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Londr-es, 23 (U. P.) _ A r-espos- com a situação internacional, de to em que a organização começar de Stalin seriam,mais animadas,:-;e t n�o em princípios da p�edominan-·
la <1(' Stalin ao correspondente d('''''! perto, é de que Stalin afrouxou a estudar o caso persa. Faz-se n0-1 tives�em, pr('ce�ldo ou �e seguido I ela <1e, alguns Es!ado�" sobre ?S .?u
ta agf'ncÍa l<Jdd�' GiImore,. que lhe

lll.ll ponco.
a tensão dominante, de tal' que as. c.ríticas lança.das por

I imedia.tame.�te. as garantias que os t!'o�. Se a org.amzaçao das Nações
formulou uma :-;érie de perguntas, certa forma, ao man ifr-star a sua Stalin aos negociantes de guerr-a Estados Vllldo� e IJlgI�te�ra pro-. {;.D�das con�eg�llr s�lste�ltar o PrIl}
está sr-ndo estudada com sumo in-I fé na ONU e não levando em con- são em termos semelhantes aos curam consegun: da UUSSIa quan-I CIIHO dos direitos iguais, sem dü
'Iel'psse aqui e a IWimeÍl'a. rl'ação (, ta as con,'ersas.' dI' uma possível com que criticou Churr-h íf l, dl'POiS.l to a?s easos da Pérsta e :\Jand- vi!]<.I. que exercerá Ulll grande e
favo:'á,'!'I. Enquanto no :.Hinistério uuevra. Os observadores dizcm : (!o célebre disnu'so de Fulton, mas emu-la, postttvo papel na causa da garan
do Rxtl'l'iol' e noutras fontes of'i- �n,' Stalin derrubou alguns dos se faz notar que o govêi-no, cuí- A EN'rHJi�VISTA DE STALIN 'tia da paz e segurança uníversaís",
dais de lnformacão SI' declina de Iundumr-ntos da recente especula- dadosamente, se desassocíou da �ondn's, 23 (U. P.) - E' o

se-I .!,ergunta: "O que, lia vossa opí
fazer qualqur-r- comentái-íos, a opl- (:iio quanto a uma possíve l retlra- opinião de ('hm·phill. Outros ob- gurnre o h:-,:to das perguntas e mao, causa o atua,l temor de um�
ntão gl'nll entr-e aqueles que lidam da da Rússia da ON"G, no momen- 'PITadoI'ps dizem que as palavras r-espostas, reítas e dadas dur-ante a I gUI'I'I'a corno se pode VI'_I" em mm

entrevista e-ntr-e o correspondente I tos povos p muitos países?" -

dextn agênr-ín Edd;\' Gilmol'e eSta- Resposra: "Estou convencido de
HIl, conforme. a Jeírm-a através do I que nenhuma nação e de que IlI'J11

I ádio de �loscoll: "O corr-esponrlen- S('lIS ext'I'citos SI' estorcum por
te tia Assocíat('d Press, sr. Gilmo-, u ma novu guerl'a. Quer-cm a paz I'

1'(', Im-mu íou a Stalin os seguintes I lia sua g',II'antia estão ('1111"'('('11-
quesitos e01l1 rr-Iacão à :-;itl ação df'llIln {'sfôn:os. Os meios para uma
Jntcr-nucienu l. Pi-uuen-o damos a outr-a gUI'ITa mio serão ;!;('rado:-;
pergunta ele Gillllore e depois li I1I'"te lado".
i-esposru. P,'rg-ulIta: "Que dever-iam fazer
Pergunra: "QUI-' significação at rí- ag-(JI'a üS g-OYí'l'i1CS dos países que

bui» ii Oi-ganízacão das Xa(:ões a mam a lihel'clad(' para a presr-r
ruídas como um melo de }))'eSI'I'- Y<1(;;'O ela paz I' da ordem em todo
var- a [raz Inrcr-nactonal?" Respos- o IIIIl11C)O"!" - Resposta: "E' neces
ta: "Atr-ibuo uma g'l'aJi(ll' sígntrt- s,hio que os poderes públicos OI'

c:l<'ão ii (h'ganizac;ão (!as Xaç.õ�:-; I gani;o;l'1lI ]JOI' todo o nmudo a con
L' nidas, uma voz II UI' I' um :-;1'1'10 I t ru-jn-opuganda (los arautos da no
ínstvunu-nto para a preserTução I YU. �u!')'I"a {' em preguem o" meios
da paz (' segui-anca ínternacíonaís. devidos para garnutn- a paz _

A t'o)'ça dexta Q1'g:lIIização Inter-na- desta maneu-a, nenhum dos atos
cional consiste 110 táto de ser ba- dos propagandfsta« da 1I0,'a guer
:ceada dos tli.'pitos dos Estados (' ra Iícat-á de pé, pois a imprensa ao

repelir os Incendíáríos, eles não
terão oportunidade de usarem per
versamcnte da liberdade de imo
prensa, ('outra os intel'êsses da
paz".
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A CARAPUCA ESTA' SERVINDO
Rio, 2:l (E) - Conforme no- lima sessão do ('ol)selllO Dire- J\..diantou aquele litLeJ' flue a

tiCillJJlOS, o ministro da Justi-! tor da A!Ssoeiação Comercial, inovação l'epre�entava uma

ca concluiu \lS e,studos para a! afirmou, o sr. João Daudt de g'nne humilhação })ara o co

f(I1'JJlIl�ão de trihunais popllla-! Oliveira que as classes l)rodu- mel'do' e ({ue este, numa atitu
res, quI' se int'umbirão do jul-! torfts não se conformariam, de de tle reação, caso de fato fos
g'amento (Los ('omerciantes sur-l nen}mm modo, com a forma- �elll cl'Íados tais tribunais, se

precndidÜ's na pratica de in-: ção dos tribnnais populares, dislJOrin a cerrar as l)Ortas
h'ações contra as leis da e('o- i !}ara julg'amento de comerci- dos estabelecimentos mercan-

nomia popular. Em tais con-. antes. tis, em sinal de protesto.
dições, suhirá, para al}reciação'i --------------- ..--------------

do IH'esidcnte ida Rep;úbliea, Mod." fI·caco- iaS no comando russoag'uar(lantlo-se 1)ara muito bre-I ,
.

1;;.

4:ve o ato g'overnamental que I �roscon 23 (r. P.) - O marechal Alexandre Vasi·
reglllará o aS,sunto. Ievsky, comandante da fI'ente do Extremo Oriente se

Seg'undo tudo indica, pal�tiu torllOIl ('hefe do estatlo maior das fôrças armadas' nlssas,
110 }fjnist�rio do rrrabalho a fi('ando o marechal Hreg-ory Zhukm', como comandante

idé.ia da const.ituiÇãO de

tribu-,
em ('}lefe das Iôr�as tel'l'estres. Xeste tlecreto, expedido

'nais pOI)ulares. Há cêrca de pelo Conselho dos Mint.,ü·os, o g'al. Xikolai Bulg'ânia se

(luinze (lias, quando presidia, torna '\'ice-ministro das }<'ôrças .Ál'ma,das.

'Resultados finais
em TDcuman 'Nada de novo na
BUENOS AIR'E�, 2,3 (U. P,) Batavia- Os resultados fmaIs em Tu-

cumah dão a Peron 82,791 vo- . �AIA, 23 (U:'�.)_ - O Minis
tos e a Tamborini, 31.445,

teno dos Terl'ltonos de alem-
--

,
i mar informa que, ao contrário

Pagamento dos m
das noticias propala;das em8- Batavia, não foram recebidas

recbal·s e general·s a��i con�r�-propostas �e Sja-
,

hnr. NotICIas de Batavla, 011-
EST.\..llIBUI" 23 (U. P.) - Xuri Es Saia, ex-primei- -IDutIOVOS tem d�vu�gadas, diziam que as

1'0 ministro tIo Irak, dedurou numa audiência à impren- negoclaçoes entre Sjabirir e
�'U que a Turquia e o seu pnís ('one]uÍl'am uma série de Rio, 23 (L. P.) O ministro van Mook estavam embara-
IH,' os U('llrdoJ'l stlhre ({ue,stões dhersas e flue o Irnk pre- da. Guerra g'�neral Goes llIon- ça:das, tudo dependendo dos
tende assinar aefn'tlos semelhantes com a Pérsia, log'o feiro, (}etermmou q�e o paga- comentarios do govêrno 110-
que a situa�ão fique soJucionatla ali. nesmentiu o hoato mel1to dos marechaIS e g'ene- landes quanto ás propostas ja-
de ((ue estanl sendo planejada a formação do hlo('o árahe. l'ais ina.tiyOS do E.�xérc.ito pas-I vanesas,--- - ----__ , ,,__ .. _ ' .. se a ser feito nas pro]}rias l'e- --------- _

'. 1\
sidencias tios mesmos, para os

Perun Iara um governo de reformas flue assim (I desejarem. Extinto o V,N.P.I.
Morto de emboscada Rio, 2!l (E) '" o presidente

da Rel)úhliea assinou um de-
JERUSALEM, 23 (U. ,P.) - creto exting'uindo o Conselho,

Gotthlf W3.lgner, eXl-presiden- Naeioual de Politica Industl'iaI.
te do Conselho Municipal de Esse org'ão ('ontrolava oficial
Sarona, foi morto a tiros nu- mente todo o movimento fa.bril
ma emboscada, ás 10 horas e o comercio exportador, com
enquanto viajava de auto, de um f'lUHh'o .le funciolUírios ex
Sarona para as vizinhancas tntllulIleJ'ál'ios ig'ualmente e'x-
de Wilhelma,

>

tinto.

