
A vitória de Pelou preocupa Iashingtou ·

Washmgtol), 4 (U. P.) - En- maecendo a chance de vitória do atendido aos telefonemas que Aires haverá eleições suplemen- torial sôbre o possível triunfo
tre os funcionários diplomáticos candidato oposicionista. A maio- lhes são dirigidos e isto parece tares, a 10 de março - se pro- de Perón no pleito eleitoral da
desta ..apitai que esperavam a ria dos referidos funcionários, indicar que êles estão em con- longará ainda por' uma semana, Argentina', o jornal "Informa-
vitória de Tamborini nas elei- todavia, insiste em esperar pe- .acto ininterrupto com Buenos em virtude do lento sistema que ción" atribui esta possibilidade
ções cemeça a transparecer uma los resultados da decisoriw pro- Aires. Pela primeira vez, desde foi adotado. Nas quatro provín- de triunfo ao efeito contrapro-
sombra de dúvida, enquanto vinda de Buenos Aires. Em vis- que começaram as apurações, os cias onde já foi �ncerradal a apu- ducente produzido com a publi-
cresc .. a expectativa em tôrno ta da crescente vantagem de Pe- jornais de \Vashington publicam ração, T'amborm i teve vinte vo- cação do "Livro Azul". O edito-
dos resultados. Os membros do rón. os diplomatas melhor in- manchetes indicando a possível tos eleitorais (10 de San 'Luiz e ria lista a certa alturai do artigo
Corpo Diplomático e funcioná- formados desta capital levantam vitória de Perón, como é o caso lO de San Juan) enquanto Pe- diz o seguinte: "A reação de to-
rios do govêrno ligados aos as- a seguinte questão: "Se Perón do "Dai ly News". rón obteve 16, 8 de Jujuv e 8 de do o povo patriota em face de
suntos latino-americanos auruen- vencer, o que virá depois?" La Rioja. Entretanto, Perón vai qualquer ato que tenha mais ou

taram o número de telefonemas O Departamento de Estado es- VALORIZA-SE O ':LIVRO na frente na Capital Federal, menos uma simples aparência de
para os escritórios da "Associa- tá sendo informado sôbre o an- AZUL E BRANCO" em Catamarca. Entre Rros, Men-· intervencionismo estrangeiro, é
ted Press ", à procura' dos últi- damen to das apurações pela em- Buenos Aires, 4 (U. P.) doza, Salta, e Santiago deI Este- sempre grande e profundo".
mos resultados. Conquanto êstes baixada americana em Buenos Calcula-se que a apuração dos ro, Que representam um total de
não sejam ainda suficientes pa- Aires. Conquanto não trabalhem votos na capital e nas 12 das 14 140 .otos eleitorais. Tamborini
ra proporcionar uma prevrsao, aos sábados. os funcionários do províncias argentinas - em Tu- est/ na dianteira em Cordoba,
revelam desde já que está es- Departamento de Estado têm cuman e na província de Buenos Corrientes e Santa Fé, que têm

um tOt3.1 de 94 votos eleitorais.
Se Ta.mbo rini alcançar Perón 'na

capital, como seus líderes espe
ram, então a luta para o posto
presidencial será travada na

província de Buenos Aires, cujos
R8 votos eleitorais já agitavam
mais de uma eleição argentina.
Enquanto os quadro negros

colocados à frente das redacões
r'ls jornais e das estações de' rá
dio, iam tendo os seus algaris
mos modificados, para mostrar

que Perón continua ganhando
na maioria das províncias do
norte e do oéste, o "Livro Azul
p Branco" do coronel subiu de
preço: de trinta centavos, pas
sou a ser vendido a dois pesos.
Por outro lado, nota-se que até
mesmo os jornais anti-peronis
tas, que ordinariamnete dão
grande importância aos discur
l"OS de Bradem, pouca atencão
dispensaram ao que o Secre'tá
rio Assistente pronunciou on

tem, por ocasião de um banque
tE.
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Rio, 4 (E.) - A Assocíacão
Brasileira de Imprensa diri
giu ás suas congêneres dos
Estados a seguinte mensagem
de congratulações: "Quando se

comemora o primeiro aniversá-
'rio da restituição das liberda- LONDRES, 4 (U. p.) - O rádio de Budapest informou que
des de pensamento escrito, re- o conde Fidel Palffy, ministro da Agricultura durante a ocupa
cordando-se a reunião dos jor-] cão alemã, foi enforcado alí como criminoso de guerra. Adian
nalistas em Petrópolis, a As- tau que o ex-primeiro ministro Ferec Szalasi e seis outros ex

:'\lÉXICO, 4 (U. P.) - O Piracutin novamente está em sociação Brasileira de Impren- ministros foram condenados ontem à noite, por crimes de

erupção, projetando la�a e cinza em. quantíéade cada vez sa, á margem de todos os par- guerra, devendo ser enforcados segunda-feira.
maior. O vulcao se mamfestou pela prrmeira vez em 1943. A tidos se dirige a tôdas as Iô

a.tua� ,erupç�o é a .mais �orte d,o ano. Diz-s: que é tão intensa lhas, a todos os profissionais
que Ja cobrm de Clllza toda a al'ea que o cerca. da imprensa, por intermédio

de suas congêneres, para se

congratular nessa inesquecível
data pela volta á consolidação
da prerrogativa essencial

�

a

todos regimes livres e democrá
ticos. Cordialmente. - (a.)
Herbert Moses, presidente."
Rio, 4 (A N.) - O ministro

Góis Monteiro, titular da pas
ta da Guerra, baixou o seguin
te aviso:

o segredo
WASHIXGTOX. 4 (L'. P.) -- o senador Connally pre

sjll:ente do Comité lIas Relações Exteriores do Senado, de
elarou em entrevista à Imprensa que os Estados Unidos
lião darão o segredo da bomba aMmica" a ninguém, em
em nenhuma maneira, enquanto não fôr criada uma agen
da internacional que se responsabilize pela segurança".
Declarou ele que apola Integralmente a declaração recen
te de Burnes de que este país deve estar pronto para usar
8, Iorça, se necessarío, afim de evitar agressões,

da bomba-atômica

Novamente em atividade

Graças às dificuldades técnicas
NOVA YORK, 4 (D. P.) - A NBC anunciou que a irradia

ção das 19,30 horas para a Améríca Latina foi cancelada devi
do a dificuldades técnicas.

política bulgara
SOFIA, 4- (r. P.) -- () jornal do Partido Democratíeo

"Zneme" anuncia que os Estados Uuídos entregarams à
Bulgarín urna nota que "insiste em que o gabinete seja
anípllado". Os círculos diplomaticos bulgaros-ameríeanos
recusaram-se a tecer comentários.

