
Limite de 15 tpOr;'ceDto;-�-Dara os IDCrO'f�
Rio, 18 (E.) - :N6 último tados cinco por cento do fundo vespertino que o govêrno se lo, aSSIm se manifestou: "As eímento dos representantes lias

encontro flue teve com os líde- de reserva Iegal e a percenta- reuniu com os representant.es indústrias

e.
stão dispostas a cO-I' classes produtoras a primeira

res da indústria de São Paulo, gem levada à conta de desgas- da indústria. O govêrno sim- laborar para o equiVbrio (la parte do seu trabalho relativo

�) sr, Gastão Vidigal, ministro te a renovação do maqulnâru., plesmente notificou-os da re- economia. brastleíra, Diversos à refo�m,a. da lei de lucros ex

da Fazenda, comunicou-lhes os dividendos a dlstríhuír des- solucão que iria tomar, tende mínístérlos estão estudando, I traordínáríos. O que posso a

que o govêrno iria limitar a ceríam ao ponto de não se tor- �os i-i'Idustriais declarado que cada qual em seu setor, as me- díantar é que, depois de uma

quínze por cento os lucros das nar mais atratívn a colocação I acatarlam a decisão do govêr- dídas ueeessamas pura êsse troca de. id,éi!ls, fic?ll assent!l
..mpresas industriais. Um d08 do caP.ital nu índústrta. "Não I

no. Ealando à Imprensa sõbre reequilibrio econômico. A re-
do o prmcipro da lIlterven�ao

presentes, segundo informa jaz mal acrescentou outro. Is- a reunião, o sr, Brasítío lUa- . I t
-

d . f
eI"n todos os setores da VIda

" , • I -. gu amen açao a greve az

I
'
,.

"I d
"

"Diretrizes", ponderou ao tí- to sera um bom negocio para ehado � eto, presídente da As- , " ""
econonuca nacronar, e manei-

tular da Eazeuda flue, descon- os hanqueíros", Adianta êsse I socíação Comercial de São Pau- parte desse conjunto, O mmrs- ra ampla e geral, afim de a

tro da Fnzenda deu ao conbe- pressa!" afluele reequilibrio".

a derroier IBuenos Aires, 18 (U. P.) - recem definitivamente perdi- crático que, muito embora não HAIA, 18 (U. P.) - ° pro-
"Numa entrevista, Tamborinil das para a União Democrátí- pretendia proclamar formal-I pagandísta do tempo da guer- I

declarou flue "as eÍélções pa- ca". Disse o candidato demo- mente a vltõrla
_

do seu opos�- ra Max BlokziH, foi ex�cutado jNa presidencíator enquanto nao houver C1- por um pelotao de íuzüamen-

Rotary CIube de Laguna fras definitivas, ""nã."o há lugar to: .Alpe�as uma' t�&temunha d IPASEpara um ínlso otlmísmo", Du- oficial \VlU a execuçao. O
Sábado, dia IH do corrente, foi finalmente fundado em La-

rante a conversação, Tamho-
.-............., ...._-". ,_-

RIO, 18 (Assapress) - Em-
rtní não se mostrou rf'ssellf.i'ilo

V'IA'G,E N S
,.

t f'
guua o Hotary Cluue daquela cidade, Dlsemos filluhnente, por- em eonsequêneía dos! resulta- possar-se-a qum a- eira, na

que há J"á "ários anos, tliverso� rotarianos de outros clubes, d tê d I presidência do IPASE, o sr.
os a e agora acusa os pe a Osvaldo Moura Brasil.

.eonhecedores do verdadeiro espírito rotário dos elementos apuração eleitoral. }Iostrou-se,
componentes das diversas profissões flue são exercidas na ter- confiante, enh"etunto, 0.0 re

ra de Anita Garfbaldi, vinham envidando todos os esforços pa-
sultado da eleição na provín-

f d -I 1 ('1 1
cia de Buenos Aires.

ra a un açao {aque e . u )e. Nos meios autOliza(Ios afir-
.xo a lmoço em flue foi deliberada a fUll(lação do Uotal'Y ma-se flue, si vit.orioso, o que

(;lube de Lag'1lna, realizado a convite do sr. Sidney :Noceti, ro- já é admitido francamente em

taIiano tIe FIOlianópolis, e do nr. Paulo ('arneil"o, encarre"'a- todos o,s circulos do país, Pe

dü tia fundação do mesmo Cluhe, estava tamhém I)resente o ��r., r�n em seu di:'Scurso ina.ugural
L d P t I" t" I It"' I' d

uao pI"etender18 apresentar um
eonar () e re I, ro nl'lano (e aJal, a em e representantes p ] "I·

- .

" ." _ "rog'rama (e conCI laça0, pOIS
ele (funsl todas as IlrolIssoes que se exercem naquela eIdade. se acredita que os postos mi-

A 1Hretoria proYÍsória do Rotary t'lube de Lag'una, ficou nisteriais serão Ofel"ecÍ(los aos

assim ('onstituida: homens que trahalharam com

Presidente _ 1)r. Paulo CaI"UeÍl·o. êle no PartMo Trahalltista e

Yiee _ Rodolfo 1Veiekert. ol'g'uniznçõe,s q�l(� o apoinram
na campaaha eleitoral. Os pe-
ronistas, considerada a vitória
como .iá definitiva, Iletermina
ralll o dia 29 110 ('ol'l'ente para
as celehrações na capital.

Otirnd medida
PARIS, 18 (U. P.) - ° ga-

binete francês aprovou, hoje,

I diversas medidas de interesse

geral, entre as quais a supres

I são total das casas de tOlerân-1

Morto num desastre I
o MAIS A:"JTJGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proorietario e Diretor-Gerente: SIDNEI '\fnCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO RIO, 18 (Assapress) - Atro

pelado por um automóvel, o

major Luiz Simas Enéas, mor
reu na ambulância que o con

duzia ao Pronto Socorro.
I óe 191,6 N. 9702Ano XXXI FlorianÓDoli, Terçe. Feira, 19 "e Março

Os esperanças dos EE. UU.
-

CHURCHILL CAlHA'?
NOVA YORK, 18 (D. P.) - O secretário de Estado, James

Byrries, rejeitou a idéia de u.ma aliança com a Rússia contra a

Inglaterra ou com a Inglaterra contra a Rússia. Declarou êle

que os Estados Unidos baseiam suas esperanças de segurança

na ONU.

Il0:nHtES, IS (C }).) - () "Ewning' Xews" fez circular
hoje a notícia de que Churchfll deixaria dentro em breve as

fun-:ões ele eheíe da oposição conservadora do parlamento hrf
tâníeo, O escrltõrío central do Partido Conservador não deu

nenhuma indicação nêsse sentido e um porta-vós do partido
negou-se a confirmar ou desmentir os prognóstícos do jornal,
(I qual acreseentaya que Eden sería o substituto de -Churclrlll,

FUZILADOTcrm b o r í n í ad tnite

1.0 secretário - Osvaldo Corrêa.

-

«Rua COM FRIICO, AGORA»
�OVA YORK, 18 (U. P.) - O Comité Pro-I�ibertacão tia

Espanha. 'ol'g'allizou ag·ora. ('ordões de isolamento coleti�os em

ll'ente ao (�tmsulado espanhol, com cartazes lledindo (I rompi
mento de relações dos Estndol' Unidos eom }'l"anco. Aos ',rados
de "Ahaixo }'ranco", participaram desta demonstrnção cêrca
de 500 l}essoas. Eis alg'ulls dos dizeres do,<o; cartazes: "Hitler
se roi, mas Franco continua"; "Fora com }'ranco, illlelliatn
mente"; e "Bloqueio para Era JWO, ag'Ol'a ".

bilhão 820 milhões de pessôas,
sendo 567 milhões de cristãos .

Entre estes havia 351 milhões.
de católicos.

.

,

° continente que continha

Estes Estados foram depois 'fi�ios a uma �r,ea limitadíssi- Citá Del Vaticano", não está 1 Estado do Vaticano, compl'e- sozinho 2 têrços dos católicos

âncol1porado sao reino de Itá- mmante, co�sIderou-s� ? �'!�n. na sua superfície, que é de 44, ende 12 congregações, que do mundo, é:" a Europa (216
lia, por decreto de 9 de outu-I to Padre, PIO I,X:' prISI9nelJ'.o kms: quadrados, mas, sim, na I são verdadeiros ministérios. milhões, mas a maior popu
bro de 1870. A lei de 13 de ma B d,a�a a po'lltI?a entao do- Jsua importância perante o I Pela Secretaria de Estado e lação católica em todos os

maio de 1871, chamada das v?luntano do VatIcano. E as-�mundo, pois o Vaticano é o os Núncios, o Sumo Pontifice continentes ·é a do Brasil, 40

garantias, o Santo Padre não SIm
. ?�ceQeram-se n_? trôno "ponto comergente da crença exerce poderosa influência di· milhões. � �egue-se a Itália,

quiz reconhecer, renunciandp P?ntlflcIo os Papas Leao. XIII,. catóHca e o ponto central don- plomática em todo o mundo Icom 38 �ül:oes e a Frap,a
assim á dotacão anual de três PIO X, B�nto �V e Plü XI, }tde se irradiam a todos os ins- civilizado e muitas vezes sua com 36 mllhoes.

,milhões e duzentos e vinte cin- sempre d!stan�Iados do govêr- 'tantes ·e para todos os qua- ação prepondera incontrastá- Eis uma ligeira resenha do
'1 f o no e coroa remantes. 'dI'ant s b -·d ' el t '

co mI rancos, que o mesm
.

e ,as ençaos. o repre- v men e. que e o Papado peí'ante o

govêrno italiano lhe arbitrava. . c�n:: o movlI�ento 'revolu- sentante de Cristo Nossó Se- Do ponto de vista espiritual, mundD e para onde se voltSl.-
A grandeza dêsses Estados de- Clünano do faSCIsmo que levou nhar na terra cabe ao Papa a Soberania só- t d' 1h d t'·

Mu.ssolini á ch f' d d
"

-
ram o os os o ares o ca 011-

sapareceu ante o golpe políti-. _

e Ia o p� .er, ° Estado do Vaticano - tem bre 351 milhoes de católicos, cismo e mesmo dos acatóli�O' .

co de Vitória Emanuel e seus tratou, entao, a. nov� pollhca
I
aproximadamente dois mil ha- - num quinto da população pelo extraordinário .acont�ct.logares-tenentes, de 20 de se- de uma apr?Xlmaçao com o bitantes, dos quais, 900 italia- total do mundo, -

espalhadosl
menta qual o da imposiéo

tembro de 1870. Papado, termma�do com as nos e 125 suíços. por todos os continentes. As- pelo Vaticano do cha éu c;�,-
pazes en�re os dOIS pod�res e No orçamento da sua recei- "sim, as mais autorizadas esta- dinalício a 32 ríncf es daFicou, pois, privado o Papa reconhec1da a soberama do ta só o "Obolo de S Pedro" tísticas e avaliações (isto antes I '

.
P P

do seu poder temporaL Redu- Sumo Pontífíce. figura com 15 bilhões' de liras: da guerra), a populacão do:
grela.

zidos assim os Estados Ponti- A grandeza do "Stato della I Do ponto de vista político, o globo terrestre se -elevava a 11

fpolls. -- JolnvUe
Saida. - a h,:,ra. da

madrugada

I Jolnvile-.fpolls.

I
Saída. 9 hora. do manhii

ICJform�ções neshl

red�.ção

20 secretário - Aldo Sousa.
'l'esoureiro - Carlos CabnI.
lHl'etol" (le protocolo - Nelsou Almeida.