Alega um prejuizo
de 37 milhões de
cruzeiros

i P.. Aleg-:re, 23 (E) - Os tra

balhadores (la Swift do Brasil,
neste El'tado, promoyeram, pe
tante li .Justicn do Trabalho,
um (lt'isidio cóletivo l;leiteando
melhotia de salarios. O respec
tivo lH'o('esso já se encontra
no C. R. 'f., para o üevido jul
gamento. A Cia. Swift apresen
tará ao referido org'ão um l'e

latorio procurando demonstrar,
,f) prejuizo de ('rS 37.000.00,00
�m suas operações no Rio
"rande do Sul, no ano passado.
}�nquHnto não for resohido
dissidio, a Swift. não inicia
; os trahalho,<, lialaderis da

-

'lesellte safra.

Plano rodoviário
riograndense'

:}.':

Rio, 2!l (E) - O vespertino
"A Noite'., Iluhlira, em man-Iehete, a decisão tio ConselllO
Rodoviário do Rio {�rande do
Sul org'Hllizando um pLano
{lllinquenal, no ((lwl serão em

�eg'ados duzentos e vinte e

,,_'lro milhões de cruzeiros pa
ra construção de estradas.

FRANCA INSISTE
PARiS, 23 (U. P,) - Foi aproViada uma nova nota aos

Estados Unidos e Inglaterra com respeito à Espanha, O con

tendo do memorial, que ainda não foi e!n.tregue, não foi divul
gado por enquanto.

A

Admitido o Brasil na Vomissão Ventral
ATLANTIC crrv, 2:1 (U. P.) - A UNRRA decidiu

fortalecer a sua comissão central, com a inclusão (le no
-re países, incluindo o Brasil, a, Austrália e a Iug'oeslá"fia.

Derrotada a proposta russa
,\,,'rLANTIC CI'I'Y, 23 (U. P.) - A Rússia foi derro

talln na IU'oposta de induir a Polônia no ('omité de Po
lítien e de admitir a Alhfmin ('OJllO membro. A pal'ticipa
f.;ão da 'I'urquia no ('OJllit� foi aeeita sem um voto de
tlissenção. Entretanto, a Illg'Ü'eslávia que liavia votado
('om li Rús,sia em favor da Alhânia, se reseryou o direito
de diseutir a admh,são da 'l'urquia. quando o Comité do
l'roeesso decidir a sessão do Conselbo COml)leto. A. Alllã
lliíl [oi proposta llela Iug'oesláyia, secundada pela Tche
('ot'slováfluia e tlJ)oiada l)eJa Rilssia, mas recebeu a opo
sição Ilns E.statlos Cnillos, Reino Luitlo, Grécia e ,Frallça.

" () mal 110 Coruuntsmo, on
,� * de quer que se instale, é a

:--;ua, �(_HhlJ"Ulh�J(:c.o a paJaY['a
de-ordem do g-o,:ê.'no russo.
Nas dl'llIoc('al'ias, cada na

ção toma um feitio político pe
clllial', com tnulic;õl's e vultos
)H"óprios, com independência
e IWl'sonalidadl' suas.
As Rl'públkas Soviéticas

parece, no I'utanto, orientarem
o pensall1f'nto bolchevique de
tôdas as pm't.es do mundo. Há,
de fato, indícios, sintomas
Yl'l'mentes de obediência àque.
las repúblicas. Elas não são
apenas modelos pal'iI os ('·omu

]listas, são como que uma fI"
deração cent.ral a que cumpre
aderiI', sob as J)I'l'seris('õt's do
I'sla" iSlllo pl'l'domilla]lte.

N:1o se ('opiam iiI' normas e

I,rocessos dil sUIH'ema dlefia
de )<Ios('ou: a esta se filiam os

partidos do .'egllnen marxista
1'111 qualquel' país.
O cOlllllnisla tem semprl',

por chefe dos ehefl'S, o mare.
chal Stáline, que (> o sumo sa.
cerdote da religião bolche, on
de quer que haja ('rentes, seja

no BI'asH sl'';a a Jhures.

, -

Firmaram novos acôrdos

E daí pl'ovt'm o que diz ago
nl o constituinte J"uiz Carlo:-;
P"I':-tes. Apesal' de :-;eisc(,lltos
mil votantes lhe haverem da
do cel'ta influência (lentro da
nossa pr.tl'ia, (TemOS quI' não
encollt.·m'á hoJe um "intl'-a,"os
dessa int'llli'llda, :-;t' quiser
p.ô.la ao sel'viço das tais guel"
1'I1has em caso de conflito ('n

�L'e ��'asil I' Rússia, ,('oisa que
e, alias, uma hipótesE' bem
pouco In'ováve!.
Aguardemos, pois, os acon

tecimentos.
BARRliJlROS FILHO

a 6uardia, Presi-
d d UNRA

BUENOS AIRES, 23 (U. P.)

I
na Al'gentina. Embora a elei-

e,ute a - Os observadores políticos, ção de Peron ainda não esteja
* ':' esperam que Peron, o homem matematicamente certa, im-

A']lI�A�'fl(' eITY, t23 ({T. forte, estabeleça um poderoso portantes grupos da oposição
.) - ]<'jorello la Gnardin aca- govêrno central para poder le- já admitiram sua derrota, in
a de ser oficialmente eleito vaI' adiante seu a:mbicioso pla- clusive o próprio candidato da
aru a" funções de diretor-ge. no de reformas para manter União Democrática, Tambori
aI da UNRHA, em substitui-l a paz com o que denomina de ni, que afirmou acreditar que

ao sr. Ht>rh('rt !,e}lman. I "revolução social triunfante" I estão perdidas as esper'anças

ItECEBIDAS NO CON
GRESSO

\Vashington, 23 (C, P.) - As
tleclm'ações de Stalin foram l'ece.
bidas a<lui animadoramente pelos
lIlellll�l'os do Congresso. O senador
�IOI'se, republicano do Oregon, de
darou (lue em vista do que Stalin
diz sôbre o papel da OXU no Con
selh? J.ntl'l'narional de Sl'gul"ança,
a RussléI agora não' terá "qualquer
obJeção à submissão de questões
pendentes de modo a, ('ausar ma I
I'ntendidos entl'e os membros da
ONU".

,O presidente C011<111;\', do COlui.
tI-' das Relações Exteriures do SE'
nadu, dedal'ou: Est.ou !-'umamente
satisfeito ('OIU as declarações do
p�'!meÍl'o llIinistI,o Stalin. A opi
nlao quI" manifestou está em con
sonância lll'rfeitas com a finalida
des da ONU".

O Ilresidente Bloom, do Comité
de Rela�'ões do Exterior da Câma
ra, dedarou que as pala"ras de
Stalin são Íl'anquiJizadoras. ",Ir.
mais teremos guerra se a Rússia
(' tôdas as outras nações sl'guirem
o ('onselho dado. De"emos fazer
t�odo.s fll'Pces especiais para (IUI'�tahn :-;f'IIl1H'1' I'steja Iembt'ado '"
na cb:-;E'rvancia das respostas qued('u a Glimore". O lideI' republica
uo da Câmm'a, .Joseph 11aI·tin, de
Mas�ael�nssetts, declaroll qu� a si
tuaçao mternacjonal é muito deli
cada pal'a UI1,1 comentr.rio ap�'essa-.do, anula mais de qUl'stões dt! alta
impol'taneia, de modo que se 1'1'

:-;e1'"a,'� de qualquer comentário.
O 11I'l'sldente \\Talsh, do Comité dos.
.-lSSlllltos navais do SE'nado decla
rou <Jue a afirmação de St�lin de
qlle a rRSS não se esforçava para
lIlfl<l g-nen'a "de\'crá po.' um têl'llIo
..� todos os boatos de gUelTa, UUlU
flltu.'o próximo".
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Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indi<:ações possíveis, que tere.
mos prazer em recomendá-lo (iii)
aoo;: intE'ressados na aquisição de
bons funcionários (as).

o EJT.O�-DornlngOt 24 .. Marco de '''6

Peça ao seu f"rnecedor um "Cartão ..

Royal". que apresenta tõdcs as instru
ções indicando como fazer para rece

ber o famoso "livro de Receitas Royal".
S. não encontrar o Cartão, escreva pa
ra: Caixa Postal, 3215 - Rio de Janeiro.
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RECORTE
ESTE AVISO

.........................

. -

I MaGAZINE I
......... ,.....--

Londres, (H. P_) - .Tá chegou ao - Frigidez, irregularidades ou

ANTIGO PREPARADO INGLll:S Brastl o reputado e esperado trata- r-lanas. idade nitic<I. obesidade
menta Okasa, - Okasa Í' hoje uma magreza excesxivus, Ilacidêz da p

PARA ATURDIMENTO E ZUM- medicacão de escolha unrver-salmen- e da cútis, queda ou í'alta de tnrg
RIDOS DOS OUVIDOS te l'ec.o;I�l{'cida 1)('10 seu. a,H? �'al?r da dos !'PÍOs rôdns essas llefifH

I rerapêutíco
{' W'Ia sua {'flcana íudis- olas, <lI' oi-igr-m g'landnlal', na

Se V. S. conhece alguma pessôa que soo cutíve l. - Okasa .1 busr- (]{' Hormô- lhe!'. Okasa r-nconn-a-xe i't venda
fra de congestão catarral ou aturdímen- nios vivos, extratos (110' gIiimlnlas se- boas Drognrias e Fur-mãcías. lu

to. recorte este aviso e leve-lh'o.