Os' EE. UU. e a

Encalhou durante uma tempestade de leve
DOVER,4 (U. P.) - O navio espanhol "Ria de Cormes ",

de 1.551 toneladas, foi rebocado a salvo para o porto de Dover,
depois de ter encalhado em bancos de areia, durante uma tem
pestade de neve. Os 20 tripulantes foram antes recolhidos e

trazidos para terra. O navio transportava papel de jonnal e

polpa de madeira de Estocolmo para a' Espanha.

Lut'as Bataviana
BATAVIA, 4 (U. P.) -- Anunciam os holandeses que

um dos seus destroíeres canhoneou a ilha oriental de
Bangka, para. libertar retens. Adianta a informação que
quando o destroier "vrillem Vanderzaan" tentou desem
barcar tropas, encontrou pesado fog'o costeiro. O destroíer
abrlu fogo, então, durante (I dia e a noite de quínta-Ieíra
e tomou a bordo 23 retens libertados. Depois de um leve
bombardeio, sexta-feira, um segundo gTUpÓ de retens foi
libertado.

um centro de conflitosSeria

I Mensagem
da ABI

Serão enforcados

O "LIVRO AZUL" COMO CAU
SA DA VITóRIA DE PERóN
Havana, 4 (U.•P) - Em edi-

Intensa em París

A FIGURA PROEMINENTE DA
ARGENTINA

Buenos Aires, 4 (U. P.) - Pe
rón agora surge como a figura
política mais proeminente da
Argentina e, provavelmente, um

dos mais importantes caudilhos
da América Latina, no fim da
primeira semana de contagem
dos votos apurados nesta eleic:ão
na Argentina, marcada por uma
acesa cam panha eleitoral. Em
bora 1), escolha entre êle e Tam
borini não deve ser fixada até
depois das eleições su plementa
res na populosa província de
Buenos Aires, marcadas para 10
de março, os observadores po-

líticos concedem que na base
dos resultados até agora obtidos,
Perón vai deter o poder, devido
à combinação do seu Partido
Trabalhista com os radicais dis
sidentes que o apoiam. Baseados
no cálculo feito por estes obser
vad ores, Perón vai controlar
cêrca de 87 do total de 158 de
putados da Baixa Câmara. No
Senado, composto de 30 mem

bros, êle já tem 10 garantidos e

existem boas perspectivas de ob
ter mais 6, o que lhe dá a maio
ria necessária.

Procuram um substituto
BRUXELAS, 4 (U. P.) - Em virtude do impasse que es

tá embaraçando a formação do novo govêrno, alguns observa
dores sugerem que van Acker possa convocar outro pleito na

cional, pois embora êle tenha resignado, técnicamente está no

seu posto até que alguém o possa substituir.

nevada
PARIS, 4 (U. P.) - O que, hoje, já constitue a maior ne

vada na cronica de Paris -- 20 polegadas de espessura em cin

quenta horas - continuará pelo menos por mais um dia, se
gundo o Bureau Nacional de Metereologia. O trafego f'erroviá
rio está quase todo paralizado, com apenas sessenta por cento
da quantidade normal de generos de consumo sendo transpor
tados para esta cidade. Hoje, talvez esta porcentagem tenha si
do menor ainda.

Incêndio a bordo

Aviso do ministro
da Guerra

_
-"Em vista do que dispõe a

letra "A" do artigo primeiro
da portaria 8.196, de 26 de
abril de 1945, a prova de qui-

R d-tação dos serviços militares, ecomen ara0· a
dos menores de 21 anos, é o I I b Ihcertificado de alistamento que vo ta ao tra a o
lhe concede as. regalias a que Detroit, 4 (D. P.) -- Os gre
se refere o artigo 12 do ?ecl'e- vistas propuzeram á General
to 8.343, de 26 de, fevereiro de Motors que a longa disputa en-
1945". tre operários e patronato seja

submetida a um árbitro no

meado pelo presidente Tru
mano Os lideres da União de

Rio, 4 (E.) - O vapor ame- clararam que se a Corp6ra
rícano "Sea Pegasus", prece- ção aceitar a proposta, eles
dente de Buenos Aires, trazen- recomendarão que os operários
do carregamento de trigo para voltem_ ao trt8;ba�ho, sob, ceb�tas S. Paulo, 4 (E.) - Viajando
o Río, acha-se atracado no

caisl
condições, a e que o ar 1 1'0 de avião, chegou, hoje, a São

do Pôrto, tendo-se manifestado possa contentar as partes. Paulo, o deputado Euzébio
incêndio a bordo. O fogo ainda

S Rocha, da bancada do Partido
não foi _dominado e calcul�-s,e j uspenso O toque Trabalhista, o qual declarou a

i�s� serao elevados os prejui- i de recolher um vespertino que, sôbre a po
sição do P. T. B. em relação

JERDSALEM, 4 (U. P.) - A Liga Arabe declarou ao Co- PromovI-do o fl·lho
A média do salário-hora foi, á Carta de 37, o seu partido,

mité de Inquérito Anglo-Americano que "a Palestina nas mãos até agora, um dolar, e 9 cents. na Câmara, é contra a revoga-
dos judeus seria um centro de conflitos e intrigas. ínternacío- d St' I· Bombaim, 4 (U. P.) -- O ção apressada desse estatuto,
llais". Opina ainda a referida instituição que "o sionismo nun- e a ln comissário de polícia suspen- mebora "desejamos uma nova

ca poderá manter-se de pé por si mesmo, na Palestina" e que Moscou, 4 (D. P.) -- Vas- deu o toque de recolher e

ai
eon.tituíção o mais depressa

«hoje, os arabes estão á frente de um grave perigo que poderia silev J. Stalin, filho do gene- ordem proibindo reuniões de possível". Afirmou ainda que
leva-los a oferecerem o maximo de sacrifícios". Estas decla- ralíssimo Stalin, foi promovi- cinco pessôas, "em vista das a Constituinte de 34 já foi ul

rações foram feitas num memorandum dirigido ao Comité an- do a major-general da Fôrça condições normais agora pre-I trapassada pelos acontecímen-
, glo-americall1o. , Aiérea V,ermelha. valecentes." tos.