])jretor sem pasta - Heitor Teixeh"a.

Está, pois, de parllbens, a cidade de Lag'una
to I,otlerão fazer os novos l·otarianos.

pela (lual mui- TOME RNOT
Antes de 1860, compunham

se os Esta;dos Pontificios de
. cinco Legações e de vinte De

legações que davão ao Papa, o

poder temporal.

OS ESTADOS
A cidade do

DA IGREJA
Vaticano

I

o novo diretor do
«Uiário da Tarde)}

.,

..

Tendo. po r motivos de saú
de, deixado a direção e supe
rintendência do ..Diário da
Tarde" o major snr. Pedro
Cun ha, substituiu-o naqueles
misteres o jovem acadêmico de
direito 8n1'. José Medeiros Viei
ra.

Realmente o snr, Medeiros
Vieira: está em condicões óti
mas de assumir a di�ecão do
vespertino da oposição. 'Os seus

artigos o credenciaram para a

missão que alí vai desempe
lihai'.
Uma afinidade Íntima e cara

ter istica, de há muito, irmanava
o articulista 3'0 jornal, com tan
ta propriedade e adequação que
dificilmente se poderia compre
ender Q "Diário da Tarde" sem

a pena audaz de Medeiros Viei
ra. Habituado à metralha, a fa
zer fogo na trincheira, o dire
tor atual assenta como uma lu
va na tradição e propósitos da
folha jornalística de que é pro
prietário o snr, Adolfo Konder.
Meio tarde, mas ainda em

tempo, o "Estado" faz os seus

cumprimentos com grande sa

tisfação.

4 falta de edifícios
Rio, 18 (Aspress) - A pre

feitura do Distrito Federal bai
xou de,creto estabele.cendo me

d�das para o loteamento da zo�

Ina urbana, tendentes a solu
cionar o sério problema da fal
ta ele edificios para escritórios
comerciais e residenciais.

A .. T.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depois da quéda de Dunquer
que os nazistas iniciaram o sa

que sistematico da Françâ ocu

pada, e os católicos do Havre
começaram a receiar pelo roubo
de um cálice, uma patena e um

purificador, todos construídos

�I!i���: !;�����{:�����ii.��� a VENDA 00 QUE SOBROU Uft GUERRAilPara evitar que os alemães se O programa geral a ser ado- materiais e máquinas para "s- O Sr. Cutler acrescentou queapoderassem desses objetos, o tado no Brasil para a venda dos I critório. Todo esse material es-I cada item do catálogo recebeu i Icapitão do porto do Havre en- Iexcedentes de guerra de pro-, tá localizado entre Rio de .Ia- um determinado preço consi-:tregou-as ao capitão W. Jones
priedade dos Estados Unidos neiro, São Paulo e Bahia. derado justo. As vendas serão.que por sua 'Vez as colocou em
foi anunciado hoje por Lloyd I Um segundo catálago de ex- feitas aos proponentes das1'---------------0:que ficou encarregado de en-

tregal-as ao padre J. Spence.
N. Cutler, Assistente do Co- cedentes adicionais será publi- melhores ofertas, caso nenhu-

mãos de um marujo catolico míssárío da Liquidação Exter- cada cerca de 1. de março pro- ma proposta seja recebida dos

IPDurante todo o tempo da guerra
na Norte-Americana. ximo. compradores com prioridade, equenosesses objetos do culto sagrado O sr. Cu�le.r chegou aqui na "Com a venda desse materí- ao preço estabelecido.

permaceram cuidadosamente sema�a ,'proxlma p.a�sada p.ara aI excedente de guerra, o Go- asi)ofle)lr�anso fgll'eturarlasé cfoaI:rzleruntl0dpae� I r •

ocultos pelos seus deposítáríos I subS�ltl�Ir, o sr.().�hIllP C. �(ldd, verno dos EE. UU. está tor- L

anUnc105que agora já devolveram aos Con:I�sano �eblOnal para a nando possível na América La- ríodo de trinta dias para a ins

seus legitimas proprietários, Da Amenc� Latma, por se achar tina a aquisição de material peção, '110 fim do qual as pro- i

mesma forma que esse, varíos este ,ultImo atua}n�ente no Pa- atualmente n.ecessario na re- postas serão recebidas e abel'-I
tezouros de incalculavel valor nama, onde esta Instalada a gião e que entretanto não po- tas no escritório do Comissá
foram preservados da rapina- agência regional do Distrito de ser obtido de outras ton- rio, e as vendas anunciadas.

gem nazista pelas populações Carfbcano. tes", explicou o Sr. Cutler. Entre as varras condições
dos países, ocupados, que em O programa recentemente "Esse material está sendo da oferta dos excedentes no-

muitos casos os entregaram aqri anunciado será aplicado às vendido Ipelo Governo .dos :mE. tatu-se as seguintes:
ingleses para que os conservas- vendas de materiais excedeu- UU. Bem intenção alguma de (1) O pagamento de todos os

sem em lugar seguro até a vol- tes num valor arproxlrnado de lucro, porém pelo seu justo va- impostos alfandegários constí
ta de melhores tempos Ê agora, US$600,OOO, segundo o que es- 101'. Os preços são determina- tuírá obrigação e respomsabí lí-
todos esses tezouros estão re- tá detalhadamente indicado no dos pelo custo original do mal- dade do comprador. 1\.11 ' I

'

gressando aos seus lugares gra- primeiro catálogo do Cornissá- terial uma vez desembarcado (2) As mercadorias serão 1'lolor a o eo cru t
ças ao cuidado que lhes foi dís- rio Regional, emitido alo da no Brasil, menos a depreciação vendidas onde estão e na con

pensado. fevereiro último. Um período proveniente do uso. dição em que se acham atual-
max" - mil rotações - força.. de 45 dias está sendo concedi- "Essa fórmula assegura que mente, sem nenhuma outra
de 6 a 8 cavalos, possuindo co-LINGUAGEM DAS FLORES do para a inspeção desse ma- os EE. UU. obterão o justo va- garantia além do direito de
te de óleo.Amôr perfeito - solicitude, terial, ficando estabelecido o lor pelo material vendido, ao posse; O motor pode ser examina-atenção. próximo dia 15 de março para mesmo tempo que tornarão (3) Todas as vendas serão
do em Itajai com' o sr. Oswal-rCamélia branca - amabilida- a abertura das propostas e con- possível aos compradores 10- efetuadas contra dólares dos

d do Dutra delegado Instituto'e. siderações das ofertas, conror- cais a aquisição de equípamen- EE, UU.
dos Maritimos. Tr-atar com Sid-Cravo branco - talento. me esclareceu o sr. Cutler. tos por preços inferiores ao!'! (4) O Comissário reserva-se

R nei Noceti à rua João Pinto.asa - amôr. Consta o primeiro catálogo normais, em muitos casos". o direito de recusar qualquer 'l'elefone 1134.Margarida - inocência. de equipamentos de engenha- Eim vista da grande Quantl-'Iou
todas as propostas, bem co-

34.
,. !lo ,.

*

ria e construção, inclusive tra- da(l� do material excedente dís- mo �ualquer artigo antes ou
Agua a ninguém se recusa, tores, caminhões e reboques, ponível, acentuou-se que as depois do recebimento de pro- Compra-seSe o organismo sêde acusa, vendas em lotes grandes se-I postas para os mesmos.

Não lhe prolongue essa mágoa, I'J[MODDOIIDES riam mais aconselháveis e que
.

Católicos, fórmulas de pro- Mobí�:do�:msa��'m ����o�sto'Pois se protela ou vacila, 1 I\ft tentativas seriam feitas no postas e demais ímformaçõesE' "batatal": êle estrila, t.
. Dirigir-se à caixa Postal 106'

Jt' � -fi sentido de vender de preferên- podem ser obtidas no Escritó-
Mete o pau na "falta d'água. . . ":J>plC& Ctl cia grandes quantidades a ca- rio do Comissário Regional, �e:t:.

SNES Alivio tb d6t1f da comprador.
.

Edifício Atlântica, Av. Fran- VENTILADORES, evtt« AS "Prioridades para a venda klin Roosevelt 137, Rio de Ja-

·.Se • ,I .e material excedente estão I neíro, ou nos escrítórios dos
'Hf5Cfll'fI' sendo concedidas a critérto do

I
consules Norte-amertcanos nas

Comissário" , afirmou o sr. várias cidades do Brasil.
Cutler quando passou a enu

merar as seguintes classifica
ções de prioridade:

1 - Agências do Govêrno
dos EE. UU., do Govêrno do
Brasil e a UNRRA;

2 - Agências de outros go
vêrnos ;

3 - Veteranos Norte-ame
ricanos da segunda guerra
mundial e membros das fôrças
armadas dos EE. UU. que fize
rem aquisições para uso pes
soal;

4 - Instituições religiosas e

de .caridade que não tenham
finalidades lucrativas;

5 - Fabricantes Norte.,ame
ricanos de produtos de marca

registrada.
Ficou devidamente esclare

cido que os compradores clas
sificados dentro de qualquer
prioridade podem efetuar suas

compras pelos preços estabe
lecidos no catálogo, mas no ca

so de oferecerem êles preços
inferiores as preferências , se

rão dadas aos demais compra
dores aceitaveis que fizerem

ofertas mais altas, mesmo sem

prioridade.

•••••••••

SALVAMENTO DE OBRAS
ARTE RELIGIOSA

DE

i'

*

NÃO LEU J,ORNAIS
Dois amigos estavaro conver

sando a respeito de UIPa inun
dação. Exclamou um deles:

.

- Isso é o diluvio!
- Que?! - perguntou o outro.
- O diluvio.
- Não sei o que é isso ...
- Como?! Não leste? O dilu-

vio ... Noé a arca ... O mon-

te Ararat .

- Não; não li. Faz mais
não recebouma semana que

jornais ...

- Perdoe-me, mas suponho
que o sr. crê estar tocando no

joelho de sua esposa, não é ver
dade? ..

•

TOME RNOT

PRODUTO

Peço heie mesmo r.o 5

ns-c sdor um I/C .... r+óo-r.or., /II
que apresento tõdos GS ;GS

truções indiconco cerno Fc
zer poro receber o famoso
"Livro de Receitas Royal".

J. v. T.

'i_4"l

Se não enco.ntrar, o Cartão e ...

eeeva para: Caixa Postal, 3215 ..

Rio de Janeiro

7ANDARD SRANDS O F BRAZIL i N C - RIO DE JANEIRO

de

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

PROMESSAS POLITICAS
No congresso socialista de --------.------

Toulouse, um delegado indigna- PRECISA-SEva-se na tribuna "contra o es-

quecimento" no qual os radi
caes-socialistas deixaram as pro
messas eleitoraes feitas em 1932.
Leon Blum inclina-se para seu

vizinho Vincent Áuriol e lhe diz:
- Voltaire já dizia: Crê-se. ha
bitualmente, que não se deve na
da a uma mulher, a que se têm

prometido tudo, mil vezes·

o ESTADO e"con··

Ira·se à venda na

banca de jornais
«Beck»

A açlo ben�flca •• P..
mada Ma n Zan, prep......
da especialmente para lei
dOlos casos de Hemer

��"� roídes, t imediata, aliYl.
as dôrel t o. prurido.,
acalma e evita a. compU
caçêes infecciosa. du ul
cerações e varize. hemor
roidais. A venda em' teda.
as Farmaciaa em bisnac..
com canúla eapecial para
facilitar a aplicaçlo.

* * *

MANtZAN
PARA HEMORROID6
Um- p'roduto D. W1U-

De um oficial compositor
para trabalhos comerciais.
Quem não estiver em con

dições é favor não se apre
sentar.