I
xnaís {' Vitamina� se ler-iouadas JlI<lÇÕf'S p pedido" ao Distribui

O c r aturdimento e a dJficu\ ("olll�ate "igo.rosamelfltc todos os ca- _ .!!l'raI: Produtos
.. Arna, �Y.ata ro,

.

o

d
sos hgados dlr{'tuJ]J"lJt.. II pertuba- Branco, 190 - HIO. Oka"a impodade de ouvir são p�ovo�a ;s por uma
cões das glânula;:; _!!enitais do apare- do dívetamente dr- Londres, penfermidade constttucíonal. ar essa ra-
lho sexual (,0'110: Fracueza sexual por-clona Virilidade, Fôrça e Vi

zâo, dedicou-se muito tempo ao estudo
1 d

- " "
.

f'
na idade avançs« a cu por orm-o mo- com as ragcas prata para

de um tõmco suave e e icaz �ara
com-

tívo, no moço. se ltn irladr- m-ecoce. mern, _ Felllinilidadf', Saú,le e
bater os males causados �ela a ecção ca-

nerda de f'nergia. fa{1iga, f'raqur-zn Ieza com as dragr-as "ouro" }ltarral. E êsse remédio, cuja fórmula. está I mental pt;-,. 110 h.)TIIeni.. .
mulher.

plenamente vítortosa e tem pr-opcr-crona- -----------------......J
do alívio a muitos sofredores, é conheci·

do sob o nome de PARMINT e está 11
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Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M.:lntagem de ródio., Ampli

ficac!ore..-Transmi••ore.
Mat�rjal importado direta

mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomitr GeOrges Bõhm
E�ecbe - Tecnico - Profi..ionol

formado na Europa
Florianópoli.

João Pinto n. 29 .- Sob.

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

talidade está no equilíbrio das
funções glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalisa essas
funções e imprime ao organis
mo novas forças propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem GI. ale
gria de viver. Tubos C0m 20dra
geas. Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

g�aJ'Ztona
Mediter .

Atlântico .

Oe. Ind .

Oe. Pac .

1.340 mts.
3.330
2.600
3.870

mts.
mts.
mts.

CHEGOU DE LONDRES

ARGUMENTO CONVINCENTE
Quando o jovem Armando,

guarda livros da firma Jacob
& Gold, emitiu a pretensão de
ver aumentado o seu ordenado,
o seu patrão o chamou e lhe

I falou nos seguintes termos:
- "Meu caro Armando: O ano

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

tem 365 dias. Quanto traba-
lhas tu? Quando muito oito
horas por dia quer dizer, só
mente um terço do ano, isto é,
121 dias. Deduzindo os domin- venda em todas as farmácias e drogarias.

, Logo nas primeiras doses, Parmint ali-
gos em numero de 52, restam via a cabeça, a congestão e o aturdímen-
69 dias. Como aos sábados tra- to catarrais, enquanto o ouvido se resta

balhas sómente até ao meio beleoe prontamente. A perda de olfato e

dia, isto faz lao todo 26. 69 a descida do catarro para a garganta são

menos 26 são 43 dias. Todos os
outros sintomas da afecção catarral qU9
se combate com Parmínt,

dias perdes meia hora para o Sendo muitos os males do ouvido pro

almôço O que representa 13 vooados diretamente pelo catarro. pode

dias. 43 menos 13 são 30 dias. oe evitá-lo com Parmint.

Tiro ainda os 14 feriados que
te concedo todo o ano e ficam
14 dias. Menos ainda as festas
católicas e nacionais em mi
mero de 12. Restam 4 dias. E
tu sabes, como eu, que há no

ano quatro festas judáicas em

que é preciso se descançar.
Trabalhas, pois, zero dias por
ano. Visto isto, como é que
ainda tens coragem de me pe
dir aumento de salário ... ?
Armando desmaiou para,

Iacordar estuporado, duas hO-l
.

'Ruu
ras mais tarde ...

':' ��������
De tôdas as raças humanas,

um bilhão de indivíduos usam

roupas, 500 milhões vivem nús
e 750 milhões só cobrem me

tade do corpo.

Como você chamaria um ra- O trabalho produz dinheiro,
paz especializado em questões o bom senso conserva-o.

de ventilação... - ventila- Smile
dor? Ama com fé e orgulho a ter-

:I: ra em que nasceste.
PROFUNDIDADE MÉDIA DOS IMARES Se comprar aquilo de que

I Golfo Pers. 37 mts. I não carece, não tardará a ven-

Báltico 67 mts.: der o que lhe é necessário.

I
Mancha 87 mts.' Franklin

I

*

- O vendedor trouxe o car

ro de segunda mão que você
encomendou, e eu saí para ex

perimentá-lo.
- ótimo! Quantos passa

geiros êle acomoda conforta
velmente sentados?
- Nenhum!

O caráter é a fisionomia mo

ral do homem.

Mantegazza
Não é a riqueza que dá saú

de, ao contrário, a saúde é que
dá riqueza.

Belizário Penna

Bilac

A VIDA INTEIRA ENTRE·

I
,,d.

i' , DOE"C''!
Se você vive numa luta perma
nente entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenha o sangue po-'
bre e desvitalizado. E isso significa
que as suas defesas orgânicas não
estão equilibradas I Daí as gripes
constantes, as dores de cabeça,
a fadiga. a palidez, a dehííída.
de _ .. Convém, portanto, reagir
enquanto é tempo I Comece, hoje
mesmo, a revigorar o seu sangue,
tomando Vinoll Vinol aumenta
as defesas orgânicas, provoca o

apetíte e equilibra o sistema ner
voso. Com Vinol, você se sentirá
mais disposto para o trabalho, vi
goroso e sadio I Vinol é uma feliz

combinação de ferro, fósforo,
cálcio, vitaminas e outros ingre-
díentes de grande

I
valor terapêutico. '-. /.;:Vinol pode ser to'::- ...-::.
mado. em qualquer -

época do ano. RE"s' _

!:�;:d�ua�o!ir��� �;.'

corra em suas veias um sangue
mais rico em hemoglobinas. Lern
obre-se de que não há felicidade
completa sem saúde. .. Vinol é
uma verdadeira "fonte" de vita
lidade, um tônico para a famí
lia inteira I E' especialmente re

comendado para os estados de
desnutrição. esgotamento, neu

rastenia, depressão nervosa, ema

grecimento, anemia, e como au

xiliar na convalescença de doen
ças ou operações. De sabor agra
dável, pode ser ministrado tam
bém às crianças em idade escolar,
que muito aproveitam com o uso

regular de Vinol, às refeições.
Vinol encontra-se em tôdas as

farmácias e drogarias. Vinol é a

saúde do sangue J

�ót
--

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J� Moreira & Cia.

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

PRtMIO IORM CH s 6.�50.00

Muitcrs b ::nificaçõe!) $ médico

Tudo isto por apenas Cr$
gra:üs
1,00
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ida Social I
ta. Maria Túlia Matos
nscorre. hoje, a data natalí-

a gentil senhorita Mar.a Tú-,
atos. acadêmica de Ciencias'

ômica•.

Célia Alves Garcez

PROF. DR. JOÃO B.
BONNASSIS

a 1lJ, _

da efemeride de amanha, re-

In a o aniversário natalício
buidk_ '. prof. João B. Bonnas-

rovecto advogado no foro

Capital e Procurador do
ituto de Aposentadoria e

ões dos Comerciários.

SUICIDOU-SE, 1 PRATICANDO O
{(HAftA-KIRI»

.rVIDA

FIMIN

SRA. JOAQUIM VAZ
a efeméride de hoje, re

ramos COil1 prazer o aní-]
.

rio natalício da exma. sra.

. ina Vieira Vaz, dd. espô-
o sr. Joaquim Vaz, desta
elemento na política e

er.c io. do nosso Estado. I
*

t t da 1 t Depois de seis anos, servín-dIS m � m3:' pe o rans-I Conforme motícíamos ontem, Certo dia, porém, recebeu do na gloriosa Marinha de
re� de tao festiva data, r�-. num furo de reportagem, suici- um aviso de um credor, o qual Guerra, tendo cumprido mis-

Vende-se grupo estofado

era. por certp, as mais vi- i dou-se, praticando o "Iiara-kí- reclamava o pagamento de um sões em diversas bases navaes:
sofá duas poltronas. Guarda

demonstrações de apreço ri", o motorista da D. O. P., título que êle, Dultávio avalí- inclusive na de Ladárío, no
roupa pequeno. Escada com

.

patia. j Dultávio Marciano da Silva, sára, para um seu amigo. Sua Estado de Mato Grosso, acaba
degraus automáticos. Taboa

resíd t
à

B idâ C I J
.J " engomar grande. Estante pa-

N. DR. TIMóTEO BRAZ -
. 1 eu. e a ervi ao arva ho, espôsa, ciente d? que se estava de obter sua baixa, o jovem ra' panelas. Tendo com menos

MOREIRA
12. '

passando, propos vendesse o Newton Noceti, que virá dedí- de seis meses de uso. Ver e tre-
aníversá -

O personagem dêsto suící- rádio e' uma das casa de sua
dí

. car-se ao comércio em nosso! tar na Rua Tenente Silveira
natalício do sr. ten. dr.

10 suí-generís, pois �1;0. cons- p:opriedade: a da Rua Servi- Estado. '13<', resta.
ót O Braz Moreira íhrstre

ta nas cronicas poliçiaís do dao Carvalho ou uma outra, no •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••

t a�o da Ordem P�líUca e
Estado outro s�.n;e�h1nte, era Estrei.to. L".-nes ODEON., IUPERIAL;,-

1
natural do Mundcípio de Palho- Assim deliberado, sexta-fel- '" t,

a. I ç�, neste �stado. �i110
de Mar- 'ra, última, dia da tragédia, d. HOJE � SIMULTANEAMENTE

JOVEM ERICO VIEIRA I cI�n� .

Luiz � Sll� .

e de Da. Alexandrina foi ao Estreito ODEON: - às 2 - 4 1/2 - 6 1/2 - 8 1/2 - IMPERIAL:

az anos, hoje, o jovem'I
Virgtnía Mana da l,.lv�, casa- f�lar com o arr;-igo de seu ma- às 7 1/2 horas

,

Vieira, filho do sr. Ten. do com do�a Alexandrina An-j rido para que este ajudasse a Empolgando drama, mostrando os dois lados da vida de
.

