não acontecendo com os .nossos

devedor-es. A questão da neutra

lidade argentina não deve ser

encarada pelos srs, norte-ameri
canos com tanta maldade, pois a

Norte-América, na Guerra de
1914-18 também foi neutra du
rante a maior parte do con

flito. Nós, argentinos, queremos

a união de igual para igual, na

da' de grandes contra pequenos.

Somos pequenos e pobres, po
rém ternos o nosso orgulho e

preferimos morrer com o nosso

orgulho. Q nosso país tem o di

reito de governar-se a si mes-

agora,

queiram
que os argentinos não

votar numa coligação

mundo está vivendo a época do

povo e nada mais fiz do que in

terpretar a vontade desse mes-

.

mo povo. Até agora, fala-se em

Democracia, mas nunca Demo
cracia oligarca. Queremos. po

rém, a Democracia total, voltada
para os interêsses das massas

obreiras. Não tenho querido dar

entrevistas, porque receio sem

pre a repetição de deturpações.

em outras oportunidades. de

quase todos os jornalistas que

me ouviram. Falo corno um des-

camisado, Mas um descamisado

KNO

que nasceu de idéias estrangei
ras. Aqui as coisas são claras:

Braden ou Perón. O povo res-

pondeu no comício do dia

sem camisa. não corno os explo
radores da vontade popular, que

são nada menos que descamisa

dos de virtudes. No meu progra
ma social. confesso que seguí
muito de perto a legislação de

seu antigo governante, o presi
dente Vargas, tanto que tenho

em meu poder todas as leis

emanadas de Vargas. Pode mes

mo afirmar que na questão da

defesa dos operárdos, inspirei
me na obra que Vargas realizou

no Brasil".

Perón confirmou a notícia de

sua visita ao Brasil, urna vez

eleito, além de acrescentar estar

certo de sua vitória nas eleições,
consagrando o trabalhismo em

todo o mundo como o prenun

cio da união verdadeira dos po

vos.

grita.ndo "Perón!" através de

mais de meio milhão de gargan
tas. Tenho verdadeira admiraçâo
pelo povo americano e gostaria
de marchar com êle, pois Bra

den não representa o sentir da

multidão dos EE. UU.

"Aqui, logo que êle iniciou
suas atividades políticas, podia

.�lja

FabviGanfes

•

••

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

•

1
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_ Fdgidez, irregularidades ouva
rtanas, idade critica, obesidade ou

magreza excessivas, f'lacirlêz da pele.
e da cútis, queda ou falta de turgên
da dos seios tôdas essas deficiên

cias, de orrgem glandular, na mu

lher. Okasa encontra-se à venda nas

boas Drogarias e Farmácias. Infor

mações e pedidos ao Distt-íbuídoe
aeral: Produtos. Arna, A". Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa ímporta
do dtretamente de Londres, 1)1"0-
porcíona l'il'ilidade, Fôrça e Vigor
com as drágeas "prata" para ho

mem, - Feminilidade, Saúde e Be
leza com as dr'ageas "ouro" para
mulher.

vo hrasil=+ro, através do

nunciamento das urnas livres, a

2 de dezembro, mandou para o

Palácio Tiradentes, afim de ela

borarem a sua Carta Magna. É

que o velho e experimentado
parlamentar José Augusto, figu
ra de todos conhecida e cousa

grada, não só comõ Integrante
que foi da representação de sua

terra a mais uma legislatura
mas também como governante
que também foi do Estado de

que é filho, o Rio Grande do

Norte.

Veio ele à tribuna para abor

dar a tese "Presidencialismo,
federalismo e as leis do, Direito

Social",
Inicialmente sustentou

muito embora ainda não exis

tisse nenhum projeto-lei consti

tucional. achava que se poderia
e deveria mesmo desde já ir de

batendo naquele recinto os pro

blemas referentes a essa lei

constitucional. pela qual Q Br3J

si! há tanto tempo anciava.

Assim agindo, debatendo a

tese e se apresentando sugestões
e tratando de todos os proble
mas que viram mais tarde ser

aqueles em que se teriam de es

truturar li nova' constituição bra

sileira, o povo aí fora iria, desde

já, tomando conhecimento des

sas importantes questões e fir

mando desde já seu juizo sobre

a complexidade da tarefa atri

buida aos senhores constituinzes.

Além disso, achava êle que a

constituição que se iria elaborar

não pode ser fruto de uma orga

nização partidária, pois que de

via ser e naturalmente o seria

obra de conjunto.
Era, pois animado desses ele

vados p ropésitos de colaboração
que êle iria tratar ali da tese que

se propunha desenvolver. Logo
após os primeiros minutos, to

dos os constituintes se apercebe
ram que efetivamente o repre

sentante do Rdo Grande do Nor

te iniciava bem, muito bem mes

mo a sua atividade parlamentar.
E aos poucos, muitos dos cons

tituintes foram deixando seus

lugares e se aproximando da:

tribuna afim de melhor seguirem
o desdobramento da tese que es

tava sendo exposta. O sr. José

Augusto, sustentando que a cons

titudçâo que teremos de elaborar

deve ser democrática, "mas de

mocracia de que especie?" e

acrescenta: "Democracia polãti
Cal, democracia econômica, de

mocracia, funcienal 1"
.. Respondendo suas próprias
perguntas sustenta o orador que

quem procura adjetivar a! demo

cracia usa de um sentido ocul

to: nega-Ia, contradize-la, O que

nós queremos, acrescenta! é a de

mocracia, a simples democracia.

Prega a necessidade de um go

vêrno de cooperação em que não

haja' familias nem castas nem

raça sem p revitégio, Na opinião
do orador, deviamos pensar ape

nas em fazer uma constituição
nitidamente democrática.

Surgiu a esta altura o primeiro
aparte.
Partiu do sr. Agamenon Maga

lhães, que estranha que o orador

estivesse se afastando no desdo

brar de sua tese do conceito eco

nômico e social, fixando unica

mente sua opinião rio fato poli
tico. O orador trava então dialo

go com o ex-min.istm da Justiça
e no qual também intervêm os

constituintes Hermes Lima, Pra
do Keil) e outros.