Informações no Estabele
cimento Gráfico Brasil. Rua
Tiradentes nO. 10.

SITIO
E.tà a venda um aitio. distante

18 km. da capital, roa ilha. com

183 m•. ,1. frente. <1)0 de fundoo,
cortado pela eltrada geral, com,

urna cala d. material e madeira
poro 6000 m •. de lenha.
Tratar nellta redação.

* ii: ::.

VENDE-SE um marca "Cli-

Vendem-ae doia ventiladore. eleo-
tricoa, grande., para cima de me-

.e. ou parede. aendo um o.cilante,
proprio. para e.critório, barbea
ria., cafe., etc. Trator no rua Al
mirante Lamego 15.

'" '" '"GARAGE
Alugo-se uma à rua Ne

rêu Ramos no , 30 fundos
3 v. t

�.., A-SA Precisa-as alugar
\" urna poro mora-

dia em ruo moi.
ou menos central -- Dão-se refe-'
rência.. ou fiança. - Informar 0'"

A. Pena, rua Deodoro, 18, ou no

Banco do Comércio.
. ......

APENAS Cr$ S,OO
Com essa ínfima quantia Voet

está auxiliando o seu próximü.
Contribua para a Caixa de Esmola.
aos Indi..entee de FlorianóDoliR. V dUma mo

en e-se tocicleta
marca "Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to. Tratar na rua Nereu Ra
mOi, n.

o 523 (Estreito).
10v5. 10

• • •

DINAMO
VENDE-SE: um de 12 HP 7.500

velas. com 6.000 metro. de fio de
cobre.
Tratar ne.ta redação.

15vlI. alt-'IG

VENDE-SE
Uma carroceria de caminhão

e uma cabine, feita em P. Ale·

I
gre, em perfeito eRtado.

_

Preço
de ambas Cr$ 3.500,00.
Tratar com o Empresário da

Auto Viação Coqueiros

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins'
bons e barato., algodões. morina e aviamentos
para aUaiotes. que recebe diretomenb doa

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

Florian6�o1i•• - �FILIAIS em Blumenrxu e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1:1 Vida Social Ii '�18 (�!��j�?e! e!o !��g��cio r=�!!=!a�;te:"!�!��. �e �:a����e�1
" dos padres catolIcos reafirmar "Os Catohcos - declarou

I Q nascimento de seu filhinho Ios laços matrimoniais dos ca- Pio XII - somente podem dar A OA L B E RTOsais cuja "ida roi alterada pe- seus votos áqueles candidatos

Ijlos problemas da guerra. Essa q�", respeitarem e defenderem I Maternidade em Fpolis., 15/3/946
declaração foi feita por S. San- a observância da lei divina e I

!�::��(}� Pd���gi�!O a!I�e�:.mg j: :i�:it;i�:ap;i��!��� ��:Ü�:: j ADALBERTO A. ATAíOE FILHO �Papa, em seguida, reiterou que Disse, ainda, que os padres i tem o prazer de convidar o sr. Bento A. Ataide e sra.

O dívôrclo nunca é válido 1)31'a devem orientar os católicos! I Caetana Pedrini, para levá-lo à pia batismal.
a Igreja,. desde que seja efetua- nas questões políticas Iígadas Ilb Maternidade em Fpolis., 15'3'946.
do entre duas pessoas batísa- aos a�spectos. ma�s amplos da \\.....,,_ jJ

R���U�h'atenf;r;�;; dOãnaR ,gí"J;' O Os russos relomamposições
I

'fellerã7 IS (U. P.) - Uma de Marag-hen, 480 kms, a no-
O �lfaiate indic!ldo fonte fidedig'na informa que roeste de 'I'eherã, informa que

I TU'iid:;nt�s 7

I há :.l.DOO soldados concentra- guarnições soviéticas foram
Julgamerutos realizados pe- TOME APERíTIVO dos atualmente em Kara], 32 estabetecídas nas vilas do de-

la Câmara Civil, em sessão de

I
kms, a noroeste desta capítal. serto de Ta-kah e Sha.hindej

18 do corrente: K �. () r' ..... Um d expaoho para o jornal entre lUaragheJl e llIaineh, 120
Agravo n. 1.576, da comarca .

-l i '·1\'1<11'Y3.1' :Uem·., procedvnte kms, para o leste, onde, segun-
de Orleães, agravantes a G'Jm- do se sabe, há movimentos de
panhía Nacional de Monera- De perabens os operários tropas ru-xa-, desde alguns
cão de Carvão do Barro Bran- dias. Acre:-;eenta o despacho
co e o dr. 'Curador de Aciden- catarmenses que "os 1'll"80S estão voltando
tes e agravado o Juizo de Di- Na sexta-feira última mossa reportagem teve o pra-

para ponto- rerrovlárlos recen-
reito. Relator, o sr. des, Luna

zer de assistir à compra da primeira casa jior íntermé- temen.te evacuados, ao sul de
Freire, Maineh". Adianta III as notí-dia do I. A. P. L .

t
.

A Câmara negou provímen- T d
.

d 93 J'
eras ou em a noite chegadas arata-se o aSSOCIa o ll. 3.322._ 2, sr. ose Zomer, t .

to aos agravos, para c'Jnfir-.
que requereu àquele Instituto de Previdência Social, com

es a eapítal que que as unida-
mar a sentença que decidiu base na Portaria do Conselho Nacional do Trabalho n.

d� sovlét.lcas, que avaneam
com acêrto. para o sul, em redor do lao,.,'o de96, de 30-12-4:3, a aquisição do prédio para sua moradia, �

Apelação civil n. 2.640, da sitoà rua Itajai 11. 10, nesta cidade. Udmía, perto da fronteira da
comarca de Indaial, apelante A compra foi realizada no Cartório do 20 Ofício des- 'I'urqnla � do Irac chegaram a

Artur Seide e apelado Udo ta cidade, .na presença dos srs. Ricardo Pedro Goulart, pontos díxtantes 90 kms., pelo
Kaestner. Relator o sr. eles. 1 sudoeste, de Saujbalaah,proprietário do imóvel; José Zomer, associado requereu- �

Alfredo Trompowsky. ! te; Décio Reis, Delegado do Instituto; José Murilo da
Foi negado provimenlto á i Sena Costa, Encarregado do Serviço Imobiliário, Túldo

apelação, para confirrr:ar á I Pinto da Luz, Caixa da Delegacia e vários outros asso-
sentença apelada que Julgou I

ciados,
subsistente e valida a penho-. O IAPI está, pois, cumprindo com suas finalidades,
ra de fls. 13 versa. (motivo por que apresentamos nossas congratulações ao

Apelação civil n. 2.560, da dr, Décio Reis, seu operoso Delegado, e demais funcio-Aniversaria-se, hoje, o [or- comarca de Araranguá, ape- i nários neste Estado.nalista Valdir Grísard, Iuncio- lante Silvino de Luca e apela-
nário da Imprensa Oficial. da Anita Machado, assistida:

,.

por seu pai Inácio de Sousa 1
DR JOSÉ L. FONTES Machado. Relator o sr. des.

P: da�. de hoj� .assinala o Luna Freire.

alll;ersano natalício do sr. dr. Confirmada a sentença ape-'
Jose da L. Fontes, provecto ,ad- lada pelos seus jurídicos fun-
vogado na cidade de Imblra-, damentos. I

.

ma.
* I Apelação civil n. 2.567, da I

comarca de Tijucas, apelantes i

NASCIMENTOS: Joaquim Vicente de Oliveira e IADALBERTO outros e apelado Manoel Fer-
Com o advento de um inte- nandes dos Passos. Relator

o,.ressante garôto, que recebeu U
sr. des. Luna Freire.

nome de Adaeberto, está em Preliminarmente. foi o [ul-
. festa o lar do sr. Adalberto A. gamento convertido em dili
Ataíde, comerciante nesta pra- gêncía para que sôbre o recur

so ínterpôsto tenha vista o

curador.

ANIVERSÁRIOS:
JORNALISTA JOSÉ OE

DINIZ

CÂMARA CIVIL

Aniversaria-se, hoje, o sr. Jo
se de Diinz, residente na ci

dade de Joinvile, e brilhante

jornalista.

SR. JOSÉ B. DA ROSA
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do sr. José B.
da Rosa, funcionário público.

SR. MIGUEL SAVAS
Faz anos, hoje, o sr. Miguel

Savas, fiscal do consumo, re

sidente na Capital Federal.

SRA. ADÉLlA MEDEIROS
A data de hoje regista o ani

versário natalício da exma.

sra. Adélia Medeiros.
:::

SRA. EDITE L. ROSA
Faz anos, hoje, a exma. sra.

Edite L. Rosa.

STA. MARIA A. RIBAS

Festeja, hoje. mais uma pri
mavera a gentil sta. Maria A.
Ribas, fino ornamento da nos

sa sociedade.

SR. JOSÉ DAUX

Transcorre, hoje, o aníver
sárío natalício do sr. José
Daux, prestigioso elemento do
alto comércio desta Capital.

*

JORNALISTA VALDIR
GRISARD

ça,
*

:,�
-'o

• .' �
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\
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TOME FOSFATOS

. HDRSFORO

FALECIMENTO:
MÁRIO MEDEIROS

Na vizinha cidade de São
José, faleceu, na sexta-feira,
sendo sepultado no sábado, ás
dez horas, o sr. MáriO Medei

ros, funcionário do Departa
mento dos Correios e Telégra
fos. Casado com d. Laura Sil

va Medeiros, o extinto deixa
.. três filhos menOl'€S: Luiz

Gualherto, Leda e Laura Eu

sébio. Seu passamento cons

ternou sobremaneira os seuS

conterrâneos, visto o sr. Mário
Medeiros pertencer a tradtcio
nal família, radicada há mui
t<>s anos naquela cidade e ser

possuidor de altas qualidades
morais. O extinto deixa ampla
lacuna na sociedade sãojose
fense, onde manteve sempre
as melhores relações. A famí
lia enlutada, apresentamos os

nossos pêsames.

B R tTO
o alfaiate indir.ado
Tiradentes, .,

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C. A

Vidor. Válvulas e Disco!!.
Rua C.mseiheiro Mafra

Onde estás, soberania 1
LONDRES, 18 (U. P.) - Fontes bem informadas decl�

"l'am que os funcionários britânico estão tCOInsiderando a possi
hilidade de ser estabelecido um órgão internacional para admi

nistrar -os ricos campos petrolíferos da Persia., que por muito

tempo tem sido um ponto focal, dos interêsses americanos,
britânicos e russos.

Agiam para
sov.étrcos
WASHINGTON, 18 (U. P.)