Terminou a greve
Rio Grande, 3 (Via Aérea)

- Terminou a greve dos por
tuáríos, tendo todos voltado
ao trabalho. O movimento no

pôrto, no dia de hoje, foi in
tenso. Chegaram dois carguei
ros, sendo um holandês.

o PIB e

Carta de
a
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Combatendo a inflação I sRio, (Via Aérea) - O De- Dívida Interna Brasileira ou imposto de ;;% cr-iado pelo OITO ELEMENTOS TONICOSlereto-Ieí n. 9.025, assinado de outra renda fixa terá g'a- deereto-leí n. 97, de �H {te

Ipelo general Gaspar Dutra rantida sua transferência tlf'zemhro de 1H37, poste- ARSENIATQ, VANADA
e que dispõe sôbre as opera- imediata e Integral, dormente modíficado pelos TO. FOSFOROS. (ALGO
ções de câmbio e o retorno Art. 70 - Aplíear-se-ão as decreto-Ieís ns, 485, 1.170 e ETC
do capital estrangelro, mo- dlsposlções deste deereto-Ieí, 1.34H, respectivamente de !)

TONICO DO CEREBROdificando sensivelmente dís- observados os prazos e eon- dt' julho de 1H88, 28 de mar-
'fONICO DOS MUSCULOSposições até agora em vi- díções nele estabelecídas, ao �() de 198!) e 29 de junho de

gor, teve profunda reper- capital estrangeíro já ��o- U3SJ.
eussão nos meios econôrnl- eado no país, mas des�. a

eos do país, data do respectivo regtstro.
Na entrevista concedida à Art. 80 - A remessa de

imprensa pelo ministro da ,ÍlI1'OS, lucros e dívídendos
Fazenda, sr, Gastão Vidig'al, não ultrapassará de 8% (oi-
no Rio, s. excía, estende-se to 1)01' cento) do valor do
fim considerações sôbre a capital registrado, consíde-
Importâneía e finalidade rando-se transferência de
desse ato do govêrno, Inspí- capital o que exceder essa

rado evidentemente no pro- pereentagem e vigorando
pósito de combater a infla- para esse fim os prazos pre-
ção. vistos neste decreto-Ieí.

É o seguinte o texto do Art. 90 - São permitidas
Deereto-Ie! n. 9.025: "O as operações entre bancos,
presidente da República, os quais poderão manter po-
usando da atrfbuíção que srçoes compradas, dentro
lhe confere o art. 180 da das condícões que forem fi-
Constttulção, decreta: xadas pela Carteira de Câm-
.. Art. 1° - É assegurada a hio do Banco do Brasil S. A.
Iíberdade de compra e ven- Parág-rafo único - 'I'als
da de cambiais e moedas es- operações serão feitas por
trangefras, observadas as simples troca de eorrespon-
determínações deste deere- dêncía, independem de in-
to-lei e as instruções que terferência de corretor e são
forem baixadas pela Cartel- isentas, hem como os seus
ra de Câmbio do Banco do respectivos documentos, de
Brasil S. A., sob a orienta- quaisquer taxas e Impostos,
ção da Superintendência da Inelusíve de selo.
]t[oeda e do Crédito. �h'Í. 10 -- E é vedada a rea-
Art. 2° - A seu exclusivo ltzaeão de compensação pro-

crftérío, fica a Superíuten- vada de créditos ou valores
dêneía da 1'Ioeda e (1'0 Crê- de qualquer natureza sujei-
díto, autorizada a reduzir a tos os responsáveis ás pena-
percentagem de 30% fixada Iídades previstas no decre-
pelo art. 30 do decreto-lei tu número 28.258, de 19 de
número 1.201, de 8 de abri1 janeiro de 1938.
de 1989, podendo mesmo su- Art. 11 - As operações
}}l'imi-Ia totalmente. resultantes tle intercâmbio
Art. 3° - Fica abolido o em moeda compell.sada con-

mercado de cambio a que se tinnurão sujeitas ao reg'ime
]�efere o artigo 7° do decre- a· que as subordinar a Car-
to-lei nO 1.201, de 8 de abril teira de Câmbio do Banco
de ]989. do Brasil S. A.
Art. 40 - Poderão .ser Art. 12 - É asseg'urado o

vendidas, para. satisfazer livre uso no país de fundos
pag'amentos de qualquer na- em moeda nacional pe11en-
t u l' e z a, no extel'ior, das centes a residentes no es-

compras feitas, na forma do trang'eiro.
art. 10 deste decreto-lei pe- Pal'ág'l"afo único - Não
los Bancos e casas Banca- se incluem os fundos a que
das autorizados a operar se refere o (IeeI'eto-lei n.
em camhio. 4.166, de 11 de março de
.Art. 5° - A fiscalitação 1942.

das operações de cambio Art.]3 - Somente os
('ontilluará confiadn á Car- bancos autOl'izado.s a opeI'ar
teira de Cambio do Banco em câmbio poderão manter
do Brasil S. A. que expedirá ('ontas em moeda nacional
os neces.sarios reg'ulamentos ou esh'angeira em nome de
obrigados os Bancos e Casas residentes no ext.erior.
Bancarias a manter um re- Parág'rafo único - Exce-
�'ist.ro especial de operações tuam-se da exclusividade
de cambio não originarias mencionada neste artigo as
de importações ou exporta.- contas (le reg'istro transitó-
ções, de cujo mOYÍmento to- rio de valol'es a tranferir,
tal aquela. Carteira deverá que o titula.r ten]la confiado
ter todas as informações. a }'esidentes no país.
Art. HO - É assegurado o Art. 14 - 'Ficam QS han-

d�reito de retorno a caIlital cos obrig'ados a recolher ao

estrang'eiro l)reviamellte re- Banco do Brasil S. A. a cré-
�d.strado na Carteira. de dito da ('onta vinculada ao
('âmbio do Banco tio R}'usil disposto no art. ]H deste de-
S. A., desde que a l)arcola ereto-lei, as importâncias
anual de transferência não ('orrespondentes a uma quo-
exceda de 20% do ('apitaI ta de 3% sOhre o valOJ' das
}'e·g-istrado. vendas de câmhio que efe-

�Jarág'l'afo único - Após tuarem, inclusive as fiue ,"le
dOIS (2) anos de ])ernumên- (lestinarem a atender às ne-
cia no pnís, o capital estran- ('essida(le do g·ovêrno.
geil'o aplicado em títulos da Art. 15 - :Fica al)olido o

Estarão de plantão, duran
te o mês de março as seguin
tes farmácias:

2 (sábado á tarde)
mácia Santo Antônio
João Pinto.