Vem nesse instante á baila

u' constituição americana, que

pro-

que

no entender do sr. Agamenon
Magalhães, traduziá um sistema

econômico. O debate, travaao

aliás numa elevação digna dos

foros de cultura da Assembléia

Constituinte, está a essa altura

mesma nos' seus problemas pe-

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. p.) - .Já chegou. ao

Brasíl o reputado e esperado iTata·

me-nto Okus«. - Okasa é hoje uma

medicação de escolha uníversalmen-

I te reconhecida pelo seu alto valor

terapêutico e pela sua eficácia indis
cutível. - Okasa á base de H0l'111Ô
níos vivos, extratos de glândulas i'ie

xuais e yítaminas selecionadas.
combate vigorosamente todos os ca

sos ligados dÜ'etamente a per-tuba-
,

çõcs das glânulas genitais do apare
lho sexual como: Fr-aqueza sexual
na idade a vançada ou por out ro mo

tivo, no 1110<:0, scltnídade precoce,
perda de energ'ia, fadiga, fraqueza
mental etc .. no homem.....

FáBRICA DE

MÓVEIS BRASIL
MODELAR ORGUIZICio DE MÓVEIS E TlPECIRIAS
Fornecemos catálogos para o interior - Enbalagem gráUs

�. 1jeçaJt
II. Celso Garcia, 174 • Tel. 9-3651 • S. PIUlO

concentrando a atenção genera
lizada. O sr.' Agamenon Maga
lhães faz esta -pergunta : "Existe
no mundo o liberalismo?". O sr,

José Augusto responde pela afir

matíva e diz mesmo que o libe

ralismo não morre nunca em

�poca alguma.
Apoia-se nessa sua asserfiva

na grande autoridade de Murray
Buther, professor da Universi
dade de Columbia. O SI". Agame

non, em contraposição, cita o

professor Laki.
Mais adiante, sempre ouvido

culiares, mas tendo a orientação
geral da União ",

Surge, então, êste aparte sen-

saeíonal do s r, Agamenon Maga
lhães: "Aí estou com Y. excia.:

não compreendo democracia com

presidencialismo." O sr. José

Augusto, agradecendo o aparte,
prossegue a tese de que o maior

mal causado ao Brasil nestes 50

anos foi o regime presidencial.
De novo 'o sr. Agamenon diz:

"No regime presidencial não há

evolução, mas revolução". A ma

téria continuava assim empol
gando a assembléia. O orador

diz agora. dirigindo-se aos seus

colegas de representação se nós

constituintes não fizemos uma

carta dando ao Brasil um pouco
mais de pão. de roupa, de habi

tação e de educacão para os nos

sos filhos, então quando sairmos

daqui teremos Que confessar

que, i.nfelizmente nós não sou

bemos cumprir o nosso dever.

As galerias aplaudem com calor

o orador que, p o r mais de meia

hora, prossegue no desenvolvi
mento de sua interessantíssima
palestra para concluir com um

ap�lo a todos os seus colegas de

representação para que traba

lhassem no sentido de dar ao

Brasi l uma carta constitucional

da qual dependerá o nosso fu

turo como nacão civilizada e de

mocrática. E. concluindo asseve

ra
,. da carta constitucional que

nós vamos votar dependerá do

f,Jturo do Brasi I".

MOTORES DIESEL
INDUSTRIAIS E MAQÍTIMOS

DOS AFAMADOS FABRICANTES INGLESES

AVENIDA RIO BRANCO, 85 -- 140, ANDAR
CAIXA POSTAL 2168 .. RIO DE JANEIRO

R. A. LISTER
BLACKSTONE

AGENTES EXCLUSIVQS

&
&

co,
CO.

LTD,
LTD.

BRASIL

Parlamentarismo ou presidencialismo 1
Rio, 15 (Via Aérea) - COntO

se verá, a Assembléia Constituin

te teve, hoje, por assim dizer,
o seu primeiro dia proveitoso no

tocante à árdua e importante
missão confiada aos que o po-

com muita atenção por novos

deputados que também se ace r

caram da tribuna, trata dos pon

tos que reputa capitais para
na constituição feita no ano de

1946 e para o Brasil.
Encarece então o federalismo

e lê trechos de um discurso pro

ferido na Constituinte, de 1892

por Campos Sales sustentando

Que na Federação havia duas so

beranias paralelas: A dos Esta

dos e a da União. O orador con

traria essa tese e diz: "Vamos
fazer Federação, mas no seu

verdadeiro sentido, isto é lima

Federação em que tôdas as par

tes componentes do Brasil sejam
administrativamente autonomas,
cada uma governando-se por si

COMPANHIA

e

NO

«( P R O P 'A c ,

'ONÃO PEÇ
RRO ,

SOCO OIcmirRl\:'
SOU __

�ºO� -

Não seja do "Contra" I

Faça o regime ENO -

"5al de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao deitar e ao levan
tar para garantir o

qaU bom humor diário' F R U C TA/I

,o PRECEITO
I CUIDADO COM OS PENTES

OS maus dentes prejudicam a

lIaúde dos cdult oe , Bem mais gra
ves, entretanto, são os prejuizos
que causam às crianças e odoles
centes, em pleno período de cres

cimento: o individuo alimenta.s8
pouco, desenvolve-se mal e tem
fraca resi.tência QS moléstia•.
Tudo iuo é evitado quando se tem
com os dentes o cuidade I'lecená
rio.
Leve seu fiiho ao denti"ta quan

do tiver <ioi. anos e meio, e, pos
teriormente, pelo menos duas ve

ze. por ano .. - SNES.

DO DIA

UM ATRATIVO PESSOAL
Os dentes normalmente im

plantados e bem conservados
constituem um atrativo pes
soal. Sua limpeza deve ser fei
ta, todos os dias, com escova e

pasta. As melhores escovas são
as de cerdas resistentes, capa-

I zes de retirar, de entre os den

[tes, restos de alimentos. A es-

I
cova deve ser passada no senti
do vertical, de cima para bai
xo, nos dentes de cima, - e de
baixo para cima, os dentes de
baixo; no lado da frente e no

lado de trás, e, em seguida, na
borda livre.