- O Comité Militar do Con
gresso, ameaça de dar publící
Idade aos nomes de vários fun
cionários do Serviço de Infor
mação, caso o Departamento
de Estado se recuse a demiti
los, pois é posta em dúvida. a
lealdade deles. O Comité fez
" enérgicas representações":
contra numerosos empregados
do Servico de Infonnacão os

• _.:. .:> ,

quais sao acusados de terem
tendências pró-soviéticas.

os

O ponto de vista britânico
no caso espanhal

(Exclusivo para "O ESTADO")
LONDRES, S. C. Collor - Serviço Telegráfico da

Press Iníormatíon - Xão há dúvhla que a decisão do go
vêrno francês de fechar a fronteira espanhola represen
ta uma grande mudança na antiga política. frequente
mente anunciada por Bidault, ministro do Exterior aa
França, de não adotar medidas ativas contra o regime
falangista a não ser juntamente com a Grã-Bretanha e

os Estados Unidos. Essa mundança, em parte é conse

quêncla da resignação do general De Gaulle que, lneví
távelmente, resultou num 'aumento da Influêneía comu

nista no govêrno de Paris.
A medida foi precipitada pela Indíguação eausada

na França pela execução, em Madrid, dos republicanos
espanhoís que combateram ao lado dos "ma.quis" na. li

bertação do solo francês e pelas decisões já tomadas pe
los sindica.t.os franc.ese-s de se recusarem a. trabalhar em
'todas as eomuníeaeões com a Espanha, Em semelhantes
circunstâncias, viu-se o govêrno de París forçado a as

sumir unus posição firme, principalmente considerando,
que suas representações dirigidas a Franco l)a.ra deter a

política de execuções não mereceram nenhuma re.sposta.
Por diversas vezes, o govêrno franc.ês tem feit� ten

tativas de discutir com os govêrnos ; britânico e norte
americano a possibilidade de concertar a.ção comam no

que diz respeito ao l)roblema espanhoL A posição britâ
nica. quanto a essa questão continua a mesma, isto é, a

de que, embora o regime de Franco, como acentuou Be
vin, seja "destestável", qualquer tentativa de interven

ção direta nos negóc.ios internos da lEspanlla, quer pelo
"boycott" comercial, quer pela ruptura de relações di
plomáticas, poderia ter c.onsequências indesejáveis e po
deria resultar num apoio indireto á autoridade de Fran
c·o em declínio. Espanhois, que ;participam do sentimento
de repulsa de Bevin ao atual sistema politico de sen país,
não estão em condições de bem receber qualquer inter
ferência partida do exterior. Acima de tudo, ninguém de
seja o irrompimento de uma outra g1lerra civil, com to
das suas misérias e desapiedadas destruiçõ�.

A Grã-Bretanha., nã.o menos que a França, deseja
ver uma Espanha verdadeiramente democ.rática. fazendo
parte da Organização das Nações Unidas. Isso, entretan
to, está condic.ionado a muitos fatores Ide ordem interna
e nada acon.selha medidas que possam resultar numa-so
lução diferente da desejada� O caminho para se atingir o
objetivo visado, certamente, está em não procurar im
pôr modificações partidas de fora, mas em encorajar as

poderosas fôrças interuas que almejam operar as mu

danças necessárias pacificamente.

Religlão
CalolicislnO

O SANTO De DIA
19 DE MARÇO

S. José, Espôso de Maria
Santíssima

S. José, descendente da casa
real de Daví, fôra escolhido
por Deus para ser o protetor
da Mãe de Jesús e Pai nutrício
do Salvador do Mundo. Por
isto casou-se com a Virgem de
Nazaré em matrimônio legal,
'conservando êles, entretanto,
para sempre a virgindade. O
Filho de Deus como a sua Mãe
tiveram assim salvo o bom no
me. Ao mesmo tempo, cuidou
s. José do sustento das pessoas
�is santas que jamais passa
ram pela terra. É óbvio que

I Deus esco�heu ;para tão subli
me cargo a um homem de exí
mia santidade. Há escritores
abalisados que nos mostram
que s. José sabia cuidar do
bem-estar da Família de Na
zaré, dentro dos limites da mo

déstia. E, de fato, é pouco pro·
vável que um operário háibil e
diligente e temente a Deus não
tenha conseguido arranjar os

meios de banir a indigência da
casa de Nazaré. Cont.a-se que
s. José, várias vezes, por ano,
distribuia entre 0& pobres do
lugar o que lhe sobrava do
sustento da casa. O Pai adoti-

i\"'o
de Jesús morreu, provavel

mente, antes que este encetas
se sua vida pública. Até os nos-

1 sos dias, é s. José o poderoso
protetor dos seus devotos.
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I EDIT AL I�-----------------

Jvendaem,co�correnciapÚblical A_ I)'V'UG- ",-\, DOS-' IFaço público, para conheci- .:
_

'

(�� .. ) mente aos interessados, que IANIMAIS DE RAÇA, PARA de acôrdo com a autorização
TÔDAS AS PARTES DO do sr. cel, diretor de M. M., em I

Dr, OSVALDO .8ULCAO VIANNA

MUNDO, INCLUSIVE O Of. Nr. 552-D1, datado de 221 Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
BRASIL próximo fin<!-a, .será . v�ndido I ESCRITÓRTO: Rua FeHpe Schmidt 52 -

Londres, (B. N. S.) - O De-
1 e� concorrencia pública, a ,I Edifício Cruzeiro - F'Ior-ícnô polts.

partamento da Agricultura, I
Viatura

.
Auto-Transporte pes-II

do govêrno d<? Iraque, enviou soal turismo, 4x2. "FORD" _!
. _..-......r .- _

pedidos as sociedades de zado 11935, - de motor Nr. ' �-------__---l--
da Grã-Bretanha, relativa_,1.449.570, recebendo o cornan-I Labore�o'ri-omente a animais de raça pa- do deste,Batalhão, até o dia i �{SOlf� U UI I
ra melhoria dos rebanhos da- 30 do mes em curso, os enve-j ��\��J' ri'quêle país. Esses pedidos são lopes com as propostas, afim I I§ �. " Jníco
o resultado de investigações dos mesmos, serem abertos dia, j::::: ;:! RUA JOÃO PINTO, 25
feitas quanto ao gado Ayrshire 2 de �brll, .as 9,00 I::0ras. _

�. <s. g
r.one.' 1448e Guernesey. Tais encomendas Maiores informações, serao -, -

- -

U':I
Ir

iraquianas constituem mais prestadas diariamente, no nnATOnO PIUOLDGICnS
um exemplo da enorme pro-l quarte� d�sta. unidade.
cura estrangeira com respeito I Flcrianópolís, 15 de março,
á criação de raças britânica. O de 1946.

gado inglês está sendo olhado TOM WILDI JUNIOR

pelos criadores de todo o mun- 20 Ten. R-2 Conv. Secr. da Btl.
do como o elemento mais se

guro para a restauração dos
seus próprios rebanhos. Nos
últimos leilões de animais de
New market, representantes de
outros países drspenderam .. ,

164.000 libras esterlinas. To- d
dos os "records ' anteriores' Mon toqe rn de "ídic9. .I\mpli-
f

.

N ficac'c'{es-TrQn5misn0�esoram quenrauos com o regis- Ma'l.'2rial importado direta-
tro de 600.000 esterlinos nos mente dos U. S. A

primeiros quatro dias. Nos Pronrie tá r io ,i I
lances vitoriosos estiveram re- ütnm-r Georyf.lS Bõhm
presentados elementos do Bl a- E:et:tl e - Tecnica - Prafissi.or.c.l

IIsil, da Argentina, da Austrá-I�,
Ioz-ro c do [La Europa

. Ft'orian6p'oH�lia, da Suécia e da Russia. Rua Joõ o Pinto n. 29 -- Sob.
Ainda ete msês, um rancheiro t

norte-americano, pagou .....

._.........' ...............""""'."s...""""-=�....,_�,.

15.000 libras por um touro
britânico, da raça Shorthorn.
Comentando estes fatos, escre
ve o jornal "The Spetador" :

"Atualmente os nossos campos
de trigo, são por acre, duas
vezes maiores que os da Amé
rica e da Austrália. Os reba
nhos ingleses tem uma tradi
ção tão antiga e consolidada
que já depois, da primeira
Guerra Mundial de 1914 -

1918, a Russia Soviética, não
obstante o seu isolamento de
então comprou na Inglaterra
os reprodutores necessários
para os seus rebanhos de car

neiros".

de ,Crédito Popular e
de Santa Catarina

Convocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às 16,30 -----------------------'
horas, na sege do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem-I QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElE<iAHCIA ? Itléia Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos-

s�s Estatutos, a�im de eleger 08 novos membros do Conselho I PROCURE A

FIscal; e respectIVOS Supleontes, e tratar de outros assuntos dei RII
·

t
·

P
·

& M II I
Compra-se urna até CR$

inter;��;i:���ÚS�a6 f�:mr:a�;o�=s��6�rtigo. N ala arla erelra e- 'o �:·���tOeO. Sil;:i���r50.à Rua

p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina. Rua João Pinto, 16 _ Florianópolis I 4 vs. olt.-1
Lourival Almeida

Nolas rurais

Reabertura de Loborat6rio
Radio- 'I'ecnico-Electron

Fu nd s do em 1935

.DOENÇAS :NEUVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, qUandOjtratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis, O C,urandei·1cismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados dI!
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos m- f
dtgentes, na Rua Deodoro 22, 'd,s 9 )
às 11 ,horas. diàriamente.

Ouro para Dentis�as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO
MA.SETTI

,

--
RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO
que, enviará lista de preços.

Banco 4gricotal

Sala 5

Em frsnte ao Tesouro
do Estodo

Florianópolis
Farm. Narbal AlIles de Souza

da Costa Avila

'---�--

Dr. B. f; S Medina
�itrUl. L,

Imprensa, U
grande arma

Exame de ao.::l.gutl, Exame para verHic�ção '

de cancer, Exame de urina, Exame para

uerHicação do gravidez, Exame <ie escarro,
Exame pare. verificaçã.o de dOenCQ8 da

�e�e. boca e cabales. Exame de fézes,
Exama de secreções.

/Âutovaccinos e transfusão de sangues,
l.xame qu írruco de farinhas, bebida

café. águas, etc.

rSA-NGUEN DL
I (ontém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e
�

"

"A rseníctc de
.. Sódio, etc·

Um dos grandes segredos da
guerra - que como muitos.
outros pode ser agora revela
dos - 101 a parte uesempenha
da no plano geral aliado pelos
jornais e publicações especial
mente reuigídos sob a cirecão
da uivisao Lia Guerra Psicoio
gíca do Supremo Q, G.
Dois meses antes do Dia-D,

os "Lancasters", "Mosqui tos",
"Liberators" e "Fcrualezas
Voadoras", partiam diariamen
te do aeródromo de Cheddíng
ton e sobrevoavam as linhas
nazistas, sôbre as quais deixa
vam cair as suas bombas es

peciais que continham milha
res de copias desses jornais e

folhetos que se espalhavam
quando tais tombas expie
díarn a menos ue 500 metros
de altura. Dessa rorma, as tro

pas alemãs recebiam todos os.

dias as informações mais por
menorizadas sóbre os progres
sos da guerra - e da sua der-

I rota que se aproximava.
I A princípio a dístribuíçao
desses jornais atingia a .....

200.000 exemplares por dia,
mas no Dia-D foi preparada
uma edícão esnecial de um mi
lhão de

�

cópias, que se encar

regaram de transmitir aos su

per-hor-iens da Wermacht, a

primpli"c versão autorizada da.
maior tacanha militar da nís-'
Lória. que então se desenrola
va.

A distribuição desses j ornais
que levavam a guerra psícoló
[2"ica ás próprías fileiras inimi
gas n"')c;ceguiu durante tôda a

invasão d.o continente até o
1 Dia-V, dando sempre os me

lhores resultados. Os jornais e

folhetos lançados sôbre as li
nhas nazistas eram impressos
em alemão, francês, -ingles,
russo e polonês.

lI,.. !-'álirt08, Depauperados
Esgotados. Anêmicos,

Mltgrub, 'Màes Que Criam.
CrJ.'inças Rl1quftlCAS rece

büráo ti toutíleação geral
(10 organismo com o

DISSOLVE
A�GORDURA
Mu�os' Quilos por' Mês
v. e demasiadamanta gorda? Não gos

taria de ter o corpo das bellssimas Es
tr�las de Cinema de Hollywood? Um
medico da California que presta assís
tencia ás estréIas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicio8:
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo
que V" se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos., Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dIa. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode.hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postill 3786 - RiG

CASA

I . ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

l�ãs

a(os,
ORLLL\NDO SOA l-�"PELL]

Roa ," Conselheiro Mafra, 36 � loja e §obreloja � Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» --- Florianópolis

'

A Casa Editora Vecchi, do Rio, encarregou a Livra
ria Rosa. à rua Deodoro, 33, nesta Capital, d a distei
buição dos seus afamados romances em fascículos e pede'
a08 SêUS dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver normalisada a entrega a dcmicíio , os

fascículos que precisarem.
_ .. -

Pre'cisa.se de pessoa ativa e honesta para venda de
romances em fascículos, a domicilio.