3 (Domingo)
Santo Antônio
Pinto.

9 (Sábado à tarde) - Far-
Art. 17 - A Superlnten- mácia Catarinense Rua

dêneía da lUoeda e do Crédí- Trajano.
to terá a faculdade de dila- 10 (Domingo) - Farmácia
tal' os prazos de torno do Catarinense - Rua Trajano. Icapital estrangeiro, sempre 16 (Sábado à tarde) - Far-

(iue o exig.irem as condíções :nácia Rauliveira - Rua 'I'ra-l
do mercado cambial de mo- Jano.

, .

do a conceder prioridade ao 17 (Domingo) - FarmacIa

pagamento das importa�õesl Raulivei;a - �ua Trajano ..
:à remessa de rendimentos 23 (Sabado a tarde) - Far

que normalmente represen- mácia Santo Agostinho - Rua
tem hníxa remuneracão de Conselheiro Mafra.

capítal, às l'emessas �de imi- 24 (Domingo) - Farmácia
g-rantes e ás de suhsistência. Santo Agostinho - Rua Con-

Art. 18 - t'ompete à {'ar- se13hOeir(So, Mbadfra: t d' FaI'-t· I (V b' d' B a a o a ar e) -

eu'a (e am 10 o anco ,.

E R Con-do Brasil S. A. expedir os macI� sperança - ua •

, -

.. selhelro Mafra.reg'ulamelltos e l1lstrll�oe:s 31 (D
.

.) F 'ma'cI'af
,. , 1 om111go - aI

que orem necessal'las a ,}Oa
E R Conselhei-execu�ão deste decroto-Iei" sp�r��ça

- ua

e-"peeialmente em relação Ia a I,a: , "

aos artig'os 60 e 70, com o
O seI"�ço nO�UI?� sel�a�:�fim de evitar que as transfe- tua�o. pel� F�Imacla _

P'rêlleias neles autorizadas. Antol1l0, sIta a rua Joao 111-

lWI' seu vulto ou frequêllcia;t�o_. _

possam resultar em retorno
de eapital em desacordo com

IlS suas disposições.

Art. 16 - A,<; importân
das provenientes da quota
reíerfda no artigo 4, hem
como as decorrentes de

operações feitas com ha
se no disposto nos ar

tig'os 10 o 20 deste decreto
lei, serão destínadas, a cri
tério da Superintendência
da lUoeda e do Crédito, par
te ao resgate da Irívída Elu
tnante e parte á constitui
cão de reservas para' o pa
g:amento de juros e amorfí
znções de títulos de prazos
médios e longo, cuja emís
são se destinará à compra
de letras de exportação, ao

financiamento do Plano de
Obras e Equipamentos e ao

de outros empreendimentos
de interesse econômico rele-
vante.

Art,. 19 - O presente de
creto entrará em yig'or na

tIata de sua publicação.
Art. 20 - Rel'og'am-.se as

(lisposições em contrário,
especialmente os decretos
leis us. 97.170, 485, 1.170,
1.291 e 1.894, respectha
mente de 28 de dezemhl'o de
] 987, ;) de janeiro de 1938, 9
de junho de 1_, 28 de mar
ço de 1989, 8 úe abril de
1939 e 2H de junho de 1939".
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1

QUEiXAS E RECLAMAÇõES I
int��!�Aé��e�I��:l��l\�m�e p�o��:n��: !para endir-eitar o quo estiver errado ou .

para que a lg uma falta não se repita; e

l'AO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇli.O RECLAMAÇõES,
de O ESTADO. que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. urna informa

cão do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

(.

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

K\HRElHOS FILHO
Xotas Polítkas

Notas Locais

Artigos de Redação
Página Ltterãrta

SIDNEI NO(,E�'I

Economia e Finanças
Viela Bancária

Xo ta s Científicas
Xolas Rurais

Estatística

Xem 'I'ôrlus Sanem
A. DA)JASCEXO

Gcvê rno do Estado

Jurisprudncia
Viela Militar
Noticiário elo Exterior'
Notic iár'Io do País

Artigos de Redação
I,UnO M. CllI,I,.J\ DO

Crônica da Semana

Pelos Mun lcípics
Magaz íne
Concursos

Artigos ele Redação
D. l<'. AQUINO

Xotas da Prefeitura
Vida Escolar
}1.....atos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Religião
PEDRO .l:'AULO MAt:H l.U(t·

.1

EspOJ:tes.
* '-'i' *

Informações úteis
TELEFOXES MA1S XECESSITADOS-
Bombeiros 131J.
Polícia .......•.................. 103ô'
Delegacia O. P. Social •........... 1578·
:.\Iaternidade 115;
Hospital Xerêu Ramos 831
SDnt" Casa 1036·
Casa de Saúde S. Sebastião H5:;'-'
Assi�téncia ThIulli.cipal .........•.• 1664
Hospital Militar 1157
14° B. C. 1530
Base Aérea ................•.... 786
7" B. 1. A. C. 1593
Capitania dos Portos , . . . . . . . . 138�
16" C. R. 160S
Fôrça Policial 1203
Penitenciária 151&
"O Estado" 1022
"A Gazeta" 1656
U Diário da Tarde" •............• 1579
L. B. A. 16"
Emp. Funer�Tia Ortiga 102)

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá�
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego 1

Procure então a noss� Gerê
da e preencha a nossa "'ficha d
informaçõ-es úteis", dando tôd
as indicações possíveis, que ter
mos prazer em reeomendá-Io (.)
acs lntt·ressad·os na aquisição d
bons flmciQnários (as).
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o eITADO-Terea.felra. S ". Mareo ele 1946 3

�n inUim a� mani �� a Õ�� � r�I1Ú· io a fBD[O
:Nova York, 4: (D. P.) - precisa de nosso auxí- de Franco. A. proclamação merosas vítimas- do regi- I ainda exíglndo a conde-