Escove os dentes, com ri-

gor, ao levantar-se, pela
manhã; depois de cada re

feição, e, à noite, antes de
deitar-se. - SNES.
Em 26-1-46.

115 A L DE

Camieae, Grava tas Pijames
Meias dee m ethores, pelos me
Dores precos 86 Da CASA MIS

I
.

j CILANEA - RuoC. Mafra, 6

'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTAUO ......Domingo, '7 d. Fevereiro ele ""'6 7

CLUBE DOZE DE AGOSTO - CARNAVAL - Dias 3 e 5 de Março,
Bailes carnavalescos" Dia 4, Vesperal Infantil" As mesas para os bailes de car

naval esfarão à venda na Secrelar!a do Clube, a partir das 20 horas de 25-2-46 ..

CHRIA METROPOLITANA �ãc����1 PinheiroPerdeu dez I

mil cruzeiros
I

Rio, 16 (A. N.) - o fun
cionário da Casa da Moeda,
de nome Gentil Nerâ, resi
dente em Campo Grande,
levou para assinar em sua

residência, vários pacotes
com cédulas novas, de dez
cruzeiros. Na estacão de Pe
dro lI, todavia, foi empurra
do violentamente, caindo ao

solo um dos pacotes conten
do cédulas na importância.
de 10 mil cruzeiros. Procu
rou em vão e comunicou o

fato ás autoridades desta
última Delegacia, iniciaram
diligências imediatamente e

conseguiram deter Clariruio
José de Jesus, residente na

Estrada Gandú do Sapé em.

Campo Grande, quando pro
curava por em circulação
várias das referidas cédulas,
Dada busca em sua residên
cia, foram aZí apreendidos
1.400 cruzeiros das cédulas
em aprêço, alegando éle,
havê-la achado na estação
Pedro II, ignorando sua pro
cedência.
Prosseguindo nas diligên

cias, a Polícia deteve ainda
Domingos Francisco de Oli
veira, funcionário da Estra
da de Ferro Central do

Brasil, residente na Rua Ita

gibe, TE, encontrando em.

seu poder 10 cédulas. De
clarou havê-las trocado no

trem com um desconheczdo
que possuia muitas. Soube
-airuia a Polícia, de um indi
víduo de cõr preta que tro
cava as reieriâas notas em

um trem em Campo Grande

presumindo a Polícia que
foram Clarindo e o préio
desconhecido que acharam
o pacote perdido pelo sr.

Gentil Neri. Sôbre o caso foi
aberto inquérito, prosseguin
do as autoridades nas dili

gências para conseguir a

apreensão de tôdas as cédu
las.

Dr. POLYDORO S.
THIA60

REASSUMIU SUA CLíNICA

De ordem do Snr. CeI. Prefeito Municipal, aviso
o quem interessar possa que esta repartição não se

responsabillza por contos feitos por trabalhadores
desta Prefeitura. pois que os seus salários são satis
feitos regularm.inte.

Diretoria de Obras, em 15 de Fevereiro de 1946.
RAYMUNDO ROTHSALL

Pelo Diretor de Obras Municipais O proprietário da «PADARIA e CONFEITARIA CARIOCA»
AVISA à sua distinta clien tela que, devido à escasez de

de Ago to trigo, suspenderá, temporàriamente, a entrega de PÃO a

5 -

I domicílio, sendo. que continuará a venda desse produto
tXXAVAL DE 1946 no seu eetebelecimertto, bem como a de doces, biscoitos

Levo ao conhecimento dos srs. sócios e suas exmas, tamí- e demais produtos do gênero.
lias que a Diretoria do Clube 12 de Agosto resolveu realizar Tão logo sei« solucionada a crise do trigo, será nor-
bailes á fantasia, com início às 12 horas, nos seguintes dias: malizada a entrega a domicílio.
3 de março (domingo) e 5 (terça-feira) reservando o dia 4

(segunda-feira) para a vesperal infantil das 16 às 20 horas. IVENDA DE MESAS: B bOs preços para venda de mesas numeradas, com direito a om as
4 cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta expos-
ta na sede do Clube, serão os seguintes: camadasAssinatura para todos os bailes Cr$ 50,00

Mesas avulsas para cada baile Cr$ 30,00
As assinaturas para os dois bailes poderão ser procuradas

na sede do Clube desde às 20 horas do dia 25 do corrente, até
às 21 horas do dia IOde Março próximo. Daí em iante vender-
se-ão somente mesas avulsas.

.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Floriamópolis, 18 de
fevereiro de 1946.

Elpídio Eragoso, Secretário Geral.

I�nULTO APOST()LICO l)1SPENSANDO O JEJU�{ E
ABSTINÊNCIA

De ordem do govêrno metropolitamo, aviso ao revmo.

clero e aos fiéis do Arcebispado que, em virtude das múl
tiplas dificuldades decorrentes da guerra, continua em vi
gor o Indulto Apostólico que dispensa os fiéis da lei do je
jum e da abstinência, exceto na quarta feira de cinzas e

sexta-feira santa.
Fazendo pública esta benigna concessão da Santa Sé,

os revmos. sacerdotes deverão exortar os fiéis a compen
sarem esta dispensa com. obras pias: orações, recitação do
têrço do rosário, o exercicio da Via Sacra e esmolas.

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1946.
Cônego Frederico Hobold, Secretário do Arcebispado.

Pelo PSD paranaense,
dentre quatro nomes de
real destaque, foi indicado
o dr. Brasil Pinheiros Ma
chado para o cargo de In
terventor Federal naquele
Estado. A indicação foi jus
tíssima, na opinião geral.
O dr. Brasil Pinheiro Ma

chado é jurista sereno e

culto, e vinha há longos
anos exercendo I) cargo de
Procurador Geral do Esta
do do Paraná. Em Curiti
ba, principalm.ente, a su

gestão do seu. nome foi
acolhida com o 'maior en

tusiásmo em tôdas as clas
ses sociais.