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tra,tar na

Livraria Rosa, à rua D�odoro, 33.

ESCRITóRIO JUR1lBI�O COMERCIAL
(Com um DepartameRto Imohiliário)

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

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

Endereço teletrráfico: "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

Casilniras\ e

• ir

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COPyn9hl d�

rhe HA�[ roo HfARO?Im;.

Convocação
, De acôrdo com o que pre
ceítúa o art. 15, Capitulo "v.
dos nossos Estatutos, e em

obediência ao art. 98 do Decre
to-Lei n. 2.627 de 26 de Se
tembro de 1940. são convida- (
dos os 8rs. Acionistas da ES-l(tabelecímentos José Daux -

JS. A. Comercial, para a As
sembléia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 19 de Março
próximo, na 8éde social á rua

Conselheiro Mafra n. 10, ás
déz horas, nesta Capital.
Florianópolis 19 de Feve

reiro de 1946.
Jorge Daux - Diretor.

1. .. que, na Espanha, reina
ram certa vez, ao mesmo tem
po, três reis com o mesmo no

me: Sancho de Castela, Sancho
de Navarra, e Sancho .de Ara
gão.

2 ... que, no interior da Afri
ca, entre as tribus que possuem
certos rudimentos de escrita,
são usados, á guisa de papel. os

ossos omoplatas do elefante
3. .. que a cidade que tem o

privilégio da fabricação de ob
jetos religiosos indús não se

acha localizada na Índia, mas
sim na Lituânia, pois o carvalho
dêste país é a madeira do mun

do mais resoístente aos estra
gos do tempo.

4 ... que a catedral de Notre
Dame. em Paris, levou 97 anos

para ser construida até o pon
to em que se encontrava atual
mente pois se acha ainda ina- I
cabada, visto que suas torres I
rombudas são apenas um têrco
das proj etadas e não têm as

flexas características do estilo
góticos de seu tempo.

5 ... que o famoso escritor in- !glês Rudyard Kipling costuma-
,

va pagai' suas contas, as mais
insignificantes, por meio de
cheques; e que, certa vez notan
do que seus depósitos banca
rios não diminuiam, descobriu

que os negociantes faziam mui-
to melhor negócio vendendo os

seus autógrafos do que descon
tando os cheques por êle assi
nados.

6 ... que, segundo o conheci
do psiquiatra norte-americano
Robert C. Eaton, havia no mun

do, em 1859, 1 louco para 535
criaturas normais; que, em - _

1897, essa proporção era de 1
.

para 312; que, em 1936, era de
1 para 150; que, nessa cadência.
haverá em 1977 1 louco para I
100 normais e, finalmente. em

2139 todos os individuos huma-I
nos serão loucos.

1 ... '

que, embora pareça dota
da de vôo ágil e vigoroso, a

mosca não é capaz de percorrer
sequer 1 quilômetro.
2. .. que, apesar do progres

so científico, os geógrafos não
têm ainda os conhecimentos

precisos para definir e descre
ver uma sétima parte da crosta

1
terrestre.
3. .. que, na China, os gatos I

pertecentes aos opíomanos acos-Itumam-se a respirar a droga
fumada pelos seus donos a ponto
de depois absolutamente não

poderem passar sem ela.
4 ... que, entre os livreiros in

gleses, dia 15 de abril é conside
rado uma data nefasta, porque
em 1879 e 1887, justamente na

quele dia, incendiaram-se si
multaneamente as maiores li
vrarias de Londres.

5. .. que, apesar de ser fre

quente a quéda de aerólitos só
bre a Terra, não há nos anais
da humanidade nenhuma me

mória de que até hoje algum
dêsses balidos tenham caido em

lugares habituado, onde, con

forme suas proporções, pode
riam causar verdadeiras heca
tombes.

6 ... que a República da Ve

nezuela, cujo nome é um- dimi
nuitivo de Veneza, recebeu es-

-sa denominação porque o pri
meiro pOI 'o descoberto por
Alonso de <\eda - Maracáibo
- era hab+tcdo por selvagens
que erguiarr suas casas sobre
estacas; dentro dágua, á manei-
ra de Veneza- !
l"

Quantas vazas, pela vida afora, decisões importantes depen
dem da sua pr.çsença ou da sua opinião? E quantas vez es, nessas

ocasiões, o sr. depeóldDu ds seu corro, clim de que o transpor
tasse em tempo para o lugar onde proclsdvo estar?!

Seu carro r'3m podido correspo"der-Ihe e continuará a corres

ponder desde que tombem receba o

\ \
\.

Dr. ARAUJO
Olhos .- Ouvidos .- Nariz ••

Garganta -. Cabeça - Pescoço

Reiniciou SU'l c lír.ic a à

Rua Nunes Machado 20,

que merece e precisa: os mais amo

pios cuidados e produtos da r'Jis alta
qualidade.

Sim, cuidados desde o motor à cor

ro sser io. E, além deles, tombem os

acessarias - como baterias, pneus, ve

las, etc. - pois o carro é um crganismo
cujo trabalho dependG do funcionamen.
to harmônico de todas as suas partes.

Leve seu carro a um Revendedor
Esso{ afim de que aí receba os cui
dados de que precisa, e os melhores
produtos petrolíferos para consumo au

tomobilístico .

- NuncCI viaje com 05 pneus par ..
c:iat ou totolmente vazios.

- Não os gas�e demais antes da
revufeanização.

- Faça o rodízio periódico dos
pneus.

Êste é

- Evite bater os pneus '10 meio .. Fio.

- Não abuse da velocidade.

o m&inor
cachimbo national

Atendamos pedi
do, pelo Reem

bolso Postal.

Distribuidora d"

Charutos Suerdieck LIda.
au. Buenos Avres. 177 - Rio

Distribuidores para

Santa Catarina:
Irmãos Mendes & Oía,
Caixa. Postal 61 - Fpolis.

S'IAR."R. 011@ COMPANY OF BRAZIL

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITMAI

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A."unto.: rurídic"," -

- CamerciaÜl -- Rurais e Informativo.
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte nOIlSQ Organjzo�éio antes de •• deddir pela com

:;lra ou 9t1nda de- imogeia. pinhaiil cu qualquer
empresa nelte e.tadq �

Diretor: •• QR. E�ISIARIO DE CAMARGO BRANCO .....
ADVOGADO·

Flua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

)

•
.,

ODIN!

��
�.

Tenha de
u-<e �eCOMeHO.

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Floriianõpolis
cor,lQA r::..,::i.!! .... "'; ...... ....,�ss {�:�, !:",:l"·

�.. ----.

....� �� ���������������������������
w
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Au xil iar de Escritório, re ícrê ncia VIr. criada

pelo decreto tl. J.50�A! �e 28 de fevereiro do

corrente ano.

Decreto de 13 de ma'-ço de '1946

'0 Interventor federal, tendo em -v iata vc que

I consta do processo n. 399·45, da C. E;.S.P .E,
1"e501 ve

Rctif iccr ;

O decreto dê i de julho de 1945 que apo

sentou Antônio Pedri ni no carr;o da classe G

ela cart-eir-a. extinta. de Art: iice, do Quadro

f C-nico do Esta-L. C'G::J o provento anual de'

::.� 2.400,00, quand. 'c" vrta 0..;- r COr�; o de

Cr$ 3.;:·QO,OG.
Frcrrct» d» 16 d· m-s rço de 1946

-' 1',-, Ei{VE,\,'iV,� FEf.'EiL\L RESOI,vE

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

O Caravana do Ar derrotou
no jogo realizado ante-ontem
rua Bocaiuva

D:: ar:-orda com o vrt. 16(.), (to decreto-lei n.

4 l , d- 19 de marco de 1 c,q.Q:

Alberto Cr pr-a p a rn exercer o cargo de Ad-

O j untc de Promotor Público da comarca de

I Laro:''''',�''.Cf'eto dr. 18 de IJ""-(O de 1916

f�' j\'I'E!�VF��LR PELE�AI� RESOLVE
I J.',".f;jJ1ar:

1 G··.:ita·...·o Neves. Do-c-or da Diretoria da

J �1 :;� I�' Sa ud -, parr r.-sponder pelo e xpe

d.ente '11 Sec-v-ai-ia da J;'stiça. Edu-acão e

Pela dilatada
Clube

contagem de 7x2,
(.;a tarínense,

estádio da
., . Atlético
....

no
l Sau.tc. enquanto durar im pcdimc-nto d- res-

_
"

� ._ ....
, ....

I
p ect.iv r titular.

H.ESrL'L\.DOS DO� ,TOOOS um novo apêlo da Federação Federação Mineira de Cíclismo

I
(20 membros) - Erasto Ma- Portaria de 8 d-: ":"'-(0 d, 19/6

REALIZADOS ANTE-ONT.EM Altétíoa do Chile para que o e Motociclismo. cedo, Acelon Sousa, Martinho o I:--:TF,RVEé\�OR FELERAL REsor,vE

No Rio -

.. Torneio Relâm- atletismo brasileiro seja repre- Proveitosos treinos vêm sen-: Callado, Rodolfo Hickel, Emi- Conceder licença cm prorro.jaçiio:

lJago" - América, 1 x Vasco, sentado no prOX1l110 torneio do realizados na Praça Raul lio Schroeder, Dr. Domingos D" aró,'d, co-n o ar'. 1%. alnea a. contbi-

- n.d • c' m o art. ISS, do -le-retc-h-i 11. 5727
O (sábado); São Cristóvão. 3 sul-amerioano, a ser realizado Soares, pelos melhores pedala- E, B. Trindade, João Chírsta- (k 2R (lf . utubro de lHl:

X Botafogo, O; Fluminense, 3 em Santiago, em abril próxí- dores mineiros, que terão de kís. Flávio Ferrari, José Veiga, A Dal :a Tôrres. ocupan e
, in+erina, do

x Flamengo, 2. n10, medir torças com. os campeões 'Emílio Mund, Orlando Cario- caru . de 2" Esr-rituvá rio do Xl outr-p io ih, Ftln-

Em São Paulo Vencendo O sr. Luiz Melo fez sentir d S- P 1 R' l-I ní A 'd Q bi C 1
cionários Públicos do Estado. de trinta (10)

e ao au o, da e provave - 111,
.

rno. o ua lno, ar os dias, com vencimentc. int-cral.

O São Paulo pelo escore de :3 a ao presidente da C, B. D. o mente do Rio Grande do Sul.e i Henrique Buechler, Ernesto I Foriarias de 9 de mar,O de 1946

1, O Palmeiras conquistou a grande desejo dos dn-ígentes Paraná. Brandt, Eduardo Vitor Cabral, o L'L El<\'E\' ,'OR FEDERAL R c;SOIXE

t "Cid d 1 Q- PI" I '1 d tl t ' ')0 d b 'I " li d I D I\iT, 'I' M tt R -11' I (',,·cdu liccs.çu C'i! prorroaaçuo :

aça 1 a e c e iJao au o. C 11 enos e verem os a e as �'"i � e a 1'1 sela rea iza a r, üalCllO 'O oa, anui O De a, in!0 Cem c avt , ';'" al.va a, -omlu .