Cerca de quinhentos mem- Iío}", Foram também dís- dlvulgada por esse grupo mem franquista e prome- nacão de Franco inter-
bros (lo Comité Americano tríbuídos folhetos. Partícl- de intelectuais diz: "Um tem a esta tarefa se eou- romperam a sessão do.
Pró-Libertação do Povo param da demonstracão boicote cultural da Espa- sagrarem; 4° - que esti- Parlamento, para tornar
E s p a li 11 o I, protestando inúmeras mulheres, bem nha de Franoo deve com- mam que a situação inter- patente o seu protesto
contra a execução de dez como ex-combatentes uni- preender r a não tradução nacional é cada dia mais contra o regimem Ialan-
€spanho Is, idesfUaram á formizados, da marinha e fie sua Iíteratura, a não favorável para facilitar o gista.
frente do edificio onde é do exército dos EE. UU. execução de suas músicas, retorno na Espanha do
instalado o consulado es- PEDIDA A EXPULSÃO a não exibição dos seus reglmem de liberdade; ;;0
pandiol, bradando: * filmes e a proibição de - que se declaram eon-
"Abaixo F r a n c 01 e DO REPRESENTANTE que as nossas obras - das trártos a toda e qualquer

"Rompimento com Pran- ESPANHOL nações Iívres - sejam eu- negociação com partidos
co) agora!". Cinquenta po- Londres, 4: (U. P.) - A víadas para a Espanha que uão admitam a forma
lidais permaneceram DO rádio-emfssora de Buda- afim de serem usadas pelo nitidamente republicana
.Iocal para manter a 01'- pest informa que o Conse- reglme fascista". de regímemj 6° - que
d e m. Os manifestantes lho das Uniões 'I'rabalhís- * prometem a eosulta popu-
conduziam cartazes que di- tas de Hungria pediu ao MANIFESTO AOS ESPA- lar, a qual deverá ser ce-

. ziam: "Franco assassina govêrno a expulsão do re- NHOIS lebrada o mais rapídamen-
a m i g o s da América"; presentante diplomático te possível, depois do res-
"Abaixo o terror faseís- espanhol. Paris, 4: (U. P.) - Os tabelecímeuto da repúhlí-

, ta!"; e "O povo espanhol * '

srs, Gira] e Agulrre, pre- ea na Espanha. Estando
QUEREM O JULGA:MEN - sidente da General.idade ausentes de Paris tanto

TO DE FRANCO Oatalá, acabam de publt- Gira] como Aguírre se su-

Londres, 4: (U. P.) - O cal' um manifesto aos es- põe que tenham deixado
rádio de Sofia anuncia panhoís, dizendo: 1° - firmado o manifesto de
que OS. jOl'na.is bulgaros que reafirmam a fé na cuja elaboração se guar-
exigem que o general república, como única for- dou reserva até o momen-

Franco seja declarado cri- ma de regímem capaz de to da publicação.
minoso de guerra e como resolver de maneira de- *

tal julgado em corte inter- mocrãtíca o problema PASSEATA DE ESTU·
nacional. atual da Espanha; 2° - DANTES EM OSLO

*
que proclamam a sua de- Oslo, 4 (U. p.) ;) mil uni-

BLOQUEIO CUL'I'URAL cisão de liquidar a guerra versítáríos desfilaram pe-
Londres, 4 (U. P.) - civil em atmosfera de ge- Ias ruas do centro comer-

Segundo uma notícia da nerosidade; 3° - que afir- da] da capital noruegue-
rádio-emissora de Praga, mam que somente a repô- sa, a os grítos de "Abaixo
os eserítores checos e es- blica dará satisfação a nu- Franco}" Os estudantes
Iovacos exígfram um boi-

atual cote completo á E.spanha
sendo
doen- A data de hoje, regista o

então aniversário natalício do sr.

José Cherem, sócio da impor
tante firma Cherem & Cia., de
'I'ijucas.

ABERTAS AS FRONTEI
RAS NO MARROCOS
Tanger, 4: (U. P.) - As

comunicações entre o Mar
rocos francês e o espa
nhol ainda estão normais,
continuando abertas as

fronteiras. O trem que
trafega entre Tanger e

Casablanca está correndo
no horário- O consul espa
nhol em Tanger continua
concedendo vistos para os

franceses atravessarem a

fronteira do Marrocos es

panhol para o francês.
=-"1'.(��, 11

�---I

Vida Social Al\fPLIAÇÃO DO GABI
NETE REPUBLICANO
Paris, 4 (U;-P.) - Um

poda-voz autorizado de
elarou que "até a chega
da de Martinez Barrío, es
perado na próxima se

mana, não serão adota
das formalmente quais
quer decisões de GiraI pa
ra fi ampliação do seu ga
binete".

FOLDIr1HA DO DI!
MARÇO
Cal'navcl
S. Teóh.!o

Quarto c rellC. a Ia

5
64 301

*
* *

os ASTROS ACONSELHAM;
O dia não é próprio para

Irucíor viagem. nem para o

psiquismo; a tarde não é con

veniente para. operaçõell cirúr
gicas.

A, POlONIA 'EXIGEOfl,,'SSI(1lO� b ./
�• 11--

� ,,, ����"""'j Washington, (S. r. P.) - A opimao da enorme maioria da
-= J.����e ....���� ® � Nação Polonesa enviou, por intermédio de emissários, as seguintesl! EVITA AS ASSADURAS E exigências para que sua pátria volte à normalidade.
-_ IRRITACOf.S DA PELE 1) ,- A retirada de tõdas as tropas soviéticas e da polícia po-

.*. lítica russa N. K W. D., do seu território.
A data de amanhã, regista 2) - A cessação de tôdas as perseguições políticas, isto é:

o aniversário 'natalício do S1'. A 4.'''''.10 de a) a libertação dos condenados e presos no processo político de

Fernando Pacheco d'Avila, A AU Moscou; bl anistia para todos os presos políticos e todos os sol-

chefe do Tráfego Postal Tele- .-nlormaca-O dados do exército metropolitano polonês e componentes dos assim

i gráfico da Diretoria Regional chamados "destacamentos do mato"; c) a volta dos poloneses
d C·' A título de informação, útil, deportados para o interior da Rússia e a liquidação de todos os.

os OrreIOS e Telegrafos em
FARMCO. JOSÉ AUGUSTO Santa Catarina. aliás, a quem pretenda visitar campos de concentração, a lembrar os desumanos métodos do

DE FARIAS I * a "Cidade Maravilhosa", publí- totalitarismo hitleriano; d) a liquidação do sistema poücial que
Trancorre, hoje, o aníversá- Aniversaria-se amanhã a camos a tabela de preços, vi- tem sua expressão na existência do assim chamado Ministério

rio natalício do sr. José Au- mana. sra. Cecília Belo Wan-I gorante em todo o Distrito Fe- da Segurança.

gusto de Farias, proprietário derley, d. d. espôsa do sr. dr. deral, dos tax.is:, .