Vieira e aplicado aluno d��� da Sll'�'a, nat:rral do Mu-I pagar o título vencido, porem um grande artista. O seu coração dividido, entre o amor de

Colégio Catarinense. lllCllPlO. de. Sao J?se,. neste Es-jnada conseguiu. duas mulheres. PODE UMA MULHER SATISFAZER-SE COM
tacto, e deixa dOIS fIlhos me- A METADE DO CORAÇÃO DE UM HOMEM? "INTERMEZ�

SRA. ALMIRA GOLDNER nores, L�a. da S�lva, corri 7' Enq;lal:to d. Alexandrina, ZO" (Uma Hístoria de Amor), a melhor interpretação da ge
Aniversaria-se, hoje, a exma. anos, e Lédio da SIlva, com 6 no. Estreito, procurav:a �sol- nial atrís INGRID BERGMANN, ao lado do não menos famoso

. Almira Goldner, dd. espô- anos. velO caso de .seu man?o'.,este, LESLIE HOWARD ...

do sr. dr. Orlando de Oli- Ontem, pela manhã, quando
em casa, alucinado, _POIS ja 80- INTERMEZZO - (Uma Historia de Amor)

ira Goldner, engenheiro da' cheg�mos ao local da triste fr�ra. algumas �rlSeS?e ?e- Preços: - ODEON - Cr$ 5,00 - Cr$ 3,00 - Cr$ 2,00.
,;alizaçãío dos Portos. I tragédia, e?c�ntramos os com- m�n.cla, punha termo a vida IMPERIAL - Cr$ 5,00 - "Unico".

petentes técnicos de polícia SUICIdando-se. Censura: - Livre.
NINO SÉRGIO MÁRCIO

.

que procediam, os serviços de . �elo profundo. golpe e a po-] IMPERIAL: - às 2 horas.
Registramos com prazer, na [rotina. siçao em que fOI ericont.rado ° UM FILME QUE PRENDE A ATENÇÃO DO ESPECTADOR
emeríde de hoje, o quart? I cO�1?o, deduz-se que Dultávio, I DESDE O INICIO ATÉ O SEU SENSACIONAL FIM! UM FIL-
talícío do inteligente men�-I A casa .n, 12 da Servidão utflízando-sa de uma. faca era- ME CHEIO DE MISTERIOS!

.
Sérgio Márcio, dileto fI-I Carvalho, de propriedade da vou-� no ventre,.puxa�o-a pa- O VELEIRO FANTASMA - com MILTON BERLE e

"
o do sr. Demerva� Rosa, vítima demonstrava ser ° lar ra clm� e, depois d� Ir ?e e:p.-I BRENDA JOICE.

COl aércío desta Capítal, e ideal, de um operário, notando- centro a parede, caira sôbre o CONTINUAÇÃO DO GRANDE SERIADO: VIGILANTES DA
sua exma. espôsa d. Zilá 1 se, de entrada, o conforto que

leito. LEI - 90 e 10 episódios - com Os três Mosqueteiros.
sa. II êle dava à sua família e o cui- O CLICHÉ Preços: - Cr$ 2,40 - "Unico".

dado com que 'sua espôsa con- Vemos, no cliché, em baixo,
Censura: - "Imp. até 10 anos".

NILO L�US .

I servava sua casa mantendo tu- no ângulo direito o suicida' e RITZ - Hoje a 1, 45 horas. - Matinée Chic - Bette Davis

aJ1.SlCOT;e.' hoje, O amv�r- do limpo e arrumado. em ci�a, nosso r�po;ter 'a es� \

- Paul Henreid - Claude Rains - Gladys George
10 natalício do sr. ANÜ� I Entrevistando d. Alexandrí- pôsa de Dultávio e seud dois I _ ��TRANHA PAS�AGEmA
s, co��t�nte far�ceut! na Andrade da Silva, esta ex- filhinhos. No programa: Noticias da semana - DFB - Censura LIVRE.
proprtetário da Farmà- plicou que há dias vinha no- Preços: 3,00 e 2,40 .

.

�' ·l:sperança". \ tando alguma diferença em I
---------

"I
ALBERTO MORITZ se� martdo, pois êste

.

sempre I
Aniversaria-se, hoje, o sr. brincava com as crianças e

lberto Moritz. I mostrava-s.e
sempre alegre em

JOÃO SILVEIRA casa, e .ult'lmannente .�ostrava-
Faz anos, hoje, o sr. João &e /acltu�no. _

Inqmndo dos.
Uveira, funcionário do!, Cor- mO.lvos a egava que estava

eios TI' f I
melO adoentado.

e e egra os.

ILTON BATISTA DA CUNHA �\rlEN�NO M.AJRLOS-A�ONSO
Trans.correrá, amanhã, o RegIsta a data de hOJe, O 20

iversário natalício do sr.
éthiversário do interesante me-

Milton Pereira da Cunha, mú-
nino Marlos-Afonso, filhinho

. do sr. Hermínio Brinhoza, re\!f!fj do 140 B. C ..

.. I sidente em BafiTeiros.

SRTA. MARIA DE LOURDES i *

BRITO I LOURIVAL BRUNO

�Festejará, amanhã, mais A ef.eméride �e hoJe: assina-
a primavera a gentil srta. l� .maIs _um alllver�arlo nata

Maria de Lourdes Brito fino! l1ClO do Jovem Lourlval BruTI-'J,
ornament'J da nossa s�cieda- competente opérário da firma
de. I Meyer e Cia., desta Capital.

I O aniversariante, receberá,
I�INEU .BOF..'NHAUS�N por certo, pela passagem desta

.IrAn:yersarIa-se, amanha, o festiva data, inúmeras felicita

.. 11lneu Bornhausen, alto I côes P0r Darte de seus Y'J.-'en-
9l,.stl-ial no Vale C'r: y.5'l ai I' t'::o� e -a-m;;"'�o

y

.

� ..... - ..........J�. '"'�..J - ...:..6· ...... '.::::.

Se a mulher que se pranteia ,.

Tiver um espelho em frente
E vir que a chorar á feia,
Cala-se imediatamente.

AU!gw�tn, p;'
A MULHER DEVE SABER
QUE UMA CRIANÇA
QUANDO NASCE ...

. .. e a rival do pai no amôr
de sua mãe.
... é um sêr natural de to

dos os países, que não sabe fa�
lar a língua de nenhum.
... é uma migalha de gente.

que reclama uma quantidade
infinita de atenção.
... é o encanto mágico, pelo

qual os deuses transformaram
uma simples casa num lar.
... é um prazer para dois.

um incômodo para outra gen
te e uma necessidade para o

mundo.
(
... é um Atlas em míniatu

ra, que carrega com o mundo
inteiro das alegrias e dos cuí
dados conjugais nos seus pe-

o QUE SE PENSA DA
MULHER

o campo com as suas flôres,
as aves com os seus cantares.
a fonte com os seus rumores,
a morte com os seus pesares
e a vida com os seus amores ...

as manhãs com seu perfume.
as noites com seu negrume,
com seu brilho o rosicler,
tudo, tudo se resume

n'um coração de mulher ...
Belmiro Braga

"Nem mesmo com uma frase
Siquer,

Seja ela embora tão leve
Ou quasi

Como a mais leve pluma,
Se deve
Bater n'uma
MULHER ... "

Vicente de Carvalho

SR. NEWTON NOCETl

Mais de 45% de todos os automóveis

e caminhões construidos nos Estados

Unidos são equipados com acumulado

res de fabricação Delco - prpferidos
pelas suas características insuperáveis
de rendimento e durabilidade. Prefira,
também, para seu carro um DELCO -

o acumulador dos 6 pontos de vantll.lJem •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

2.a CONVOCAÇÃO
Não tendo comparecido númer» legal de associados para a realiza

ção da assem.bléia geral ordinária marcada para 21 de Março corrente,
os senhores associauos são convidados a Se reunirem em assembléia ge-I
ral ordinária. em segunda convocação, ás 14 horas du' dir 30 (11) correo

te, na séde do Banco. á RuJ. Tr�.lan,) n. 16, afim de dcl ibcr-ar sóbre a se

guinte ordem d» dia:

1 ° - aprovação do balanço e c-mtas do cxercicii de 194;;, parecer
do Conselho Fiscal e relatório da diretoria.

2° - eleição do Conselho Fiscal para o eXel'CJC10 de 1946.
3° - outros assuntos de interesse da sociedede.

Florianópolis, 22 de Março de 1946.

p, BA:'\CO DE CRf�DITO POPCL,.-\R E AGRíCOLA DE SANTA CA-

TARINA. ILourival Almeida

I

Às vezes essa sonolência pôde ser um habito ?"iado.
Outras vezes r�sulta de per�urbações estomacaIs. �e
tambem se revelam pela azia, nauseas, cólicas e m�s-

. - pôs as refeições. Magnésia Bisurada neutrafísa
poslçaO a

..

rapidamente a hiperacidez estomacal que OrIgIDa esses

males disestivos que, descurados, podem degenerar em

gastrite; dispepsia crônica. Comece hoje mesmo a tomar

FI OE I N"
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em geral, mas se;�usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem O

fígado volta a sua função normal, o estomago �
os intes

tinos todos os orgão; ganharão em equrlibrio salutar.

Em sua f'arrnáeia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisandú, 219 Caixa Postat, 572 - Por to Ale,« IEst· ào Rio Orande do Sul.

'

I

I
I
I

Cr. S 98,00

Peça FLIT - e certifique-se de que rece-

be FLIT. 'R__ecuse sucedâneos. Lembre-se:

se o soldadinho não estiver na lata, não

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

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

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

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

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

.�

FLIT
mortal para os insetos, inofensivo para as pessoas.

Assembléia. çeral ordinária

*

Enviamos amostras

por via-aérea e a

m e r c o d e r i e pelo
reembolso pas te l,

o REI

�
e»

DAS CASIMIRAS

Um córte de casimira
moderna de meia estação,
ou um córte de lã para
senhoras. Temos novos e

rnar-avifhosos sortimentos

para inverno.