Nesta Capital: Caravana elo brasileiros campeões sul-ame- a prova de velocidade. na pista E, S. de Sousa. Emílio Cardoso nado c om a art. i ss, d '.'crell-l'·1 II. 5��,

Ar, í x Atlético, 2; 3.a Cia., ricarios, entre os disputantes da Av. Augusto de Lima. e a 21 Jr., Dr. Thiers Fleming, 'I'te. d.: 28 Je outubro « 1'141.

lx2.a Cia. elo 14° B. C" O ("Bo- do certame, Relativamente ài a de resistência, na Praça Raul João Dortas, A Tulia .àlatos. ocupante do cart.o da elas-

.... se H a carreira de Oficial Arlminist-ntivo,
la Militar"); Pindorama, 4 x questão financeira, informou Soares. tima e consideracão. do Quadro (;nico d" Estado, lo catorze (H)

F'igueira, O; Artilheiros, 4 x que a Federação do Chile con- Cordialmente, Júlio Klasrpo- dias, com vencimento integral.

Palmeiras, 1; Esperança, 4 x t ribuiria com a soma de .... fESTAC VEX('EnOH. POR ÜL, 10 secretário, _ Gratos". Conceder licença.'

F'lamengo, 2; Ipiranga, 6 x 250,000 cruzeiros. "I(XfH'l{.OC'l"· De acórclo com o art. 156. alínea a. combi-

Cuarany, O; Montenegro, 4 x O sr. Correia Meier declarou Dea.moines, IS (Via aérea) i n.ove'"rno do ��tado �:d,�:.,': :,�'::l;r,lo�. '�91;'cret,,-lei 11.

572,.
Iptranga, 1; Nacional, 3 x In- ao representante chileno ter a

- O pugilista peso -pesado ar-I U ..

.,. ,. Ih., A "'et,dia Rocha. ocupante do c�,-:::o lt Es-
- I ti Ab 1 C

. Poria rias dr 1.' a,' março de 19·,6

ternacional, 2; Independente, Confederação Brasileira estu- gen mo e estac venceu (J T \'TER \'{':\'TOR F[�OERAJ, RESO[. \'E
.eriturá rio, ela"e F. do Quadro ('nico do F,s-

I H 1..., k t
,.

- tado, de no\"eata (90.J dias, com ven..::imento

2 X Independência, 2; Guara-, dado o caso da participacão por filll.OC '-ou , no quarto 0,,";,'"<11':
..

iate"ra!.

ny, 5 x Guarany; da Palhoça, 4.' dos brasileiros conl o n1áxiÍno "round", de un1a luta progra- \1"11001 R"mo, ela S:lv.ma para CX,'l'_"tT a
Portarias de n de março dc 1916

Em nossa edição de a-lu3Jnhã interêsse e que conitnua a de- nlada para 8 assaltos, Clarence [qnç,,,, d,' sub·dele'(ado d, PolICia no [,:stnto
o I"\TER\-E"\TOR FEDERAL RESOLVE

J d B
'

f 1
de Saí, do ll1unicipio de S:w Francisco <1, Sul.

\' Disf'í'llsa.r.-
publicaremos uma reportagem votar ao assunto tôda a sua ones, e u a o, Naya York. .\nacIdn Sil,," para exercer a fUlIção de .10 José Lentz da função de suu-rlclc:o;ado de

sôbre a nlagnífica tarde espcr- atençao. Escla,recel1, ainda que' AniLes de ir a K. O., Clarence ,,,plente do suo-delegar!" de P"IICIQ do ,1,stnto Policia de distrito de ImbiluLa. no l11unicipio
,.. dI' t'd' d t 'b

. -

1" d JOlles foi derrllbac'o tr'" ele Saí, elo município de São Francisco do
ILlva e c omlngo, no es a 10 a a con 1'1. tuçao ISO lclta a

-I'
.1

•

es

vez.es. Sul. (
de Lagcna.

F C D 380 000 n1· Cestac pesou 920 lIbras e Jo José Tnácio dos Santos da funç;;'o de segUll-
. . . I . 11 CrUZeirOS - repre- . . �

-

Evaldo Sccmanu para exercer " funç50 de
do suplente do sub-deleg-ado de Polícia do dis-

* I senta, rupenas, uma parte das nes 199. segundo supJente do sllb·deleg-ado de PoliCIa
trito de Colônia Vieira. no municipio rle Ca-

TORNEIO RELÁJUPAGO i despesas que a C. B. D. terá de: * do distrito de Can,;'irela. no 1l1unicipio de Pa·
I 11Oinhas.

Prosseguirá amanhã o "Tor- 'I fazer com a ida da delegação' A CONSTITUICÃO DA NOVA lhoça.
.. 1 1\[io;uel Gutten'ile da função de sub·delegado

! DIRETORIA� DO PAU
Fn:mtino Sc:venno l\lartIns para exerc�1' :l

de Polícia do distrito de Colônia Vieira. 110

neio Relâmpago" carioca, COU1J brasileira ao Chile, posto que í LA "",ç:,,, ,ie ,ub.de!egado, >le Policia do d"trilo
município de Canoinhas

a realização, no canlpo do Va3- a delegação será inltegrada de í RA1\'IOS de Garo!'•.ba. no m·.tlllc:ptO da Palhoça. I Luiz Moser da funçáo de Delegado de Pô-

CO, do jogo entre Fluminense quarenta e cinco pessoa.s, pÜ'is, Recebemos da Secretaria do [,e:1pol(lo Hen:'io"e Brug-gmann para

exer'jliCia do município de IndaIa!.
-

d
'

d P 1 R
.

t
ter <l. função rif' snh-deJeg�d() de PoLeja do

Dest·gn..ar:
€ Botafogo. e acor o com o parecell' do au a amos, a segUIn e CO- distrito de Cambircla, do nll1nicipio rle Pa-

Lauro Pereira para exercer a função ne se-

:lo Conselho Técnico de Atletis- lnunicação: lhoça. gUlldo suplente do sub·delegado de Policia rh

VAI NEGOCIAR mo, a constituição de uma de- "Florianópolis, 8 de lnal'çO Os\'aldo de Almeida BO\'ges para exeI-cer a
distrito de Imbituba, no municipio de La-

1
-

I
d 1946 ftll1Ç'��lO de sub-dt'leg-ado de Polícia do distrito

Ainda esta semana deverá

I·
egaçao conl menor número de .. e . ele Crupema. elo município de São Joaquilll.

guua.

. .

t,;.
.

pe�sa'
. S dl'!'eto do "O Estado E"- Luiz Antônio da Silveira para exercer a..

:se.gulr, VIa errest...re, para o VI'" .�, o ? I)Orla elll xeque a POSI- I". I :r. '-' [\[CI�Ol1 Sons? para exercer a funçflo de 2°
função de sub-d,elegado de Polícia do distrittJ

zinho Estado do Par31ná, O sr. ção dos campeões sul-anle'l'ica- portivo". suplente do Sllh.del�gado de Policia do distrito
Imbituha. no municipio do Laguna.

Liberato Cari'oni, tesoureiro do
1
nos, ostenta.da pelos brasílel-' NESTA de U,t·pema. do tnUnlc,plO de São Joaquull.

I LlllZ Santana para exercer a função de pri-

O I D d d 'd t I D1·s/)('11 ..çar·
melro suplente do sub-delegado de Poltcia do

Paula Ramos e sócio da im-
_

ros. sr. Luiz 1\1elo prometeu e 011 em ° sr. presl en e, Fral1ClSCO José MedeIros da função 4e sub-
dIstrito de Imblluba. no mUntCIpIO de Laguna.

portante firma Carioni & ir-, informar à Federação Chilena tenho o prazer de cOlnunlcar- delegado ,le PnlicIa do dIstnto de Urupema. Marcos Rauh para exercer a função de De-

mão, que irá entrar em nego- 'I' sôbre os result&d'os da pales- lhe que, em sessão ôntem rea- do mUnlcipio de São Joaquim. (.1576) legado de PoliCIa do mUOlClpIO de Indaial.

.ciações com os paredros dos tra. lizada, 7 do COl�rente, foi clei-
JoaquIm (;racIhano da Srlva da funçao de

Luiz Santi Te!!es para exercer a função de-

clubes Qe Curitiba para a rea-I * ta e empossada a seguinte Di- ��:;:�d�:a:u�:iP�ol��a P:�hO!��trito de ,��r30; D���:��sc�e :i:���:id:a�:"n!:::;erdea T;�t�Cç:;�
Jização de uma

e�cU.l.T'T'�
-

o para OS JOGADORES DO VASCO retoria para o ano em CUrso: �hl1oc1 Ramos da Silveira da (une;? de 1·
de se�ulldo suplente do sub·delegado de Poli·

O tricolor florian�no na- DESEJAllI ]}I:ELHOR-AR Sú'AS Persid€nte Ma.joT-médi- :suplente do sub·delegado de Policia do distrito
cia do distrito de Colónia Vieira, no municí-

CO"'TD
-

ut: Saí. elo municípiQ de São Francisco do Sul.
pio de Canoinhas.

quela cidade." H IÇOES CONTRATUAIS co dr. José de Araújo. seCRETARIA DA INTERVENTORJA
* Ri 18 (V'

,

) lo"d te
Jari da Silva Morais 'para exercer a função

O, la aerea - Afir- vlce-presl en Dr. Pr",tm';a de 14 de março de 1946
de primeiro suplente da sub·delegado de Po-

VAIOU NÃO INGRESSAR NO ma-se que Berascochéa, Nn João Rieal'do Mayer.' o SECRETÁRIO DA INTERVl!;NTORrA lícia d(} distrito de Colônia Vieira, no muni-

FERROVIÁRIO I virtude da decisão do caso de 20 vice-presidente _ Juer- RES����r. _ci.;.I'I..·o_d_e_C_an_o_in..hlllas_,---_'!!!!!!----
Já decorreram várias seoma-I Ademir, está disposto a exigir gen Buech1er. De acôrdo com o art. 19. do decreto-lei n. K I". - O Tnas e o popular médio Bráulio do Vasco mais 90 mil cruzei- 1 ° secretál'io _ Júlio Klap- 1.023, de 29 de mai" de 1944: ....

d
t Edmundo Pereira dos Santos na função de

ai:p-da se encontra em a.1OSsa ros, pe idos inici.almente para poth.
Capital, deixando de atender a renovação do contrato. 2° secretário
ao apêlo dos dirigente·s do F'er- Noticia-se também que ou- Sousa.
rOVliário que lhe enviaram ex- tros profissionais, cujos con-j 1 ° tesoureiro
celenltes proposta para ingres- tratos estão tenminados ou I CarionL
sar no clube da terra dos Pi- ,-prestes a terminar, vão apro- 2° tesoureiro - Rubens Pe-
nheiros, veitar O caso de Ademir para derneiras Ramos.

Será que a proposta do Fer- melhorar suas condições con- Conselho de Financas-
Toviário não Interessou ao te- tratuais.' Honst Buechler, RomáJ:io Ca-

tra-campeão barriga-verde? * rioni e Bruno Boas.
* PREPARA]}!·SE OS CICLIS,.. Conselho de Sindicâ'11JCÍ.a -

U]}I APÊLO DO CHILE À TAS ]}IINEIROS Rubens Salinke, Paulo Lange
C. B. D. BeloHorizonte, 18 (Via aé- e Benito Araújo.