I Justa promovão'
No último despacho do Go

vêrno da República, foi promo
vido à letra "I", o nosso preza-
do conterrâneo 'e distinto ami
go, sr. Otávio Marques Guima
rães, Secretário da Díretorla
Regional dos Correios e Telé
grafos deste Estado,
Nossos parabens,

-

Sociedade üataríaease de Avicultura
EDITAL DE CONVOCACÃO

Aesembléia Geral Extrcio:dJl1áda
De ocôrdo com o que preceitua a letra a. arliqo 21, capítulo III

do Eatatuto da Sociedade Catarinén!ie de Avicultura. convidamos a

todo. o. SÓCiOB. que estiverenl e+- p·.eno qÔZ? de seus direitos lIociais
a comparecerem no dia ,i"te 120) do c">rrente mês àa dezes,ei. (16)
horas. na sede scctc t de nOSIl:>. S"clec·ade. para uma reunião extraor
dinária de Assembléia Geral cnde serão tratados osaurrtcs imoor-
tantell. relativo. à avicultura em no","o E todo.

-

Caso não haja numero na primeira reunião. haverá uma 2"
convocação. 1 hora depois

Floríanó,)olill. 15 de Fevereiro de 1946.
OSNY NATiVIDADE DA COSTA

lo. Secretário. respondendo pela Secretaria Gera! I

Prefeitura do Município de Florianópolis
A v I S O

Previsão do tempo
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 17 na Capital:
Tempo: em geral instável.
Temperatura : estável.
Ventos: varíávels frescos.

Temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 29,0 mí
nima 23,2.
Previsões para o litoral de

Santa Catarma e Rio Grande
do Sul: Tempo: instável, com

chbvas esparsas. Ventos va

riá.yis, frescos. Visibilidade
moderada,

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

USO DE :FIêHÃs

Solidariedade do
PSD· ao Prefeito
Rio, 16 (A. N.) - Teve

simpática repercussão a vi
sita feita pela comissão exe-

.

cutiva do P. S. D. ao prefei
to Hildeoraruio Góis a fim
de levar solidariedade ao

chefe executivo municipal
do Distrito Federal. Esse

gesto significa que o P. S. D.
está no Nrme propósito de
prestigiar todos quantos fo
ram convidados pelo general
Eurico Dutra, para o exer

cício dos cargos de respon
sabilidade na administração
do país.

Clube Doze

------_.- --- -----

Rio, ,(E.) - O ministro
em aviso de ontem declara que
fica revigorado o uso, nas re

partições e estabelecimentos
militares, das fichas ns. 1 e 2
da 4a coleção de modelos ins
tituídos pelo aviso 53, de 31 de
janeiro de 1935, atendendo ao

que expõe a Secretaria Geral
I do seu Ministério.

atômicas para romper as

de gelo do Polo Norte
I
aquela capa de gêlo tem urna

Neva York, 16 (U. P.) - To- espessura de duas milhas e pos
dos os estoques mundiais de ura- sue a área dos Estados Unidos

CREDiáRIO

Sua declaração evidentemente
referiu-se à sugestão do Coman�
dante Eddie, segundo o qual o
Pólo Antártico poderia ser aber
to à mineração mediante a des
truição de profundas camadas
de gêlo, mediante o emprego de
bombas atômicas.

nio não são suficientes para fa
bricar o número suficiente de
bombas atômicas para destruir
ao .capa de gelo do Pólo Antár-

tico, segundo revelou hoje o re

verendo Joseph J. Lynch, da
e por nosso inter Universidade de Fordham. Se
AOS INDIGENTES.f-gundo explicou o reverendo,

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS
DE FLORIANÓPOLIS.

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

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

Nome por extenso o •••••••••••••• - •••••• " •••••••

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

junto à Redação do «O Estado».

«KHOT»Prosseguem as
escavações
Rio, 16 (A. N.) - Prosse-

guem ainda as escavações no Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

local do desabamento ocorrido. ---------------------.------

sábado último em
'

oopac-ba- CONTA CORRENTE POPULAR Ina. De acôrdo com as informa- I Juros Slí2 a. a. - Limite Cr$ 30.900,00
ções das famílias dos operários Movimentação com cheques ---------------------------
que trabalhavam na obra Ial- B d D· t·t F d I S A I
�:i:���n�!to t��f;:iO�i('i�� aoco O IS r. o e era · .

1-----------------soterrados nos poços do edifí- CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00 RAUL BICOCCHI
cio. RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

e

Foi encontrado o cadáver do Rua Trajaflo, 23 • Florianópolis I HILDA DE SOUZA BICOCCH' Ioperário Abdías Pasva. O cor-

po não se encontrava em de- participam aos parentes e pessoas de suas relações
composição nem estava rígido: Tenha aempre em casa uma garrafinha de o nascimento de

IAo que tudo indica, o rapaz L U C IA - H E L E N A-
����:���,�� �o�a��� ��bô�� aPERITIVO «K N o I» l Fpolis., 10-2-946

tem. ------------------,--------------------------------�
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I Cínes Coroados

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Avaí

TEATRO ÁLVARO DE CAR
VALHO

Ás 3 horas _ Vesperal Elegante
PROCóPIO

(O maior ator do Brasil)
e

SEUS COMEDIANTES

apresentando a gozadissima
comedia em 3 atos, de Tristan

Bernard:
UM BEIJO NA FACE

Preços: Cr$ 5,00. Sêlo a car-

go do públíco Cr$ 1,00. 6,00.
Geral: Cr$ 3,00 (Imposto in

cluso). Censura "livre". Crian

ças maiores de 5 anos poderão
entrar.

IMPERIAL _ 2 hs.
Matínée do Barulho

1 _ O esporte em marcha -

Nac. Cínédia.
2 - Fuzileiros Navais em

Desfile - Cameraman Colori
do.