*

fiLIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25

FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO.
1I..1I,,�""II""""II"IE,,"""""II"""I!••'Im§Hffi�*1L,_

�; F 6�

MATA�"
_

Moscas
Mosquitos
Traças
Formigas

Percevejos
Baratas

RIlPUIV(!l1ZadJJnilDmtll1CM

_...
RE!'\Al'X 5_ A _

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

F.lorianõpoUs
Dr. B. S S. Medind Farm, NarbaJ All1es oe Souza

�arm. L. da t;osta Avi1a

Exame de sO:-:lgue, Exe.rne para vetiticOlção
de cancer, Exame de urina. Exame poro

verificação do gravidez, ExarL19 <1e escarro,·
Exame pare verificação de doencas do.
�ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangues,
}:,xama qu ízn.ico de farinhas, bebido.

café. áaucs, etc
. -.

.

� mm ..
I

S5.o convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembleia geral ordinária, a.

real izar-se no dia 16 de abril próximo vindou
ro. às 14 h01"aS, em SUrI. sede. tendo por objeto:
a) apreciação e deliberação sôbre o relató

rio da diretoria .balanco e contas e parecer do_
conselho fiscal. relativo ao exercício de 1945;
b) eleição dos fiscais e suplentes para o

corrente exercício:
c) inte r é sses sociais.
Brusque, 8 ce março de 1946.
Otro RCIWUX, diretor-presidente.
Giciíircrrne Renaux, diretor.

Asscmbléic Geral extraordinéria
São convidados 0::\ �nhore5 acionistas a reu

rem-se em assembléia ze-al extraordinária,
em sua sede, à rua 1" de Maio, n. 1.283, às
1·1 horas do dia 18 de abr-il próximo vi ndcuro,
afim-de dclibe rar-e-n sôb í-e urna proposta í1a
direto-ia. apr-ovada pelo conselho fiscal, de al-

o teração do capital da sociedade, que, sendo

I aprovada. importará em rnodi f icacâo dos esta
:utos e mais sóbrc diver-sos assuntos de iute
rés se da sociedade,
Br-usque, S de março de 1946.
Otto Rcnaux, d iretor-ru-esidente.
Cicilhern:e ReHQUx. diretor.

B IT O
o alfaIate indicado
Tiradt);nt�� 7

•

Sedos, .Cosímíros

$�
O.RLA�DO SOA I-{_Pl�LLl

Roa Conselbeiro Mafra. 36 - lOja e sobreloja - 'Telefone 1514 (rede interna) ICaixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpelli» -_ .. Flcrtanépolis ll-:.-------------- � � �
II;

e

(o'. (
\

. )
�
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CopyrJçhl da
TheHAVE roonasoro«

------.------------[

BRITOI
o alfaiate indicado
Tiradentes, "I

!B "._IIIilIII;- """"""........_--..

Sanouenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAO,.... ·

TO, FOSFOROS.CALClO
ETC

fONICO DO CEREBRO
rnmcn DOS, MUSCULOS
06 Pálidos. DePlul:lerodol,
ESljotlldol, Anêmicos, Mã.,
QUI criem Magrol, C"lmçl'
uquílicls, receberio I tonI-
ficação ga,,;I do orgui.mo

�o"' o

Sa noue n 01
! ío [).N.�Y. rr rQ9, da W21 �

i'i

Becretos
esslneuos
Rio, 22 (r. P.) - o pre

sideute da Hepúbfíca' axsl
no u decreto de,sig'nando o

diplomata Orlando Leite Ri
beiro para exercer as fun
ções de representante subs
títuto do Brasil, no Conse-
1110 de Segurança, da Orga
nlzaeâo da s �acõex Unfdas,
P(;r outro (le�reto o che

fe do g'oyêr�o designou o

diretor geral do Departa
mento de Ilumínaoão de Gás.
Raul Lima e �iha, para.
exercer li função de mem

bro do Conselho �aciollal
de JIinas e Jfeíalurg'ia.

Aderbal Ramos
da Silva

1 - que o zumbido das ate
lhas não é a voz dêsses inseuos
mas sim o som da víbracão d�
ar causado pelo velocissimo
movimento de suas asas.

2 - que, segundo as esta
tísticas das grandes cornpanhi
as de seguros de vida, é na ida
de 11 anos que a maioria de tó
das as pessoas goza melhor
saúde.

3 - que a unha do dedo po
legar Cresce mais rapidamente
do que tôdas as outras; e que,
do mesmo modo, as unhas da
mão direita também crescem

muito mais rapidamente do,
que as da mão esquerda. I
4 - que o arenque é o peixe'

que mais se consome no mun

do, tanto fresco como salgado;
e que, só nas costas da Gra
Bretanha, pescam-se anual
mente mais de 250.000 tonela-

rdas daqueles peixes.
5 - que a palavra univer

sal "proletário" provém da Ro
ma antiga, onde proletários
eram os cidadãos, que por cau
sa da sua pobreza ficavam
isentos de impostos e não per
tenciam a nenhuma das cin
co classes de centúrias, sendo
a sua única cbrigação para
com a comunidade a produ
ção de uma "prole".

6 - que, em muitos povos
primitivos, o leite de vaca era

reservado aos deuses; que, en

tre os povos germânicos, na

Nova Idade da Pedra, só a

deusa da Lua e seus sacerdo
tes podiam tomar leite, privi
légio que mais tarde se esten
deu também aos reis; e que, Ientre os chineses e japoneses,
o uso do leite é ainda pouco ----------------...---------
comum. I

TOME A.PERiTIVO II -QU�� VESTIR-SE COM (ONFORTO E ELE<iAHCIA ? IK � ()T - PROCURE A

I V I� G E NS Blfai!"�aI�oap,����i!�'n�ol�ello I
j . Ii fpol�s. -- Joi1a"ile �
� '1

,I. Saída.s - 2 h.:>ra. da I II� madrugada

J J'Oin'(fUe�.FPoUs·1 I
i SaídclI 9 hora!!! do manha. I

�, Inform:.,cões nest a '; I': rt'(í»çào ••
-I

�Qaaaa..mggm���.�anuma�1
I

I

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

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

Florianópolis, de - . . . .. de 194 .. _ . _ •

,

Ors,Grêmio Estudantil r
Ca tarinense

e
Convocamos todos os o.ssociados

Ipara a reumão de Allllemb!éia Ge- João Batista
rol, a rec.lizo,T-se dia 30 do corren· Bonnassis

Ite, às 14 horas, no Lira 'I'enis

I
Clube, paro fins de eleições. E' de ADVOGA DOSnotar que. não tendo número I
suhciente para la. convocação, Ruo Felipe Schmidt 34,
lIerá chamada. após 30 minuto. a

I'
Sala 3, Talef. 16-31

2a. convocação, se necessario, uma
3"., passado 15 rn

í

nu toa, com qual-
quer número. I CONTRIBUA

A DIRETORIA para a Caixa de Esmolas aos Indí-

3 v. 1 \rentes de Florianópolis.

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

ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL
Aa"u"toa: Turídicos .- Comerciais -- Rurais e InformativolI

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Q_onsulte nossa Organizoção ontes de .e decidir pela com

?ra ou venda de írnoveís. pinhais ou qualquer
empresa neJte e.tado :

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ,
ADVOGADO

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

Local onde deverá ser cobrada-a mensalidade .. _ ...

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltarCREDiáRIO «KHOI» -

nao
Avisa aos seus clientes a mudanca de
es crítórío para a rua João Pinto D.O 5,

junto à Redação do «O Estado» •
I

................................................. Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr J. J DE SOUSA CABRAL

TENH JUIZO
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrn,idt:S2 - Sala 5

Edifício Cruz.airo - Fiorianópolis.

CONTA CORREr\TE púPT.J;:"AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000jOO

,...:::. Movimentação com' cheques

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

D�JHI§ TraJano\, 23 .. Florianópolis

TEM SfFIL'S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
o Fígado. o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dóres de' Cabeça, Dôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

,

. Abortos.
Inofensivo ao urganismo. Agradsvel como um Lícôr,

Io ELIXm �14 está aprovado pelo D. N. S. P. como

auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da
mesma origem.

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor

XIR "914" devo dizer-Ihes : agradável do E L I X I R
sempre que o tenho empre- "91-1" recomenda-no como

gado, em os cas-os de indi- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sifilis '

o público nó) combate a si
em várias de suas mani- 'I f ilis, qualidades qUE f're
Iestaçôes) os resultados quentemente aproveito no

tem sido satisfatórios. pois Ambulatório da Materni-
são rúpidos e duráveis. dade de Santa Mariu,
Dr. '\Yashington Ferreira

•

Pires Dr. Silvestre Passy
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'Lm homenagem ao sr, maior-aviador EpamiDoD�as Chagas. comandünte da IReligião
'1IIi ,ossa Base Aérea. prefiarão. ihoje. à tarde. no estádio da F.C.D•• os bem formados

.•..
, �1,li I conjuntos do Varavana do 11r e do Bocaiov8. CatQUdsmo

".l preliminar será disputada às 13.30 horas entre os conjuntos da Segunda o 5��!�A��O !lIADivisão do Paula Ramos e Bocaiuva s. Gabriel, Arcanjo
A palavra "anjo" significa

I !'env_ado, mensageiro". Nunca
tev e mensageiro algum tare

ias mais suolirnes e mais im
portantes do que o Arcanjo s.