Rio, 18 (Via aérea) - O €In- rea) - Altivam-se, a cada dia, Técnico - Oswaldo Silveira.
carregado de Neogócios do Chi- os 'prelparativos dos ciclistas Orador Teotônio Fausto

le, sr. Luiz Melo, esteve na ge- mineiros que tomarão ;parte no Nunes.
de da Confederação Brasileira Campeonato Brasileiro de Ci- Diretor de Publicidade-

. de DeSlportos, tendo exposto ao clismo a ser realizado no.1S dias Pedro PaUlo Machado.

pre-sidelJ.Jte da mesma entidade, 20 e 21 de abr:il próximo nesta I Médico - Dr. Paulo Fontes.
sr. Rivadavia Correia Meier, caJpitaL sob o patrocínio da' r0n,,�1Iho Dp.lirpratjvo

Heládio ODEON .. IMPERI�L
R01IANCE PROIBIDO

com Grande Othelo - Nilza..

Ma;grassi - Lucia Lamur

Jararaca e a 100% sensacio�
nal Eros Volusia.

I I

ODEOSLiberato
ás 7 % horas

Um filme que mostra-nos e

que se passa no sub-conciente
de uma linda mulher!

A 'MULHER QUE NÁO
SABIA A]}IAR

I
Continuação do seriado

com Ginger Rogers - Jon VIGILANTES DA LEI

Hall - Ray Milland -

war-I
com Os "3 Mosqueteiros".

ner Baxter - MiSlCha Auer. 7/8° episódios; .

Preços: - 6,00 - 5,00 -I
Preço: CT$ 2,40 (UlllCO).

2,40.
. "Imp. até 14 anos".

"Imp. até 14 anos". Domingo ODEON-IMPERIAL

IlIPERlAL I,
O drama moderno!

ás 7 % horas Uma. espôsa retida pelo de-

Últil1l3JS exibições. ver, entre as 4 paredes do seu

n nwlhl)r filme nacional. lar ...

O esposo - com o coração,
divididO' entre 2 amores.

llIlTERMEZZO
com Ingr.id Bergmallln:

Leslie Howard.

Produção de David o Zelznic,
que nos deu "Morro dos Ven
tO's Uivantes" "

... E o Vento
I LeYDU" -e outras maravilhas.

"Raid" Florianópolis
iniciando o raid Florianópolis .. Rio na madru�ada da
Quinta-feira, cheo,ou a Santos, ontem, pela mauhá.

Rio
:0 última
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CI.tNICA MÉDICA EM GERAI,

Doenças elo coração, pulmões, fi
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSUJ/J'óRIO: Rua F'eraanuo

Machado, 16
CONSUVl'_'\.S DMRll\lIII1iJNT:E:

da-s 15 ás 18 horas
BESlJHlXCJA: Av. Trompowskl,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia ctíníca e cí
rurgia do torax. Partos e doenças

ele senhoras
CONSUIIl'óRTO: R, João Pinto 7
Diál'iamente das 15 ,'S 17 horas,
BESIDíl:N('JA: AlmÍl'allte Alvim,

36. Fone 111. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLtNJCA lII1H)JCA DE CRIANÇAS

ADUJ.TOS
C.oXSUl.'l'óRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S, Fr-ancíscoj ,

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDÊ:\CrA: Rua Mare.çhal Gu}.

lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de i.\1edicina da Universida
de elo Brastl) . lIléelico por eoncur
so elo Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de J'iIl.isericórdia, e Hospítal
Psiquáu-íco "do Rio na Capital l' e-

deral
CMNICA lIf1':D'('A - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultó írio: Edifício Amélia

;-.IETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - AI,TA CJ·
!tURGIA - l\IOLÉSTIAS DE SE·

. . .. NHORAS - PARTOS '. .

Formado pela Faculdade de Medi-
cínna ela Universidade de São

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

Prof. ÁIipio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias br
liai'es, intestinos delgaelo e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Var'rco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

CON'SUL'TAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
BESID1llNCTA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Tel. M 764

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen·

to da colite amebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consul ta: Vitor Meireles, 28.

Atende eliariamente às 1l,30 ns
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vrdal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista CD' DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
COXSULT.\S - Pela amanná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CONSUI,TúRJO:
Rua João Pinto n. 7, &Qbrado -

Fone: 1.461 - ResidiJlcia: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospítal "Nerêu Ramos"
CLI1\'ICA MÉDICA ele adultos e

crranoas ,

COX'SULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COXSl'LTAS: das 4 às 6 horas

RESTD:e:WTA: R. Felipe Schmtrit,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

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

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

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, do

Rio de Janeil'o
ESPEC IALISTA

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

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada ele corpos estranhas, etc.
CONSUI,TAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NU:\'ES MACHAD<' N. 20 -

Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Clfníca médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

COXSULTóRIO - Felipe Schmi·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLEFONIDS 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Praça de Bandeira

ne. 37

- ..... III l1li CI' w ....., ...""'" .., .. """ ....

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA ..

F..d.da e. 1870 - Sé•• : II A I A
INCEN-DIOS )I; TJU,,NSPORTES

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606.30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

..

"

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Sinistros pagos nos últimos Iv anoa

Respon sabi lida des

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

� .P'II -'" �",-"""",,,,,,,,,,,,,_,,,.,,,,,,,,,,,,""""'-""."'-_oI' ,,,,�.OI..,."'.
- _ -_..r_"'

-

"".._..,. _ ..,...w ..,."..• _�-

F'ARMACIA ESPERANÇA

.0,. ..........
_ ......_ " efiraIl:eir.. - ._ - ...........

Vtl.- .. "me....

_...._ lO __Ia •.._..,...- •• ...-......... �

Resolução e firmeza
LONDRES - Pr'ess Information Servíee - Quando ir

rompeu a guerra, em 1939, o primeiro sentimento do mundo
foi de estupor diante das fôrças brutais que se Iriam desenoo-'
,�ear, através do emprêgo de eng-enhos de que já muito se 'Vi
nha, falando, mas cujos efeitos mal se podia, Imagínar ·

..
-elo que

acontecera na guerra civil espanhola. Entre os peri�s mads
temidos estava o do bombardeio aéreo das grandes cidades. Os

ng'lomerados humanos se viam diretamente ameaçados pela
guerra, como jamais ocorrera em qualquer conflito. Mesmo du
rante a primeira guerra mundial, as operações, que 'se esten
deram por áreas enormes, não chegnram a afetar tão duramen-i
te as grandes cidades, nem pôr em grave e contínuo risco a se

g'urança das populações cívís.
Em 1939, porém, as perspectivas eram trág'icHs. E os latos

vieram trazer eoufh-mações ainda mais trágicas desssa eons

dên.cia de perigo, Como é natural, os 1JOVOS fia 'França e da

Grã-Bretanha, especialmente as populações das duas metrópo
les, Londres e Pai-Is, sentiram com extraordinária intensidade
a aproximação do rtseo mortal, flue importava na guerra, quan
do se ralava tamhém e abertamente (la aplicação dos !lase,"l no
conítíto que ia começar.

Xa Orã-Bretanha, naquela manhã triste, quando o rádio

Ianunciou a Ilt'cisão Inahulável tIo g'ovêrno de Sua Jfag'estallo, de
1)(11' um freio às loucuras do nazismo flue se atirara coutra a,

pobre e in.defe�a Polôn!a, o ,1l0'\'0 só teve uma at.it��e: obdecer Ias determínuções das autortdades e tomar as posrçoes aconse

lhadas para enfrentar os (lias tormentosos que logo viriam.
Esta foi a maior, II suprema oportunldade, f[ ue se apresentou
IIOS IngIeses, com prova de sua firmeza admíravel, numa hora .

em que se dispunha ás massas de assalto dn "luItwatfe". Xo

setor militar, as íôrças do exército estavam muito Ionge de

atíng'Ir o gráu de mnanítude nos efetivos e no material, afim
l1e se tornarem capazes de enfrentar os treinados corpos tia
"welll·mac]lt". Havería, poís, flue contar com um elemeato

pslcolôgíeo, para vencer as Ilifieiências emergentes, E êsse ele
mento foi a coragem Iudomavel do povo Inglês diante do peIi
go, sua imensa eonflança em si próprio, suas reservas de enea

g'ia para sobrepor-se aos sacrifícios, que teriam de ser arros
tados. Houve momentos dramáticos ua resistência hrítântea,
como aqueles, em que se ouviam as palavras memoráveis ,18
Churchíll, a anunciar não o fim dos sofrlmentos, mas sua con

tinuação naquelas previsões tenebrosas do "sang'ue'�, suor e

Iágrímas" que se faziam necessários para vencer o inimigo.
De fato, após o fíncapé contra a "blitz" aérea de 1940, sangue,
suor e Iágrlmas do }}OVO Inglês escorreram em torrentes, tant-o
no seu próprio "home", como nos diferentes teatros, em que
se afirmou a fibra. do soldado britânico. Ê essa firmeza, na dor
e no sofrimento, que enche de confiança os P!lVOS do império
quanto ao futuro do mundo e à consolidação dos prínefpíos
pelos quais tanto se bateram valentemente.

o ESTADO

.......................................�

Crédito Mútuo Predial

Diário Matutino
Redação e Oficinas á rua João

Pinto 11. 5

i DIRETOR DE REDAÇÃO:
A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,90
Trimestre Cr$ 25,00
Mês . • . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso Cr$ 0,40
Número avulso
domingo .. , Cr$ O,SO

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

Anúncios mediante contrato

Proonetános -- J. Moreira & Cia.

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

PRE:MIO M' IOR CA $ 6.250.00

I
Muitas b�nific(lcões e médico grC1!tÍ3
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

...., .

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

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

Florianópolis, de . _ , :. de 194 .

Nome por e:x:tenso , , .......•.............

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

90,00
��I,OO
30,00
0,50

,.
Os originais, mesmo não
publicados. não serão

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

assinados

l!UE:lXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEl'J'Ol{; Se o que rhe

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que. estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

!\ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarai

nhe-a á SECCÃO RECLAiVIAÇOE;S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

8AR·REIROS FILHO

N"otas Políticas

Notas Locais

Artigos de Redação
Página Literária

SIDNEI NOCE'l"

Economia e Finanças
Vicia Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Tõelos Sabem
!\. D&.\IASCENO

Go\'êrno do Estado

.Iurfsprudncia
Viela Militar

Noticiário do Exterior

:\oticiário do País

Artigos de Redação
I,íDIO M. CAI,LADO

Crônica da Semana

Pelos Munici1)ios
Magazine
Concul'sos

Artigos de Redaçoão
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
ViCia Escolar

Fatos Policiais
Yida Social
Vida Feminina

Religili<;? .• "...

r.EDRo PAUJ.O l\IA(JH H'O

Esporres.
* * *

Informações úteis
TELEFOKES lIIAIS NECESSITADOS
Bombciros " .. _. .. " .. """" .. " 131J
Polícia 1038
Delegacia O. P. Social 1578
:.'Ilaternidade 1155
Hospital i\'erêu Ramos 831
So.nt;c Casa 1036
Casa de Saúd" S. Sebastião •..... ] t55
Assi�tência :\Iuui.cipal 1664
IIr,spital :'\[ilitar 1157
14° B. C. .. """ "" 1530
Base Aérea 786
7' B. 1. A. C " .. ".......... 1593
Capitania dos Portos. . . . . . . . . . . . . . 1380
16" C. IL 1608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária 1518
"O E;stado" 1022
..A Ca7.eta" 1656
II Diário da Tarde" _. . . . . 1579
L. R. A. 1643
1";mp. Fune!,ór:a Ortiga , 1023

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nOSS3 Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informaçõe3 úteis", dando tôd88
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá·lo (II)
aos interessad·os na aquisi�ão d.
bons flincionários (as).
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VIAJANDO Ru:ltIO AO PERIG,O.
,

Um resumo do que de mais extranho e original existe nes-
te mUlndo!