3 - Caminhos aéreos - A
marcha do tempo (2 partes),

4 - Um "Far-West" eletri
zante e repleto de torcidas
TATUAGEM MISTERIOSA
com Don Red Barry (O cow

boy n. 1).
5 - Um filme cheio de ro

mance e "castanholas ao luar"
AMOR ANDALUZ

com Angehlo - o astro que
luta e canta.

6 - Final do melhor seriado
de todos os tempos!
O TERROR DOS ESPIÕES

11 e 12 episódios
com Kane Richmond

Preco: CrS 2,40 _ único
TEATRO ÁLVARO DE CAR

VALHO
ÁS 8,30 horas

Récita extraordinária (avulsa)
4° espetáculo
PROCóPIO

(o maior ator do Brasil)
E SEUS COMEDIANTES

apresentando mais uma notá
vel creação na engraçadíssima
comédia em 3 atos de Cláudio

Sousa:
FLORES DE SOMBRA

Preços:
Cadeiras numeradas Cr$ 12,00
Balcões Cr$ 10,00
Camarotes Cr$ 60,00
Geral Cr$ 5,00

"Imp. até 14 anos

AMANHÃ
A maior creação de Procópio:

O AVARENTO
Uma obra prima do teatro

clássico Francês
IMPERIAL - ÁS 6,30 e 8,30 hs.

Sessões elegantes
- Um drama de amor que

jámais será esquecido!
A dolorosa história de uma

mulher!
Foi mulher - na sincerida

de de seu aféto!
Foi esposa - na expontaneí

dade de todo o seu ca:rinho e

ternura!
Foi mãe - na sublimidade

de seu grande sacrifício!
EU: CONHECI ESSA MULHER
com Li,bertad Lamarque - na

"sua maior interpretação artís
tica.
- Uma vida dentro de três

etapas profundamente dramá
ticas:
Uma vida dentro de um so

nho. .. Um sonho dentro de
um sacrií1ício... Um sacrifício

I dentro de uma profunda rea

lidade ...
I _ Um dos maiores filmes

que o cinema já apresentou.
No programa: 1) Cinédia

Jornal _ Cinédia. 2) Fuzilei
ros navais em desfile - Carne
ra Colorido. 3) Fox Aírplan
News 28x8 _ Atualidades.
Preços: Cr$ 4,00 - 3,00

''''Imp. 14 anos"

é o sensacional duelo pebolistico que boje assistiremos, no es tàdio da rua
Bocaiuva, finalizando o certame estadual de 1945.

ENCERRA-SE HOJE O CAM- Os caxienses estão muito
PEONATO ESTADUAL DEI bem concentrados, esperando,

FUTEBOL DE 1945

I
mais uma vez exibir o seu jogo

Finalmente dentro de algu- costumeiro que já causou a

más horas teremos ocasião de derrota do mais credenciados
assistir ao encerramento do clubes do Estado. Pela conquís
certame catarinense de fute- ta do cetro máximo do futebol
boI do ano findo. barriga-verde lutará desta vez

Avaí, da Capital, e Caxias o Caxias, num campo extra
de Joinville, respectivamente nho, frente a um adversário

CAXIAS F. C.
campeões do sul e norte, se- que ostenta o título de tri-cam
Tão os protagonistas desse peão catarinense, sendo pou
grandioso cotejo que aponta-· <.;as as possibilidades de sair

rá o detentor do título máxi-I vitorioso nos 90 minutos de JO-
mo. . go regulamentares.

Os avaianos foram derrota-los quadros prováveis serão

dos na primeira partida realí-] os seguintes: AVAI - Adolfo,
zada domingo último nos do-I Fatéco e Tavinho; Jacinto, Al
míníos do adversário, pela I do Nunes e Chocolate; Felipe,
diferença de dois golos. I Nizeta, Bráulio, 'I'íão e Saui.

"_A VOZ DO ESPORTE" nove horas, exibindo sua ror-
Eis uma boa notícia para os I ma de grande corredor de dís

€sportistas catarinenses: Cir- tâncía longa, aos aficionados
eulará, na próxima terça-rei- do esporte.
ra, sob a direção do compa- Ao que conseguimos apurar
nheho Arybaldo Póvoas, ten- parece que o afamado campeão
do como redator o cronista se demorará entre nós. Aquí
Acy Cabral _Teive, o 10 número vão, pois, os nossos votos de
de ",A voz do Esporte", cuja feliz estada.
finalidade é propugnar pelo
reerguímento do :es;poTte flo- É BOM SABER ...
rianopilitano. - Que em 1929 os Paulistas
Necessário se torna dizer

que "A Voz do Esporte" será
de crítica imparcial e inde
pendente.
Aos dois esforçados eronís

tas auguramo-lhes o maior su
cesso nessa bela iniciativa.

•

GAXIAB - Bosse, Pé-de-F'er-. do Paraguai.
TO, e Bodinho; Rubinho, Laye i - Hoje, na piscina do Pa

e Garcia; Dendem, Dínho, I caembú, no Estado de São Pau-

Nhonhô, Brandão e Celso.
f
lo, inicia-se o Campeonato

Local: Estádio da F. C. D. Brasileiro Infanto-Juvenil de

Horário: 15,30 horas. Natação, devendo concorrer

Fazemos votos para que os cariocas, ganchos, paulistas e

quadros contendores nos brtn mineiros.

dem com uma boa partida, on- Hoje, no gramado do

de predomine a técnica, a fi- jA.brigo de Menores, bater-se

'vra e, sobretudo, a disciplina ão em partida amistosa aos
- equipe juvenis do Paula Ramos

forau; proclamados bi -

cam-I E. C. e Figueira F. C. D., com
peões brasileiros de basquete. início às 9,30 horas.

- Que o Clube Atlético pau-IIlistano, uma das maiores ex- LEIAM A REVISTA
pr:ssões do desporto nacional,l O VALE DO IT !JAífOI fundado em 19 de dezern-] .'l. _

bro de 1900.