3) - A unificação e independência do Exército Polonês pela
da conceituada Farmácia Sto. Wanderley Junior Ttiximéirica polonízação do corpo de oficiais e a volta honrosa com armas

Agostinho, desta praça.; * Cr$ nas mãos, do exército polonês do estrangeiro, como a unificação
* I Partida até 1.000 metros em uma sõ entidade do exército estrangeiro, do ex-exército me-

Festejará, amanhã, mais tropolitano e do exército de Zymierski.Aniversaria-se, hoje, o dr. uma primavera, a gentil srta. de percurso 3,00 4) _ A cessação de devastação econômica do país, pelas au-
Wanderley Junior advogado Denei Oliveira, filha do sr. Por fração de 200 metros

toridades da ocupação.
nesta ca,,,,ltal. !' Altíno de Olive!ra. de percurso 0,20

5) _ A participação de todos os partidos democráticos nas
* Por minuto de espera. , 0,20 eleições livres e honestas.

SR. MANOEL CRUZ I Transcorre, amanhã, o ani- 6) - A independência da política exterior.
A data de noje regista o versárío natalício da srta, Ma- A presente ta:bela será acres-

7) _ A organização de plena autonomia territorial, social e
aniversário natalício d� s-;. ria de Lourdes Mendes, filha cida de 50% sôbre a impor- econômica, como também, cultural.
Manoel Cruz, alto runcíona- do sr. Leovegíldo Mendes, co- tância registrada no taxime- 8) - A socialização da grande propriedade capitalista e a.
.río do Tesouro do Estado e des- merciante nesta praça. troo organização de rendas justas da coletividade.
tacado elemento da nossa Or- * Horário 9) - A codireção e contrôle, por massas op.erárias, da econo-

questra SinIfônica. I' VIAJANTES Cr$ mia global nacional e das condições. que possam assegurar a to-
• OSNY LIMA VEIGA Primeira hora, indívisí- dos a existência das famílias e o desenvolvimento pessoal cul-

Festeja, hoje, seu anivers�- Visitam Florianópolis os vel. . . . . . . . . . . . . . .. 40,00 tural.
río natalício, o menino LUCI- srs. Osny Lima Veiga, do alto Horas subseqüentes, di- 10) - A liberdade da luta para a classe operária, pelos seus

dóro Fernandes. I comércio de Laguna, e sua visíveis quartos de ho- direitos, nos quadros do livre movimento profissional.
* I exma. espôsa. ra - 30,00 11) - A justa execução da reforma agrária e o contrôle da

Faz anos, hoje, a sra.· Alice S. S., que está hospedado em nação da colonização nos territórios recupetados e na Prússia

Aurora da Silva. I casa de sua genitora, á rua te- , Excursõ�s .

I Oriental.
. ., . _

* nente Silveira tem com sua Serão feitas medIante ajuste
.

12) - O ensmo obngatono para todos e a educaçao, basea-
Transcorre, na data de hoje, exma. espôsa,' recebido inú-l prévio: dos nos princípios morais e conquistas espirituais das civilizações,

o aniv,ersário natalício do sr. meras visitas de pessõas das Considera-se excursão, para ocidental e nacional.

dr. Francisco Vieira Bouli-j relações do distinto cas�l. efeito desta tabela, a ida aos

--�=================:;;:================::;:;;;;;;;;;;;:::itreau. * pontos pitorescos da cidade, QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ?

.

* I MOVIMENTO DE PASSAGEI- tais como Santa Tereza (além
Festeja, na data de hoje, R'ÜS DA PANAIR DO BRASIL do Largo do Guimarães), Cor- PROCURE A

mais uma primavera, a gentil! S. A., NO AEROPÔRTO DE covado, Avenida Niemeyer, Ilfal·atarl·a Perel·ra & Mello H
-srta. Sueli Maynoldi Taulois. I FLORIANÓPOLIS (além do Hotel Leblon), Alto �

'II D I A 3 da Bôa Vista, Tijuca (além da
.

.:JDeflui, na data de hoje, o' Procedentes de Curitiba: - Usina), Palmeiras, Bandeiran- Rua João Pinto, 16 - Flori�n6polis
_aniversário natalício da exma·1 Ernesto Meyer Filho e dr. Ra- tes, Guarátiba, assim como as

sra. Dilma Taulois Andrade, 'fael G-omes Cruz Lima. viagens para a Zona Rural ou
dd. espôsa do sr. Neréu An- Com destino á São Paulo: para fora do Distrito Federal.
drade, alto funcionário bancá- - Olga Piracuruca Dentice.

-

Transportes de volumes
rio. Com destino ao Rio de Ja- Tamanho interior a 0,60 cm.

* neiro: GenJésio Simões (sessenta centímetros) trans-

TranscoTl'e, hoje, o aniver- Duarte, Dulce Gerber, Karl ,porte grátis.
sário natalício do sr. Alcindo Klan e J·utta Kupsch Klan. Por '[olumes que excederem
Fanaya, ex-agente da Texaco, Procedentes de Pôrto Ale- de 0,60 cm., o transporte será
nesta cidade, residindo atual- g.re: - Ênio Petersen e Car- pago por unidade, á razão de
mEnte no norte do país. men Zilá Petersen. Cr$ 3,00.

TêrçCl-Feir�
1854 - Inaugura-ae o

Hoapital de Caridade.
poro êle tranderidoll o.

tell do velho edifício,
existen te.

ANIV,ER8AlRIOS

".OVADua ."w 0....·•••· ao.... "•• D. ultoa ii

.1
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o eSYAOO- Terca.'elra, 5 dl\ Marca oe 19..6
..--------------------------�--------------------�------------��------�------------��---------------------------=----------------------��-.