GabrieL Foi encarregado' de
levar ao sacerdote Zacarias a

promessa consoladora de. ape
sar c.e sua avançada .ídade e

da esterilidade oe sua espôsa,
iõe1' o futuro pai do precursor
do Messias. Mas incompará
velmente mais importante foi
sua seguinte missão. Foi envia
do a uma modésta virgem,
moradora de uma pequena ca-

BOCAIUVA X CA RAVANA DO AR �a da insignificante cidade de
Nazaré. Encontrou-a abisma-

um da na oracão. Dirige a sauda-Como vemos, os mentores aborrecímair:o de passar fão ãngélica a Maria _ po�,dos nossos clubes estão dando domingo em branco.
d I "Maria era o nome da Vir-

o máximo dos seus esforços, O inegual�vel s�c�sso a
gem". Depois comunica-lhe a

afim de que o nosso público ta�de esport�va do último do-
'4TIensagem divina: a Virgementusiasta do esporte bretão, mmgo, realizada graças aos
devia conceber e dar à luz umnão deixe de assistir a peleja esforços d�s srs. comandantes
filho e êste filho será o Filho

rutebqlístíca, livrando-s€ do da B8;se Aérea e do. 14° B. !?,' do Altíssimo, o Messias premei devera ser repetido, hoje, tido e desde muitos séculos,--------------

I quando teremos a agradável rado A importância daCRONISTA HELIO MILTON ocasiã? .de sermos e�pectadores I ::sage� permite-nos conclu-PEREIRA I do prélío �ntre C�Iavana do, sões a respeito do embaixador.
Passou ontem o aniverssá- Ar ,e .Bodcamva, a �arde, no

Ora, nunca houve mensagem
rio natalício do nosso distinto estádio a, r�a que em o no-,mais importante, quer no céu,
companheiro Hélío Milton Pe-, m�g:s!�i��:�� o invejável i qruer na tel':D�. �uanto sera,
reira, estudante do Curso Iode io ue o clube da' Base i �rtanto, a dígnídade e a �an-Clássico do Colégio Catarinen-] P, r q

t bé 1 tídade do arcanjo s. Gabriel.
" ': . : Aerea possue, mas, am em.] _

s� e Curso �mc� de Conta?�- : estamos aptos a reconhecer as lN i tIídade da �ca?e.mI� de Come�- possibilidades técnicas dos pu- OVO ogue eCIO, e fUnCIOnarIO aa Delegacia '10 do sr Veloso.

1 d T N' 1 ! PI S '.
• f ' .I Fisca o esour� 1 ac!ona. i D€ comum acôrdo, os dois IOnOS erlCo

I o,presadO cOl'_ega de llllpr��-I grem,ias confrontante,s resolve-
�'� que po:_ muito �empo dl,� 1-

ramo mui acertadamente de- Pasadena, California, 23 (U.

I
giu a ��cçao e�p��tI.va de. � dícar este prélío em homena- P.) _ O Dep�rt3:mento d� Ar-Gazeta e do Diário .da TaI-

gem ao sr. major-aviador Epa- tilharia do Exército Americanode:' ond� sou?e com mvulg�r minondas Chagas, dignissime revelou que novo foguete ío-

11 bnl.9antlsmo rmp<?r-se a adm�- comandante da Base Aérea. nosférico foi aperfeiçoado peloraçao. <1:e todos, fOI ontem mui-
Para enfrentar os bocaíu- Instituto de Tecnologia ,da Ca-------------------..,.....--------

to fellcItado.,
"venses, o Caravana do Ar jo- lifornia tendo-se elevado re-SERA NO DIA 30 Embora um .��co t�rde, O

gará com o concurso dos :::� centemente a uma altura de
O encontro-desafio entre

Estado ESportl�O envia-lhe o
guíntes jogadores e respectí- 43 milhas e meia em experíên-

"A Gazeta" e "Guarujá", se-
seu a;braço. amigo, com votos

vas posições: cias secretas. Acrescenta essa
-

Ihíd
de prosperídade, "Goal:keeper": Ari; "Frell- informação que esse foguetegundo informações co 1 �

pela nossa reportagem, sera '* * * backs": Morací e Zulú; "Half- que pesa mil libras tepdo um
efetuado no próximo dia 30 DESP.KDIDA l backs": Gato, Haroldo e Ver- comprimento de 40 pes e 12
do corrente, dando assim tem- I zola; "Wings": Lebetinha e polegadas de díarnetro, foi en-

� doi clubes Devendo ingressar no fute-I Hazan: "Center-forward": Leo- tregue ao Corpo ,de Sinale�ospo para que os OIS

iu tos boI de Joínvíle, onde passará a nídas: "Inside-left": Acácio; do Exército. Tera como prm-preparam os seus conj nu
'1 f d C' F C ta

'

f
A

ubAnurou ainda a nossa repor- \
de en er?_ aXIas.. ., o a -

"Inside-right": Sanford.
.

eipal tare a os voos na s _-L

1'1' 'oso e�trema- cante Tlao, eX-Jogador do Ao Que sabemos, o BocalU- estratosfera afim-de detenm-gem que o pe g' � L
A' d ta C 't I' 'b' � ,

d'
-

tmosfetl'cas:� rd O 1 .ndo estarã em ,:-val, ' es ap1. a, 1llljpOSSl 1-
va prefere escalar seu quadr,J, nar as con lçoes ae:sque ,a -r: � A

ico o ar- lItado de despedIr-se dos seus minutos antes do "mClltch". e temperatura que, uma vezaçao para paI em pan 'amigos pediu-mos que fizesse t'd r' J'oeva gravadas, serão enviadas à ter-có dos "Speakers". Ambos os 'bl' ·dad' d .

t � Em par 1 a pre rm�nari .. lo::
-

E fconjuntos jogarão com bons m��APU IC� e

f
o S�gulll 18. rão os quadros da a

.lvlsao, ra em paraqued�s. sses �-valores sendo de prever que o os �mlgos e ans. do Paula Ramos e Bocamva,. guetes são movi os por um }-

�'
.

'b dis utado Impedido de fazer ,pessoal- quido de hidra-carbono e ou-PI elIO .sera em p,.' mente a todos os conhecidos, tros materiais, tendo uma.proporcIOn�ndo _

ao p:rbllCD venho por intermédio dêste esquadrão azurra, clube este frente supersonica.uma boa dlversao esportIva.
noUcioso, des!pedir-me daque- em que adquiri bastante popu- ,

. _

* * • les que me dedicaram estima e laridade. onde levo comigo o petições esportivas. �.l�m dis-
A COPA DO MUNDO ad.miração , no seio da socieda- título d� tetra-camp€ão do Es-

80, como não é pernntldo ga-
de Florianopolitana. tado. nhar dinheiro nos esportes,Rio, 23 - A C. B. D., vai Partirei, não muito alegre. Amigos, fans e avaianos, os quer como promotores

_ que:'pleitear junto á FIFA, no Esta Hha maravilhosa há de meus cordiais e sinceros abra-
como participantes, nao ha..Congresso de Luxemburgo, em caminhar ao meu lado, bem ços de depedida. Sebastião atletas profissionais na UniãoNa Capital da República, julho deste ano, o adia�ento viva na imagilnaçãJo, através da Augusto da Silva (Tião)". Soviética.prosseguirá, hoje, o "Torneio do Ca:mpeonato MundIal de vida desportiva que prosseguj-I '" '" :I< _ Que Walter Zindrom, da.Relâmpago", com mais dois Football, de ��47, para 1943'1 rei. .

BOl\! S lBER Austrália, considerado o cam-encontros. O yrimeiro jôgo A entidade dmgente do foot- E lá, longe, como que grava-
E } . . .

p€ão mundial de bilhar, ven-será entre AmencaeBotafogo, ball mundial, devido as
_

con- das num livro, cujas páginas _ Que o "onze" do Fla.men-' ceu Turnier, campeão inglês,no campo do Vasco, e o se- sequências da guerra, nao te- encerram parte das minhas ho- 0'0 que levantou pela };)Timeira numa partida de ?OOO pontos,gundo entre Flamengo e Vas- (rá urgência em organizar a ras de triunfos, vão se afastan- �ez o Campeonato Carioca de I faz€indo em 2 horas o fantásti-co, no campo do Botafogo. próxima. Copa d.o Mundo. É do, cada vez mais do presente Futebol, em 1914, estava as-! co algarisplO de 2.003 pont?s.* * * I que mUItos palses europeus. imaginário, aquelas belas con- sim constituido: Baena, Pin-I Esse record de Walter ZlU-
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA \devido � guerr� e a. crise tendas pebolísticas, aquelas daro e Nerí; Curial, Miguel el drom só f,?i batido �m 1941, pe-"JOSÉ BOITEUX I atual, nao poderao enViar ao. tardes do Futebol Catarinense. Galo; Arnaldo Baiano, Bar-lIa campeao argentmo CarreTa,Brasil seus scratches. É certo que êste livro não gerth, Riemer e Raul., que fez uma tacad.a de 2.323É provavel que cOlTIlparece- envelheoerá porque ao entar- _ Que a Rússia é, desde pontos.rá ao Congresso de Luxembur- deeer da vida o 'player terá so- 1321, o p.aís de mais forte es _ Que a "Corrida do Fogfrgo, o sr. João Lyra Filho, pre- mente um milhão de vitórias a pirito esportivo. Aproximada- Simbólico "foi instituida emsidente do Conselho Nadonal relembrar e alguns simbólicos mente duzentos milhões de 1937, sendo seu idealizadorde pesp.ortos. ,Nessa ocasi�o, troféus como tri:un;fos! . I cnlzeiros são gastos por amo �úlio de �ose ..0 facho simbo

sera pleIteada a FIFA o adla- Contudo, amigos contmu€- no seu programa de esportes. llza a naCIOnalIdade em marmenta do Campeonato Mun- mos htando pelo ESl)Orte de Disso resultou não apenas a I' cha para o futuro glorioso.dial de Football, a realizar-se Santa Catarina. construcào de 650 estádios, _ Que foi o atleta grego.no Brasil, de 1947 para 1948. Sempre avante! em Joj.nvile,13.500 ginásios e 10.000 cam- Konstantin Ko'ndyllis que perAté lá a cidade do Rio de Ja- para onde sigo, ponho meus pos, mas também estimulou correu a primeira distâncianeiro contará com um estádio préstimo á disposição de todos t,'hta '8 cinc!) milhões de �10- conduzindo a tocha sim;;úLeamunumental, no Derby Club os amigos.
'

mens e mulheres de todas as dos jogos Olímpicos de 1936"cu noutro local. I Aos bravos companheiros do, idades a tomar parte em com- em Berlim.
,�.

i

Crônica Domín.ícal

Direção de PEDRO PAUL0 MACHADO

BÕA VONTAnE

. Dentro de poucas semanas o Departamento de Fu
tebol Amador da Federação Catarinense de Desportos
fará realizar o "initium", abrindo a temporada amado
rista do corrente ano.