Censura até 14 anos.

° Preço: - 2,40.

novas esperança de que a delicada situação i,nternacional se

loesolverá por _si só. O chefe do Exeoutivo americano aJirmou

que não considera a atual situação como motivo de perigo co

mo muitos pensam.
"Não estou alarmado e estou seguro que tudo passará" -

disse Truman, cujas palavras tiveram éco entre duas importan-
tes figuras do Congresso, embora os funcionários diplomáticos
permail};eçam apreens.ivos sobre as intenções soviéticas no Irã. /' (

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
IN fLAM'AÇOES,
C O C E·' R< AS,
F R I E I R<' A S

,

'

ESPINHAS, ET'C,

o «Diário de Notícias», do Rio, cuja orientação ,olítica 'é incisivamente udenista
referindo-se ao líder da maioria, na Constituinte, snr. Nerêu Ramos, diz textual·,
mente as seguintes palavras: "

... ° líder do P.S.D. mostrou uma habilidade e uma
complacência que não se podem deixar honestamente de registar, e com loovor".

(1a. Seccáo. 3a. pág. 12 de mar (o).

q:;:* e:PI:rr;:p:es�n�ea Ôd:i��� Dr. Marcondes IDE SURPR�ZA
queiras, há pouco aumentou' I RIO, 18 (A. N.) - Na ma,

o preço de suas passagens. Verçoza n?ã de ontem,
.

o chefe do �o.
Pesado medido e dividido verno, gal. Eurico Dutra, VISl·

tinha� razão o's donos. Tu� Seguiu, hoje, com destino a tou, de surpreza as obras do

do caro, falt� de carros, de

I
Blumenau O dr. Ma�'cond�s novo fr,ig8rífico que está seno

gazoJina, de peças ... Além dis- Verçoza, uma das mais br�- do construido entre os arma.

so, a par das outras emprê_llhantes
f'íguras das letra� .ml- zens 8 e 9, na Avenida Rodrí

sas, em tráfegos diversos, o neiras, que
_ ac�?a de visitar g;u�s Alves. S. excia. se ach�va

custo da pa"sagem era ditni- ,todo O sul do pais, numa :::la- sozmho e realizou a refenda
nuto e ruinoso para o dono gem de estudos e observ�çoe?, visita sem qualquer protocolo,
dos ônibus. tendo prorerido em Flonano- de vez que se utilizou de um

Até aL. Ocorreu. por outro pons uma interessante conte- carro particular, sendo recebi.

lado, tambem, a majoração rêncía sôbre os poetas da sua do pelo pessoal encarregado
das passagens escolares, o terra natal, reanrrnando entre das obras tendo á frente a ad·r

que veio borrifar pimenta no nós o ,renomad� tonceito. de ministrador que, após deta
caso. Pela manhã, então os es- que vem precedido, através de lhar ao chefe do executivo o

colares de Coqueiros abálavam sua excursão pelo território andamento dos trabalhos usou

sobraçadas as pastas e a la- nacional, de .que nos dá noi}- da palavra para agradecer ao

tinha do lanche presa nas c:as.um c?P�OSO docum�l!ta- presidente Dutra o interesse

correias á tiracolo. A cerninhe-. no }o:nahstlCo. e fot�gl'aÍlcP:. demonstrado por todos quanto
da principiou nos primeiros da mais expressiva valia. emprestam suas atividades

dias á/acre e novidadeira A grande obra de congra- para a construção da obra do

O pres Outra na-o est-art·a at�::s odOm�::o �: tz:': t��ç���O v�� �e�ll��:n��C����� novO_f_I'_ig_o_I_'Íf_i_c_o_,-----
•

'

�� :�r���S;�;:; :s c����7�a; �� ;;;:f;'S�I�Osl�Ú�I��;ic��!;�r�!� Trih�nal de Apelª�ãt
dt·sposto a alterar � voltaram a pagar as passa sultados não só como fator de O 'I'rfbunal de Apelaçao, em

,

.

.

gens com o aumento. da terr� brasileira produziu I sesl'i�o extraol'fl!nária ôn�em
*
*
* ligação entre compatrícios dos realízada, orgoal?ZOll a Ilsta

RIO, 18 (Assapress) - In- nal acrescenta que tal medida Como entre elas i há algu- mais longinquos quadrantes, para o preeuchlmento de ullll)4
forma o "Diário da Noite" que foi estudada em sigilo pelo mas que são pobres, resol- do nosso extenso país, mas, I v�,g'a de �esemhal'g'adol' oeor

será levado ao presidente da DASP e que o presidente Du- veram em conjunto apejar também, como elemento cole- rída em virtude da aposenta

República, hoje, pelo DASP, o tra não estaria inclinado a para a Inspetoria de Trenei- tor de valiosos documentos doria, a pedido, do desembar

projeto de decreto-lei, suspen- converte-la em decreto, uma to e para este jornal. sôbre costumes, ambientes, gador Henrique da Silva Fon-

dendo por 60 dias a execução vez que o mesmo provocaria Felernv« ao sr', Lecian 510- desenvolvimento cultural e teso

de todos os atos do govêrno grande descontentamento no vinski, sempre decidido a econômico, folclôre e outras A lista ficou, assim, constl

José Linhares que alteraram, seio de um número considerá- agir no interesse do povo, que facêtas da nossa fisionomia tuida: Drs••José Rocha Ferreí-

mOdi�ic,aram � rec.lassifica.ram I
vel de funcio.nários, pois pro- en tendeu com o proprie- rural. !

ra Bastos, Pedro de lIollra Fer

caITen:� f!l�clonaIs em dr�er- vocaria um desequilíorío geral tário da emprêsa. Visitando Blumenau, o dr. 1'0 e Vasco Hemiqlle d'Avila� :

sos mllllsterlOS. ° mesmo lor- nas suas finanças. Este, de boamente conce- Marcondes Verçoza terá opor-
---

deu voltassem as passagens tunidade de colher na nossa mento de brasílidade naquêle
escolares ao preço an tigo. Po- pequena "Manchestes", pre- formoso recanto do nosso Es

demos destarte informar que ciosos elementos sôbre o nosso tado.
os estudantes que residem 'índice fabril, que, por sem dú- Ao dr. Marcondes Vercoza,'
em Coqueiros pagarão epe- vida, valem por uma aíirrna- que deixa em FlorianÓ{polis um
nas cinquenta centavos, o ção segura do descortino e da largo círculo de relações e

preço antigo. E consignamos operosidade da nossa gente do simpatias, e que nos preme
aínda o interesse da Lrispe- t interior assim como terá ense- teu continuar remetendo a

toria Geral do 1 ransito, e\ o � [o de mostrar aos blumenau- sua honrosa colaboração, au

espirita de compreensão do enses, através da sua palavra guramos bôa viagem e breve'

dirigente atual da linha de colorida e fluente. um calei- regresso a terra eatarinense,
ônibus em questão. doscópio das "COUSAS E AS- que soube conquistar com a

, • ,.J
PECTOS DA TERRA BRASI-

í
sua cultura e com a sua Ínte-'

critica MORTO A TIROS
LEIR�A", lncentivando o senti- ligência.

��A:e�������h��l, �� :��, �O�u���a�S :a��i�����n�i���� * * * Missão militar brasileira em Berlim'
treV1st� a Imprensa, índícou a] quístarem esta estabilidade. TEHERÃ, 18 (U. P.) - ° BERLIlU, IA (U. Po, - Chegou a Berlim a missão militar
nec�ssldade de. um franco

I Discutindo a sít
- jornal "Neryar Melli" informa

apoio norte-americano á Chi-
si uaçao na ' brasíleíra que "ai representar os interêsses do país [unto do'

.

I' d terí I
Mandchudia disse ele que a que Golam Yahya, delegado

na, me um o ma ena e pre... " 'd
..

t' d G' ,Conselho Aliado de Contl'ôle da Alemanha. A missão vai deci-
" • � •

'
• I mesma e "extremamente cri-I

o mmIS r O a uen a, no go-
sumIv�lmente, asslstencla fl-; t' " Dl'

.. vêrno Pishevari do AzerbadJ'ão fUI' sôhI'e a aceitahilida(le dos elementos que desejam emig'l'al'
nanceIra durante o período

lca. BC ar ou que 250 dIVI- ,
.

'

de seus 'esforcos para o esta-, sões nacionalistas intlusive 39 mOArre� �m 1a�dlz, tem consbo�- ]'Hl'n o RI'asilo A missão está residindo no suhul'bio de Wanns·

belecimento dOa unidade entre I treinadas pelos norte-ameri- duencIa os

t. erl�en, o: rec�. 1- ce, no setor de ocupação nmedcana e é chefiada pelo gen.eral
as fôrcas nacionalistas e co-. ricanos, estão "embarcando' os �or um lr� e pIS o�? 18- ,\.nol' Santos, ,'eterano de 40 anos de seniço militar que ser-

munistas. Marshall dec�ai'oul agora para a Mandchuria" e
para oe 'luan �'t�e rea I�ava "in na Alemanha de 1�40 até l�U, como nditlo militar l'esi�'

que a estabilidade da China' informou que essas forças fo-
uma s ssao po I lca em en-

dilldo em Es,"eu.
é essencial á paz mundial e ram as mesmas que lutaram J_·a_n_. _

afirmou que os Esta.dos Uni- na Bí-rmania.

Florlan6polls I 19 !.ie Marco ,�e 1946

5 éria adve rtência

\

RIO, 18 (E,) - Em entre
vista concedida ao vespertino
"O Globo", o general Góis
Monteiro, respondendo á per
gunta sôbre si acreditava que
o govêrno levaria sua politica
no sentido do fechamento do
Partido Comunista, respon
deu:

"Enquanto qualquer entida
de partidária se mantiver den
tro da lei e respeitar a or

dem democrática estabelecida,
nada tem que temer do go
vêrno, que não admitirá, toda
via, proselitismo de quinta-co
lunistas ou pontas-de-lança
dentro do nosso território".

mínimo, um guarda alemão,
mas do g.rande número das
baixas muitas serão fatais. Do
hospital se informa que foram
internadas em consequência
de ferimentos, 300 pessôas,
sendo ] 00 em estado grave.

Três explosões em Berlim
BERLIM, 18 (U. P.)·- Três

explosões num depósito de
munições na sede central da
Polícia Civil alemã e da Polí
cia Mmtar russa causaram
mais de 300 baixas. Sabe-se
que uma pessôa morreu, no

Extremamente

AS ItIURALHAS nE .TERICó
Uma comédia alegre e divertida com muita música,

ções, sapateados ...
Censura livre:
Preços: - 1,20 - 2,40 - 1,80.

ROXY - Hoje, ás 7,30 horas
Últimas exibições

Paul HENREID - Heddy LAMARR
CONSPIRADORES

Um drama emocionante e 'prof.undo,
�, * ,�

can-

Previsão do tempo
,., '" oi!;

Truman' ,

esta co,nfiante
(ines R I T Z .. R O X Y
RITZ - Hoje, 3.a feira ás 5 e 7,30 horas

Sessões das moças
Red SkeHon - Eleonor Powel1 - Jimmy Dordey e sua

o�questra.

Previsão do tempo, até 14
horas do dia 19 na Capital:
Tempo: em geral instável,

sujeito a chuvas.
Temperatura: estável.
Ventos: de sueste a nordes

te, frescos.
'Temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 28,1 mi
nima 19,6.

WASHINGTON, IS (U. P,) - O presidente Truman deu
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