Cr���o�: há ?a�� tem�!!i��r!�an��gí�!��!1
DA DOS MILITARES ESPÍRITAS, que tem como fundamento
o Espiritismo definido em sua total Condificação Kardeciana,
considerado como a Terceira Revelação Divina ou seja o Con
solador prometido por Jesus em seu EVANGELHO. A Cruza
da, em seus Estatutos, considera o ESPIRITISMO como

sen-,do o Cristianismo em toda a sua pureza e, portanto, ínstru

�ento moral-relígtoso de confraternização dos militares espí
�Ita�, �u_e sao em grande número nas classes Armadas. Esta I
ínstttutção, recem-fundada, já conta, em seu seio, com inÚme-jmeros associados, pertencentes ao Exércíto, Martuha de Guer
ra, Aeronáutica e Polícia Militar. Na Cruzada é expressamen- I

te vedado tratar-se de política. Nenhuma seleção de aSSOcia-I(los é feita pela Cruzada, em face dos três aspéetos em que está
definida a Codificação do Espiritismo, como Religião, Ciência I'e Filosofia.

Oficiais da ativa, da reserva e reformados das fôrças ar- t

madas, assim como as praças graduadas ou não, também da
ativa, da reserva e reformados poderão fazer parte da Cruza
da. Os funcionários civis espíritas, que possuam ou não hon
las militares, em serviço nos Ministérios Militares e os asse

melhados das Corporações Armadas, poderão ingressar na

Cruzada dos Militares Espíritas, co.mo associados.
As finalidades da Cruzada, quer no âmbito do Espírtttsmo (Religioso, quer no do Espiriti.smo Científico e Filosófico, são,

elevadas e nobres, visando sobretudo a censtítuíção de um nú
cleo de confraternização Espírtta-Crtstão, para, como fóco,
realizar a Caridade, prática e ativa, onde quer que seja pedida
em nome do Mestre. {

A Diretoria aclamada foi a seguinte:
Presidente: General Fructuoso Mendes; Vtce-presldeate:

Contra-Almirante Carlos Olympio Borges de Faria; 1° Secre
tário: Cel.-lVLédico Paulino B.arcellos; 20 Secretário: Major
Waldemiro Pimentel; 1° Tesoureiro: Cap. de Mar e Guerra
Haroldo Cardoso de Carvalho Rocha; 2° Tesoureiro: Corenel
Jesuino Corrêa de Sá; Procurador: Coronel Gontran Jorge
Pinheiro Cruz; Bibliotecário: Coronel Everaldino Acestes da
Fonseca.

NO T A: - Para qualquer informação ou pedido de pro
posta o prezado irmão em Cristo poderá se dirigir á Sede So
cial da Cruzada, sita a Rua Lavrádío, 74-10 andar - Rio d'€:
Janeiro ou ao Cruzado resiC!_ente a Rua Barão do Cerro Azul,
479, Curitiba-Pamná. - JOAO BATISTA CARDOSO.

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

Laboratório
Clínico

lUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Eatodo

Florianópolis
Farm. Narbal Alua dl9 Souza

da Costa Avila
Dr. R. 6 S. Medina

Fum. L.

Exame de sangue. Exame para verificaçã.o
de cancero Exame de urina. Exame para

verificação da gravidez, Exame
-

<:ie escarro,

Exame para veri'ficação de doencas do.
{:Iele. boca e cabelos. Exame de féz8S.

Exame de secreções.
Ilutnvaccinas e tronsfusão de sangues,
Exame quimico de fal'inhas, bebida.

café. áquaa, etc.I •

CREDIARIO «KHOT»
Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n> 5,

junto .. à Redação do «O Estado».

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

•

���
\

Quantos
seu

. ,

serviços aSSIm,
carro ainda lhe prestará?

As vezes, somos obrigados a deixar uma resolução para

o último minuto, e que transtornos nos traz!

O mesmo acontecerá a seu carro, se o senhor falhar ao

compromisso que tem com ele, de propiciar-lhe todos os cuida

dos de que necessita paro que continue servindo-o bem, a tem

po e hora.

Sim, continue tratando seu carro no tempo devido e

com produtos de qualidade. Le-

ve-o a um Revendedor Esso e

ele lhe indicará o momento exa

to para a mudança do oleo do

cader, o momento adequado para

uma lubriliccçõo geral, e paro

calibragem dos pneus e o dia

de nova carga da bateria, etc.

Para obter bom c utomobiliono,
mande fazer no Posto Esso
mais p róxim o .

• Inspeção dos pneus
• lnspe céo de! b(f't�,.ia
u lespe çêo dos Ierets e Ier-e

tete s

'8 'n.ipeçõo dos eebes de igni·
ç:cio

• lnspeção da agua do ro ..

diodor

Para ser bem servido, vá

sempre de 9 a§
•

STANDARD OIL8 COMPANY OF BRAZIL

•

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao I - Frigidez, irregularidades ouva

Brastl o reputado e esperado trata- danas, idade critica. obesidade ou

mente Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flaCÁ.dêz da pele
medicação de escolha uníversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecída pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas deflcíên
terapêutico e peja sua eficácia Indís- das, de origem glandular, na ro.,·

cutíveI. - Okasa á base de HOI'mô· lher. Okasa encontra-se à venda nas

níos vivos, extr"os de glândulas se· boas Drogarias e Farmácias. Jnfor
xuais e Vitaminas selecionadas, mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, Av. Rio

�s Hgados diretamente a pertnba- Branco, 190 - Bío. Okasa importa.
coes das glânulas genitais do apare. do diretamente de Londres, pro-
lho sexual co-no: Fraqueza sexual porciona Virilidade, Fôrça e Vigo.r
D.a idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho
ttvo, no moço, selinidade precoce, roem, - Feminilidade, Saúde e Be
perda de eneegía, fadiga, fraqueza leza com as drageas "ouro" para
mental etc.• no bomem.. . ..

.

mulher.

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Edit�ra Vecchi, do RiO, encarregou a Livra
ria Rosa. à rua Deocoro , 33 nesta Capital, da distri

buição dos seus afamados romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver normalisada a entrega a dornicí.io , os

fascículos que precisarem.
-', ...

-
Precisa-se de pessoa ativa e honesta para venda de

romances em fascículos, a domicilro.
Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tratar na

Livraria Rosa. à rua Deodoro. 33.
.- .