,
_ Que o Botafogo F. R. em 8anl O ma-Ior11944 sagrou-se tri-campeão de I '

Basquete, do. Ri.o de J�neiro. extrema esquerda- Que os indianos sao cam-lpeões olímp.ionicos de �ockey:! das nossali canchas- Que PIedade Coutinho e . I)

campeã carioca de nado livre, I
para moças, dos 100, 200, 300, I400, 500, 800 1.000 e 1.500 me

tros; Maria Lenk (recordista
mundial) campeã de nado de
peito, para moças, dos 100, 200,
400 e 500 metros, e Cecília
Heilborn é recordista Sul-ame
ricana de nado de costas, pa
ra moças, dos 100, 200 e 400
metros.
-_ Que Ivan Freyesleben,

ex�preparador do Caravana do
Ar, desta Capital, é campeão
carioca de revezamento 3x100.

fi fi 011;

VÁRIAS NOTíCIAS
- Os ganchos estão fazendo

intensos esforços para trazer
a Pôrto Alegre a delegação do
Fluminense que se encontra Iex?ursionando pelo norte do Saul, a primeira revelação
pais. iovem do nosso futebol, numa
- Hoje, no Estádio Municl- fotografia tirada em 1940

pal do Pacaembú, o São Paulo quando ainda era o terror
F. C., campeão paulista,

en-I
dos guarda-valas. Ho;e tere

fren:t,ará pela. terceira vez_o mos ocasião de revê lo no iogo
conJun_to do Llbertad, campeao contra o Caxias F. C.

LE�BRA-SE, CARO LEITOR?

INTERNACIONAL F. C.
Informa-nos O Departa:mento

de Publicidade do Internacio

nal, que em primeira sessão da

Diretoria, realizada dia 15 pre- .

téríto, em sua sede provisória,
sita a ma Gal. Bjttenccurt, n.
43, foram debatidos e resolvi
dos pelos presentes, assuntos
de relevantes interesses á con

tinuidade da agsemíação.

UM CAMPEÃO ';:�ULAMERICA-IINO EM FLORIANóPOLIS
Florianópolis, hospeda, pre- I

sentemente, o campeão sula-'
menícano de corrida de 25,000
metros, Adalberto Cardoso

co�ecido popularmente, pel�
apelido de BELINHO.
Belinho treina:rá no estádio

da Fôrça Policial,·no dia 18, ás

Este foi um dos mais completos conjuntos que Santa Catarina ;á enviou
ao Campeonato Brasileiro. Quasi todos esses iogedores estão eieetedo s

das atividades futebolísticas. Conseguirá o leitor reconhecê-los? TOMERNOT
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CT,íl\'JC.\ �H;J)I(,A EM GERAL
poenças ?O coração. pulmões, n-

( gado, eslon�ago! mtestmos, �'H1S e
, demais orgaos mtei-nos de adultos

e crianças
COXSUJ/J'() ({lO: Rua Fernando

Machado, 16
COXSUI,TAS O t,\Rli\lUiEN'l.'E:

das 15 ás 18 horas
RESTDÊ.\'CJ..\: Av. 'I'rompowakí,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de sen horas
CONSUJ,TóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamenf,e das 15 às 17 horas.

RES\Dti:�1��.<\�Oll�h���·a;:1 Alvim,

_---------,---

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assrstêncla MUl1 icipal e de

Caridade
CLtNICA )Il':IllC.'\ DE CRIA.\'(AS

.-lDCI,TOS
CONSUJ/l'óRIO: Rua Nunes :lla
ehado, 7 (I�dHjcio S. Pi-anctsco j ,

1Cousllltas das 2 às 6 horas
RESIDft:\CTA: Rua Marecha l GUl

lherme. 5 Fone 733

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medíeína da Universida
de do Brasil). Méd ico por concur
so do Serviço Nacional de Doeu
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'uá trico do Rio na Capital F-e-

deral
CLíNICA )H;DW.<\ -r-' DOENÇAS

XERVOS.-lS
- Consultóírio: Edifício AméJla

. NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvat-o de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CJRURGI.-\ G1<JR.>\I, - AI/fA CI
RURGIA - J\IOI,ÉSTIAS DE SE·
. . _. NHORAS - PARTOS '. .

Formado pela F'acu ldad« de Medi-
cinna da Universidade de São

Paulo. onde foi 'assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico (lo

):>rof. �lípio Correia Neto
Cirurgia cio estômago e vias b.
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata. bexiga,

útero, ovár íos e tr-ompas. Var ico-
cele, hídrccete. var-izes e herna

CO:\'SUL'L<\'S:
das 2 às ,) horas, à Rua Felpe
Schmídt, 21 (altos da Casa Pa

raiso) . Tel. 1.598.
R·ESln�NCTA: B'l" Bst�vps Jú

nior. 179; Tel. M 764

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Ur lnái-Ias -

Doenças dos in testínos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

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

Atende diariamente às 11,30 I1s.
'C, à tarde, das 16 I1s. em diant.e

Resíd: Viela I Ramos, 66.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DqS OLHOS
Curso de Aper fe içoamun to e Lon

ga Prática no Rio ele Janeiro
COXSCLT.'\S - Pela arnan ná:
diariamente elas 10,30 às .12 hs. à
tal de excepto aos sábados, das J.l
ás 16 horas -- CONSUr,TúlUO:
Rua João Pinto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presid en te Cou tinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLI:\ICA MÉDICA de adultos e

crianç-as ,

CO:\Sl'LTóRIO: TI. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CO:\Sl'LTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊ:\CIA: TI. Feiipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

UM CORTE DE CASEMIRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, AlBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de ca s em i r a s,

Enviamos amos

tras por via aérea
e a m e r c a d o r i.a

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

o DAS CASIMIRAS

Pequenos
•,

anunclos

1\1010r a óleo
,

cru

RE I

VENDE-SE um marca "Clí·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te' de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto o;

34. 1'ele fone 1134.
* * *

Mala e carrinho
Vende·se um, para criança,

com pouco uso e artigo tino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util para
caixeiro viajante,
Preço: ::!arrinho Cr$ 300,00

Mal3 Cr$ 500,00
Ver à rua Deodoro n-, 18

* "" *

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto

fado, em bom estado.
Dir igir-se à caixa Postal lOS"

Nesta.
>!f; "" >lO

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DO:P.NÇAS DA PELE - SíFILIS

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

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 I1s. - TI.