Desta vez cremos que a coisa será mesmo diferente
do ano passado quando os clubes fracos eram ímpíedo
samente derrotados por contagens bastante alarmantes,
pelos mais fortes.

Os que ontem conheceram os amargores dessas der

rotas, hoje tomaram as providências necessárias para
uma boa apresentação dos seus conjuntos, bem reforça
dos 'com elementos não muito acostumados com a bola,
mas jovens de futuro promissor, sob Ias vistas de "extrai
neurs

" eficazes, exímios conhecedores do "Associa
tion" .

Tanto o Paula Ramos E. C. como o Bocaíuva E. C. e

o C. Atlético, os últimos colocados na temporada do ano

findo estão ativos, esperando, apenas, a hona d€ 8'11-

trar .na arena, o que se dará muito breve.
..

Que se precavenham o Avai, o Caravana e o Ftguei
remse, os prímeiros colocados. Este ano a luta nao vai

ser fácil.
'

Digna de todos os aplausos é a atitude dos dirigentes
que não se sentem humilhados com os �evez�s dos seus

clubes e procuram melhorar sempre a situação, demons
trando inegável exemplo de bôa vontade.

IPIRANGA X FLORIANO
PEIXOTO

No gramado da Vila Operá
ria do S3iCO dos Limões, será
rea:Uzado, hoje á tarde, uma

partida amistosa entre os clu-
.
bes que encimam esta nota.

* * *

'REUNIÃO DOS PRESIDEN
'TES DOS CLUBES Al.V1ADO

RES

Afim de serem tratados vá
rios assuntos sôbre o próximo
campeonato da la e 2a Divis�
de AmadCires todos os presl

I
dentes dos clubes inscritos no

I

certame, para UlIla reunião,
hoje, ás 9 horas, na sede da
entid3ide "mater".

* * *

TORNEIO RELÂMPAGO
CARIOC.A

!

t:
'f ...

Se1gundo fomos informados,
por pessôa digna de todo cré
diltD, dentro de 'breves dias, os
a1unos da Academia de Co
méI1cio de Santa Catarina, irão
fundar uma agremiação espor
tiva que se denominará "As
sociação ESiportiva José Boi
,eux".
"O Estado Esportivo", que
'nca se cança de aplaudir as
's iniciativas almeja-lhes o
)1' exito.

'i'

•
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POR que esperar que chegue sua

vez, se, a qualquer hora, Gillette
está em condições de bem servir?
Não perca tempo! Faça a barba em

casa, diàriamente, para estar sempre
em boa forma. Nunca terá sustos

com o relógio, e cumprirá, com pon

tualidade, deveres de trab!tlho e com

promissos sociais. Quando se usa

Gillette, fazer a barba é tão fácil

que constitui um verdadeiro prazer.
Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette e zele pelo esmêro de sua

aparência. poupando tempo e fazen
do economia real com as legítimas
lâminas Gillette Azul.

DR. POLYDORO S. THIAGO
CI.fNICA �Ií,DICA EM GERAL

Doenças do coração, pulmões, fi
gado, estômago, .intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos'

e crianças
CONSUT,TóIUO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUJ,TAS DIARJAI\IIENTE:

das 15 ás 18 horas
ftESTDÊXCI1\: Av. 'I'rornpowskl,

62 - Fone Manual 766

O���õ�sE!Tv9� �:i�Xi��A_ I
Doenças dos intestinos, réto e Ianus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.

IFisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meu-eles, 28.

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

Resid: Viciai Ramos, 66. I

DR. M���I�:7 NEVES f
Médico esperialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
ga Prática no Rio de Janeiro '

COXSUJ,TAS - Pela amanhá:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde exc-epto aos sábados. das 14
ás 16 horas - COSSULTóRIO:

I
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

,Cirurgia e Ortopedia clinica e Ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Dláriamellte das 15 às 17 horas.
RESIDÊNCIA: Almirante Alvim,

36. Fone lU. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Cen tr .... de Saúde e Di
retor do Hospital "Xer'êu Ramos"
CLINICA ;;II�DICA de adultos e

crjanras ,

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

quinho")
COXSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉ;;CIA: R. Felipe Schmtdt,
38 - Fone: manual 812

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CL1NICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUJ,TóRIO: Rua Nunes !\Ia
ebado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊNCIA: Rua Marechal Gui
lherme, 5 Fone 783 DR. BIASE FARACO

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Ser-viço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátr-lco do Rio na Capital � &-

deral
CUNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOS.'\S
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua F'el ipe Schmidt. Consultas:

Das lã ás 18 horas -

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

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOP.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE Ail1BOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648 _ Bravos' Que pontualidade! Agora sim, podemos co

meçar vida nova ,.. Parabens a você... e à Gillette! ...
_ Por que não fozes como eu? Uso a Gilleffe, para não

perder tempo. Economizo e chego sempn .. a hora.
DR. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson, do
Rio de Jan.,iro

ESPECIALISTA
Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO ua-
bio e céu da bôca fendidos de

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

I15 às 18 horas
.

.RUA NUNES MA(;HAD& N. 20 -

Fone 1447

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAJ� - AT�TA CI
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ...

Formado pela Paculdado de Medi-
cinna da Universidade de São

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

Prof. Al!pio Cor-reia Neto
Cirurgia do estômago e vias bt-
1Ia1''''s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

ótero, ovários e trompas. Varrco
c:ele, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te]. 1.598.
R·ESID�NCJA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te]. M 764

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele habilítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLElFONES 1418 e 1204 GARANTIA POSITIVA: Compre um !>acote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar so

tisfeito, devolva as oito e se fá reembolsado.

GilletteAUTOMOBILIST48
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Praça da Bandeira

ne. 37

Caixa Posta11797 - Rio de Janeiro

Inter-Americdllc'lG_143

-
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L'ACTIFERO
Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o

Lactífero tem prestado às sras. mães, quer no periodo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoje conhecido, Em sua far rnâcia ou

com O depositário S. M. BANDEIRA, Rua Paisandú,
219 - Caixa Postal. 572 - Porto Alegre

Est. do Rio Grande do Sul.

......................... ... ..•

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"
F..dada e. uni - Séde: B A I A
INCENDIOS -,; TJU.NSPORTES

Cifras do ,Balanço de 1944:
graças ao saboroso «PÓ Digestivo
De Witt s que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
0« PÓ Digestivo De Witt> corrige o
mal no seu inicio, estimulando a di
gestão, protegendo as mucosas gas
IIrO intestinais e neutraJisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

-PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos prato»
da arte culinaria Brasileira,

Peça na farmacia o

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
76.736,40! ,306, 20

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades

DiretoreS:l
��

Dr. Famphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr, Joaquim Barr eto de Acaujo
e José Abreu.

«

I �.!,
rII r'il Fabricante G distriDuidores das afamadas con- I11 '11 facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um graIl.-

de sortimento de cast:miras, riscados, brins

I bons e baratos, algodões, mOI"LÜS e aviamentos
para alfai<:1tes. que recebe diretamente das

II
melhor�!õ fábricos. J:i Casa "1\ CAPITAL" chamo. a atenção doa Snra, Comerciant.m do interior no sentido de lhe fazerem uma'

vi�ito ontem de detunrem IJUOII compraw. MA'fRIZ em Florian6polis. - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes.
,

4gn:;p'&l'� :;:st�O:::"W:::;:1Sl;C:::iiWICIJ:::::;;,1 tli:lttIl5_1lI.._ICI:II__ JlI..lAiiIiilMIiml"""""""'_II!iIiliWm"'I:'ijWIll4i#MIIleliI=Il!'I\lIi*SI"""'i'Ii!=OillI:l&III"lIlIiiIlii&!Il-·lIIIiWS iIIIIIi1l11'111__IIlIlI__m=__all I'IIIII... .. •
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A BORDO 00 "DUQUE DE CAXIAS" CHEGARAM, ONTEM, AO RIO DE JANEIRO,
NOS QUE HAVIAM IDO A ROMA RECEBER O CHAPÉU CARDINAUCIO. CHEGARAM,

CUARDA DO CEMITÉRIO DE PISTóIA./

Em Iormecão o>
...

novo gabinete
Sofia, 23 (U. P.) - O pri-·

meiro ministro Kimon Geor
gieff, cujo gabinete se demitiu,
ontem, foi instado pelo regen
te a formar o novo govêrno .

OS CARDEA l' JS SUL-AMERICA.. ·

TAMBÉM, ELEMENTOS DA

FATOS AUSPICIOSOS

Prorrogada a

greve das Docas
BUENOS AIRES, 23 (U. P.)

- o Sindicato dos Trabalha
dores das Docas, que apoiou a

candidatura de Peron, esolveu
prorrogar a greve até sábado.
Essa atitude foi tomada não
só como sinal de simpatia aos

trabalhadores dos frtgorífícos,
mas também como repudio ao

regime de Franco.
Ao mesmo tempo, o Sindica

to anunciou que está estudan
do a possíbilidade de suspen
der o embarque e o desem
barque de carga de navios es··

panhois, até que Franco seja
afastado do poder.
A greve dos trabalhadores

dos firigorificos também conti
nua.