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

FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25

*__FI_L1A_L_:-_A_v_.R_tI_ng_el_P_es_ta_n_a,_21_14_-_S_.P_A_UL_O__* VASA _.- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00 . Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

DR. ARAUJO.
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPEC IAIdSTA

Doenças e oper-ações dos OLHOS,
OUVIDOS, ,,"ARIZ e GARGANTA
Cir-urg ía moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

Inascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSUl,TAS: das I () às 12 e da.

1$ às 18 horas
RUA �UNES ;\[A(:H.-\D0 N. 2(} -

Fone 1447

DR. SAVAS' LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nar-Iz - Garganta.
Diploma de habilitaoão do C011se·
lho Nacional de Oft.a lmo'log ia.

CONSUI.TóRIO - Felipe S<.:hmi·
dt, 8. Das 14 às 118 horas.

ROSIDti:NCIA - Conselhe iro Ma
fra, 77.

TELElFONEl� 1418 e 1204

Para o seu dínamo
motor de arranco

l7e. f '1 c,f..\"o OfiCINA ENALDA

r
c "o�Radio�\e Rua Conselheiro Mafra Ine. 135

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

-

AUTOMOBILISTAS
Atenção

ou

..... , ... ,.. fII .... U ••

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAlA"
F..d.d. e. 187. - Sé�e: I A'A
lNCE1fDIOS J: TBANSPOBTES

Cif�ss do ,Baíanço de 1944:

•

I
CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,97
Receta • 67.053.245,30

I. Ativo .. 142.176,603,80

Sinistros pagos nos últimos I\) anos 98.687.816,30
Respon sabilidades « 76.736,401 306,20

Diretores:

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

� "...-- ••• " - - w'" """ ..._ .:;0 I

- ,

FILHA I MAE I AVO'
Torlas devem usar a

,[31i}j·g$I)·1:iil:(J,
(OU REGULADOR

A M.ULHER
.-'\Iivia as

VIEIRA�
tVITARA DORES
Cólicas uterinas

Emprega-se com vantaaempe
ra combsrer 6S irregutarfdadea
das tunções periódicllN das se
uhoras. É calmante e regulador
dt'SS8� funções,
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. DAva ser usada com

confiança.

IFLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte.

1 -

I UM MODELO PA�ACADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

[PERFEIÇÃO DE LINHAS. EFICIÊNCIA

As balanças que trazem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:
APARElHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

IIFOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO
MArICAS PARA DESCARGA -t-r- METAl" PARA AGUA.

-_� I

Representante; nesta Capital:
STODl'ECK & CI . LTD.'\,. - PR. 15 DE NOV., 1 - 5.°

* * *

VENTILADORES
Vendem-Ie doil ventiladores elec

tricoB, grande.. poro cima de me

Ia ou parede, lendo um olcilante.
proprio. para elcritório. bcrbee
ria., cafel, etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15 .

* * *

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

Tratar na chácara Espanha,
com o snr. Oscar Pereira.

* * *

DINAMO
VENDE-SE um de 12 HP 7 50C)

veles, com 6.000 metrol de fio de
cobre.
Tratar ne.ta redaçéío.

15vI. alto' 8
"" *

COMPRA-SE
UMA ESCRIVANINHA

UM TERNO ESTOFADO PARA
SALA

UMA PRENSA PARA CÓPIAS
UMA MÁQUINA DE ESCREVER

UMA BALANÇA PEQUENA
Oferta. a O. L. Rosa

Rua Deodoro, 33.
5 vs. 3

I

r , 'rI .

� l.cu (Jt)"'HfUé • "f

��.
___
\ ������TIS

; �p� 't� U/{J'
� P CREME

I � :1.Xliii I') I:
Fabricante e distrihuidores das afamadas con

fecções uDISTINTAn e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato., algodões, morins e aviamentos
para alfai«tea. que recebe diretamentfa doa

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli., - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes •

I
Imelhore. fábrico.. A Caso -A CAPITAL- chama a atenção do.

visito antes de efet�orem sua. compra•• MATRIZ emI
.................................................................................................................�.........
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As agitações, a greve generalizada, os comícios pró-constituição "esta." e f �
"aquela," as interpelações parlamentares descabidas e exorbitantes da alçada �

Assembléia Constituinte - serão atos de· patriotismo e de salvação pública 1
Pellse bem o Povo, e veja se são essas as suas aspirações . __

A conceituada Firma Tuffi Amin & Irmãos
prestigiada pelas autoridades civis, militares e eclesiasticas,

inaugura, solenemente as novas instalações Ford.
Convidados que fomos, com- alguns melhoramentos

a,PIl-1
e que o tornam, repetimos, o

parecemos, ôntem, ás solení- sentados pelo FORD lr46. carro ideal.

dades de inauguração das no- Além disso, como principais *"

vas e modelares instalações aperfeiçoamentos do novo car-I * *

Ford em Floníanópolis e, bem ro, temos a potência, que, gra- Notamos, entre os presentes,
assim, assistimos a apresenta-I ças aos novos motores V-8 de I as seguintes pessoas, além de

ção do carro FORD 1946. I' 100 cavalos, o mais eficiente muitas outras cujos nomes nos

Às 16 horas, aproximada- até hoje usado em qualquer I escaparam:mente, o sr. Espíridião Amin, carro Ford, ou o possante e D. Joaquim Domingues de

que se acha á frente do dopar- aperfeiçoado "seis", de 9i) ca- Oliveira, Arcebispo Metropolí
tamento Ford, convidou o .re- valas, ambos com novos man- tano.

presentante do sr. Interventor cais da nova linha "sílvaloy", e Tte. Salomão de t\l'rudél. Câ
Federal a romper a fita que com durabilidade três vezes mara, representante do sr. 11:

mantinha o espaço compreen- I maior que os anteriores, �'ica J terventor Federal.

dído entre os presentes e a no- á escolha do candidato á com- J CeI. Nilo Teixeira Chav=s,
va maravilha - o FORD 1946. pra do carro. � cmt. do 14° B. C.
Descoberto q carro, s. excia. Os novos frios de que é do-l Cmt. Plínio Cabral, cap. dos

revma. o sr. Arcebispo Metro .. tado o FORD 1946, são cap<1-1 Portos e exma, espôsa .

. politano lançou a sua benção. zes de parar o carro com o do- 'Dte. Piraguaí Tavares, repre-
APRESENTAÇÃO DO FORD bro do pêso. Com menor pres- sentante do crnt. da Fôrça Po-

1946 são do pedal, êstes freios hi- licial.
Magnífico o Ford 1946. Sob dráulicos, de centralizaça' au Sr. ceI. Lopes Vieira, DD.

qualquer aspécto que seja ?na- temática, proporcionam para- Prefeito da Capital.
Iísado, apresenta notáveis me- das mais suaves e silenciosas. Secretários de Estado, dr.
lhoramentos. Em sua estrutu- Um dos principais, senão o Leoberto Leal e dr. Carlos �jo·
ra fundamental, encerra IT:Jdi- principal característico dO.3 no- mes de Oliveira.
fícações vitais, experimentadas vos FORD 1946, é a acentuada Drs. João Moritz: Ri ardo
e aperfeiçoadas durante qua- economia, tanto de óleo corno Moy, Haroldo Pederneiras,
tro anos de estudos e pesquí- de gasolina. Cada pistão é do- Thier Fleming; Vilmar Dias.
sas. tado de quatro anéis; asse. .tos Padre Alvíno B. Braun, dire-
É, por sem dúvida, o mais postiços, de endurecimento es- tor do Colégio Catarinense

belo Ford até hoje construído. pecial, h3JS válvulas de admis- Srs. Paula Guedes, Inspetor
Seu interior, amplo e CDn- são e de exaustão; duplo C0n- do Banco do Brasil; Jose Gil, O magnífico Ford 1946 rodeado pelo industrial sr. Esperidião

fartável, é ricamente guar eci- trole automático da faísca Roberto Oliveira; Guida Bott; Amin, representantes da imprensa e demais

do com novos tecidos e m�i,e- gradua a ignição e em função Acary Silva; Érico Couto; Jo- pessoas convidadas.

riais plásticos. da carga - penmitem o uso, sé Cândido; Osvaldo Melo; momento, o grato dever de te alocução. Tanto o sr. CarloS
.As molas, de novo desenho, com eficiência, dos tipos nor- Manoel F. Melo; Décio Couto: entregar, á cidade de Floria-l Gomes de Oliveira como o jor

aseguram uma marcha excep- mais de gasolina, proporcio- Arnoldo Pamplona; Augusto n�lis, o primeiro grupo de I nalista Oswaldo Melo toram:

cionalmente suave, de íncom- nando-lhe sensível economia. Jaques; Pedro X. Vieira; Vitor edificios que idealizou, como felicissimos em suas orações,
parável estabilidade. Li"''):::J� Estes, os mais acenltuados F. Silva; Orlando Fernandes e contri-buição ao processo da sendo vivamente aplaudidos.
mais aerodinâmicas do que aperfeiçoamentos do FORD exma. sra.

-

terra que nos acolheu e es- E, com essas solenidades,
nunca, com cofre do motor �946, apresentado, ôntem, pe- Depois de apreciarem, e�rt.::I- timulou. demos como encerradas a ínau-
mais amplo e sólidas e reluzen- la conceituada firma Tuffi siados, o novo modelo Ford, Desejamos, apenas acen- guração das uovas instalações
tes venezianas em sentido ho- Amin & Irmãos, concessíouârta foram os presentes convidados I tuar, agradecidos pelo com- e a apresentação do FORD
rízontal, são, entra os mu: tos, da FORD, em Santa Catarina, I a percorrer âJS demais depen- parecímento das mais altas au- 1946.

S. Excia. Rvma., o st . Arcebispo Metropolitano lança sua benção

\(

FlorlanõpoUs, 17 eJe Fevereiro Q.,d 1946

déncías das instalações FOHD, toridades á esta reunião, que
tende, o sr. Arcebispo, laL.,;.i:i- nossa alegria duplicou, ao

do, também, sua benção. sentir que os expoentes da vi-

Puderam, os presentes, ve- da pública catarinense com

rificar, in loco, o moderno apa- preenderarn o nosso esforço
relhamento que a acatada Iir- e estão publicamente testernu
ma Tuffi Amnn & Irmãos do- nhando sua decisão.
tou aquêle seu depantainento. Senhores:

.A seguir foram os presentes I A vossa presença nesta ca

convidados a subir ao andar sa séla o compromisso que

superior onde finos CJ oquetes, assumimos de engrandecer
pastéis, sandwiches, etc ... , ainda muito mais esta zona da
regados a champagne e outras cidade, >e contribuir sempre
ídnas bebidas, foram servidos para a grandeza econômica de

por gentis senhorinhas. Santa Catarina.
Ao champagne, fez uso da Ergo minha taça pela felici-

palavra, o dínàmíco industrial, dade pessoal de todos os pre
sr. Espiridião Amin, que a..,.:,�'U sentes, dirigindo especialmen.
se expressou: te nosso voto de gratidão ao!"

"Flxmo, e Revmo. sr. Arce- exelentíssimos chefes do Esta-

bis} O Metropolitano. do e da Igreja".
Exmo. sr, Representante do

Interventor Federal.
Exmo. sr. Prefeito

pal.

Serenados os aplausos, usou

da palavra, proferindo magís
Municí- traI improviso, o S1'. Carlos'

Gomes de Oliveira, Secretário
Exmos. S1'S. Secretários

Est ado e mais Autoridades.

de da Educação, Interior e Justi

ça do Estado.
Senhoras e Senhores: O nosso brilhante colega,
A firma Tuffi, Amin & . 11'-

[jOrnalista
Osvaldo :\lelo, a se

mão, concessíonárta da pro- guír, em llOIne.
ela imprensa no

dução "Ford", cumpre neste rianópolitana. proferiu vibran-
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