Não é esta a primeira vez

que os trabalhistas argentinos
condenam Franco. O Partido
Trabalhista, organizado e di
rigido por Peron, já maniíes
tou em diversas ocasiões o seu

repudio ao govêrno franquista.
_. -------------

musicas

,TOME RNOT
�----------------------------------------------------

IQ�f t�\�:'I ratJ mie!IIR :::::::;:�:�
I�III[:III ��::OC��::LU::
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FlorlanóPoils, 24

Inaugurada n PETISQUEIRA
Foi naugurado, ontem, nesta cimento, os quais exigem de

cidade, à rua João Pinto n. 19, seus cozinheiros o máximo as

uma bem montada casa no seio. Ademais, geladeiras mo

gênero de comestíveis e apere- ríernas e armários superventí
tivos. lados, estão dispostos de modo
"A Petisqueira", como é de- a manter os mantimentos sem

nominado o novo estabeleci- pre frescos e sadios, bem como

mento, é mais um local de re- as bebidas, que são servidas

pouso onde se pode passar ho- geladas, tanto a cerveja, como
ras agradáveis num ambiente os aperitivos. É, isto, uma no

seleto, saboreando finas bebi- vidade para quem aprecia um

das e petiscos. aperetivo e que, até agora, via-
Ao percorrermos as depen- se forçado a tomá-lo sem gelo.

dências do modelar estabele- Informaram-nos, ainda, os

cimento, tivemos oportunída- senhores Santos & Rosa que o

de de observar ° cuidado e ca- estabelecimento mantém, sem
rínho com que os roprietários nre, frangos, galinhas e peixe
Santos & Rosa, dotaram sua assados, de molde a atender
casa comercial. Nos minimos qualquer pedido para píquení
detalhes predominam a hígie- ques, etc ...
ne, a ordem e o conforto. As Inaugurando seu estabeleci
paredes, numa altura de cêrca menta, precisamente às 14 ho
de metro e meio, são cobertas ras de ontem, os senhores San
de azulejos brancos e o piso tos & Rosa ofereceram às pes
cam ladrilhos. As armações e soas presentes, finas bebidas e

balcões são dos mais recentes saborosas empadas, pastéis,
tipos. croquetes, etc.
Quanto à cozinha, podemos Somos gratos ao convite que

afirmar que rivaliza com as ta- nos foi endereçado e formula
miliares, visto que o serviço, mos votos para que "A Petís
feito à minuta, está sob a tis- queira" consiga realizar seu

calização imediata das senho- propósito: servir bem aos clien-l
res proprietários do estabele- teso

Automóveis «Packardn -1946
�odelo Clipper

'I'emos o prazer de comunicar aos nossos clientes e amigos
que fômos 'nomeado distribuidores gerais, dírétos, no Estado
de Santa Catarina, dos afamados automoveis "PACKARD",

Os primeiros carros, madelo 1946, já encomendados para
embarque dos Estados Unidos, deverão chegar a Florianópolis
dentro de 60 dias, aproximadamente.

Seus preços serão calculados de maneira a que a compraide um "PACKARD" não mais constítúa previlegto de classe,
Assim, aguardem nossos clientes e amigos a grata opor

tunidade de escolher um magnifico "PACKARD" .

Florianópolis, 23 de março de 1946.
11lACHADO &, CIA.

A reforma do .

gabinete espanhol
Paris" 23 (U. P.) - O gO-1 tante árduas. O Presidente da

vêrno republicano espanhol República espanhola, sr. Mar
não divulgou, ainda, nenhuma I

tinez Barrio, manteve longa
decisão sôbre a anunciada am- entrevista com os ministros
pliação do gabinete, depois de José Leyva e Horacio Prieto,
seis semanas da chegada a es-] representantes da Confedera
ta capital do sr. José Giral, o J ção Geral do Trabalho e do
qual declarou aos jornalistas Movimento de Libertação Na
que as negociações eram bas- cionaI.

Greve da fome na· India
NOVA DELHI, 23 (U. P.) - (govêrno a;penas seis dias para

O numero dos policiais de No- atender as suas exígêncías,
va Delhi que aos 100 começa- inclusive o pagamento de au

ram a greve da fome, ôntem, menta e a garantia de casa e

já sobe a mais de 2 mil. Sabe- outras regalias.
se que os policiais, deram ao

Criticada a atitude Argentina
LONDRES, 23 (U. P.) - O

semanário "Spectador" diz que
a Argentina, recusando-se a

cooperar plenamente com a

Junta Combinada de Alimen
tos de Washington, está pre
judicando o uníco elemento
"amortecedor" entre as ne

cessidades de um mundo fa
minto e o crescente aumento
deixou um gosto máu na boca.

- "Mesmo para um mundo
que já está ficando acostuma
do aos mais desagradaveis
choques a respeito de alimen
tação, a revelação de que al

guns importadores poderão ter Ide seus excedentes, que vão a

que negociar diretamente com

2.500.000 toneladas de trigo
a Argentina, para obter parte
de preços.

Os jornais do Rio, de 16 {lo corrente tecem os mais
elog'íosos eomentártos à atuação do sr, �erêu Ramos, Ií
(ler da maioria.

..\. ••A �olte ", por exemplo, sob o tópico "fatos aus

plciosox", asslm se exprime:
.. Bois ratos sumamente auspíeíosos assíualaram os

irubalho« de ontem na As"eml)léia: o díscurso do líder
Xctêu iIamos, PIO resposta ao sr, Otávio :lIang'aheira, e a

instalação du ('ornlssão de Constituição.
Na rénlíca ao líder da Minoria, assegurando-lhe (I

seu voto ao pedido da nomeação de uma eomíssão espe
cíal para ínvestígar as razões da erlse nnclonal, sob o

ponto de vlsta financeiro, da Inflação e das greves, que
tantas perturhacõe« estão acarretando ao país, o sr, �e
rêu Ramos dedurou que a }Iaioria quer a crítica e a co

laboração da oposlção na oura construtiva (lo govêrno.
Referind.o-se também a uma frmH' do sr, Jlang'abei

ra, f'H.'·g'undo o qual nunca pratícatnos, até hoje, no Bra

sil, li verdadeíru democracia, o sr, I Xerêu Ramos conci
tou os seus pares a praticá-Ia, daqui 1101" diante, esque
cendo, pelo. menos enquanto se estiver elaborando a no

va Carta llIug'lla da Repúhlíca, os homens e as suas dis
senções políticas.

- rodem os s1's. representante." ficar certos - dis
se, a certa altura de sua oração, o líder da �Iaioria - de

que o atual chefe do Executivo não faltará aos seus

deveres de auscultar a opinião púhlíca, para satisfazer
as necessidades e aspíraeões do pais!

E em outra eloquente e sincera passagem do mesmo

discurso:
- O que sustento é precísamente o perígo que exis

te nas questões políticas. Não nos reportemos ao passa
do. Tiremos dêle apenas a experiência. Respeitemos os

homens do passado, porque, caso contrário, criaremos,
dentro (lo Parlamento, o ambiente de intraquilidade e in
tolerância a que se referiu o ilustre deputado. Otávio
lflang'abeira, e do qual também se queixou o membro du
llIaioria, sr, Cirilo Júníor,

Concito os nobres colegas - são ainda palavras do
sr Nerêu Ramos - a esquecerem neste Parlamento o

passado. Mais não faço assim do que segulr a trajetória
que traçou nesta Casa e ilustre deputado por São Paulo,
em 1934, na outra Constituinte, meu querido amigo
Abreu Sodré,

O que o senador eatarínense pedíu à Casa, e muito
patríõtíoamente, foi que ela deixe as discussões políticas
para outras oportunidades, porque o que o povo exfge é
que a Assembléia lhe dê, quanto antes, a Constituinte.

Conceitos e apelos semelhantes foram ouvidos na

reunião, realisada de manhã, da Comissão de Constitui
cão.
>

Coube pronunciá-las, aí, o sr. Prado KelIy, sub-líder
(la ltIinoria, que proclamou não existirem no seio da Co
missão, para a obra de plasmar a ('arfa da, República,
partidos, mas simplesmente hraslleíros,

O sr, Artur Bernardes coroou o final da reunião pe
dindo a Deus inspirasse os membros dêsse órgão palia
que façam uma Lei das Leis digna do Brasil e dos seus

destinos.
Êsses fatos depõem por si mesmos".

Previsão do tempo
Tempo bom, passando a ins

tável, com chuvas;
Temperatura estável;
Ventos: rondarão para o

quadrante sul, frescos;
Temperatura: máxima, 29,8

- mínima 22,6.

Faieceu O bispo
ds Munster
Londres, 23 (U. P.) A

agência Reuter informa que o

cardeal von Galen, com 68
anos de idade, bispo de Muens
ter, faleceu na sede do bispa
do. A 19 do corrente, o cardeal
foi operado por causa de uma

peritonite.

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

Voltará a Londres
Nova York, 23 (U. P.)

John G. Winant, embaixador
dos Estados Unidos na Ingla
terra, declarou que espera vol
tar para Londres, perto de 10
de abril e que permanecerá
por algum tempo num posto
diplomático.

Formará ° novo
gabinete,

Bruxelas, 22 (U. P.) - 0-
prfncípe Charles encarregou
August Schryver, Iíder direi
tista, cuja facção derrotou
ontem Spaak como primeiro
ministro, de sondar os meios
polítíeos sôbre as possíhílí-
dades de formação do go
vêrno,

tines R I T Z -- R O X y
RITZ - Hoje às 4 e 6 3/4 horas. - Errol Flyn - George To
bias - Henry Hull.

UM PUNHADO DE BRAVOS
A história emocionante de um punhado de homens va

lentes e resolutos através das selvas da traiçoeira Birmania ...

Censura: - até 14 anos.

Precos: às 4 horas - 5,00 e 3,00 - às 6 3 4 hs. - unico 5,00.
Atenção: - Devido à longa metragem deste filme, não haverá
a sessão habitual das 8,30 horas.

ROXY - Hoje às 2 horas - Matinée colosso
Frank Sinatra - Glória de Haven

VIVENDO DE BRIZA
Noah Beery J1'. - Martha Odriscol

FIM DE SEMANA
Uma comédia alegre e divertida... - Continuação do seriado

AGENTE SECRETO X-9
Censura até 10 anos. - Preço: 2,40.

ROXY - às 7,30 horas.
10 - Filme Jornal - DFB,
20 - Paul Henreid - Bette Davis - Claude Reins.

A EXTRANHA PASSAGEIRA
30 - Noah Beery J1'. - Martha Odiscoll.

FIM DE SEMANA
Uma comédia alegre e divertida, entremeada de

e canções ...
Censura até 14 anos. - Preços: - 3,00 e 2,40.
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