------

CRS 2.t50,00
Lourenço Fran ciscc de Sousa

perdeu na noite de t-. a quan
tia de CR$ 2 J.SO.OO, entre Bar·
reiros e Serraria.

Pede encarecidamente à pes

sôa que 8 encontrou, ent regá- la,
mediante gratificação.

Et'iCRITóRIO JURíDH:JO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

-ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - J.l'oRe 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfieo: "Elibranco" - Lajes - Sto Catarina ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADO Terca·'el,a, 5." Marco d. '9486 5

Por George Gretton . tato, i texto do tratado diz ex-

Londres, fevereiro, (B. N. resoluções que tinham sido to- pressamente que "os chefes
S.) - Sem dúvida alguma, a madas pelos "big three "

com do govêrno das três potências
publicação do acôrdo secreto relação á Mongólia Exterior, grandes concordaram que es

firmado em Yalta, justamente a Porto Arthur e Dairen e ás sas reivindicações da União
há um ano atrás - 11 de feve- estradas de ferro Oriental da Soviética serão inquestioná
retro de 1945 - por Churchíll, China e Meridional da Mand- velmente atendidas, após a der
Roosevelt e Stalin, constituiu ohuria, do mesmo modo que rota do Japão". Não se trata,
a notícia diplomática mais Stalin, em nome da União So- portanto, de meras pretensões
sensacional dos últimos dias. viética, declarara-se disposto a da União Soviética, que teriam
Graças a essa publicação, fi- firmar um pacto de amizade de merecer o apoio da Grã
cam devidamente esclarecidos com o govêrno de Chungking, Bretanha e dos Estados Uni
as origens do tratado sino-so- afim de ser formada uma dos, mas discussões sôbre o

vtétíco, firmado em Moscou a aliança sino-soviética, "de tratado final de paz com o Ja-
14 de agosto do ano passado, acôrdo com a qual a União pão. A entrega das Kurilas e

que, na ocasião despertaram Soviética prestará ajuda á Chi- da parte meridional da Saka
viva curiosidade entre os ob- na, com suas fôrças armadas, lina á União Soviética é um

servadores diplomáticos. Como com o fim de libertar o país fato consumado, que já se tor
é bem sabido, muita gente do domínio japonês". nára juridicamente perfeito
acreditava, que o govêrno de

I
No que diz respeito ao futu- desde 11 de fevereiro de 1945.

Moscou, preferindo apoiar os 1'0 das Kurtlas, a publicação Os chefes de govêrno da Grã-
comunistas de Yenan, não es- do texte do tratado secreto de Bretanha e dos Estados Uni- T 1 d deverá b d Iid d

I
. .oca on e evera ser co ra a a mensa 1 a e .

taría muito inclinado a prestí- Yalta mostrou que Stalin não dos tinham plenos poderes pa-
_

giar o govérno de Chungking estava errado ao afirmar, em ra assim agir, uma vez que a II
e via nesse fato um obstáculo' declaração recente, que o con- terminação da guerra no Ex- CONTA CORRENTE POPULAR U
para um perfeito entendimen- trole soviétícc sôbre aquelas tremo Oriente estava condi- Juros 51/2 a. a. -- Limite Cr$ 30.000,00 �
to entre a Chi.na e a União So- ilhas não precisa ser ratifica- cionada á rendição incondicio- Movimentação com cheques n
viética, tão indispensável aos do pelos tratados de paz. De nal do Japão. Banco do D·lctrt·ta, Feder!ll �. I. Idois países quanto à própria O ti U l) II
causa das Nações Unidas. Pa-

CAPTTAL: rR$ 60.000,000,00ra muita. gente, portanto, cons-
.__________________________ E A. $ 15 00 00bdR SERV S: CP .. 0 .000,

Itítuíu surpreza a oa venta e

demonstrada tanto por Stalin _, Rua Trajano, 23 • flo"",nõpolis
como por Chmg Kai Shek,.

FILHA I MAE I AVO I
:....--...------

quando foram iniciadas as

G d d V I Nconversacões sino ....sovíétícas. uar a e igi antes oturnos
Para um observador mais

atento, entretanto, não

pOde-I To dras devem usar a de Florianópolisria passar despercebido o in-
teresse que tinham, principal- A Administração da Guarda de Vigilantes Noturnos de
mente, os Estados Unidos de t- , Florianópolis, tendo recebido reclamações de pessoas não eon-

ficarem solucionados os pro- • tribuintes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas
blemas do Extremo Oriente

"

comerciais, declara que a Guarda não é instituição oficial e
antes da capitulação do Japão, (OU REGULADOR VIEIRA:' que só tem compromissos com os que concorrem monetáríamen-
o que implicava, antes de mais

M A te para a sua manutenção. E esse próprio compromisso não po-
nada a necessidade de um en-

A ULHER EVITAR DORES de ir além de certo limite. Não é possível, a nenhuma institui-
tendimento entre a China e AI.via (u Cólicas Uterinas ção, garantir a alguém uma tranquílídade absoluta sôbre a sua
a União Soviética. Por ocasião Emprega-se com vantaz ..mpa- pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais.
doa. viagem a Moscou do dr.

ra combater as irregularidades Nas cidades mais bem policiadas do mundo roubam-se, não
Soong, fizemos prognósticos das Iançõea periódicas das 8€- já pães e galinhas, como em Florianópolis, mas .mílícnáríoa,
que, na ocasião, não deixavam choras. É calmante e regulador crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.
de parecer um tanto otimistas. dessas funções.

. Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
A verdade, .porém, é que já na- FLUXO-:"'EDATINA, pele Flua A Administração
quela época, como revela � comprovada eficácia, é muito re-
publicação do pacto, secreto de ceitada, D�ve ser usada com
Yalta, o presidente dos Esta-

confiança.dos Unidos se comprometera FLUXO.SEDATINA e[}cmÚr8-��
á tomar todas as providências �MÃE em toda parte.necessárias para obter a apro-

vação de Chiang Kai Chek às I

Cereais em grosso
Manteiga, queijOS, xarque,

banha e s·algados

MACIEL, FONSECA & C. I
Comissões - Consignavões - Conta Própria 1
Rua Leandro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Acre
Rio de Janeiro

(aiXà Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

Pecebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todo s os produtos de la voura ligados ao ramo de cereais, Fecula.
cação. camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

financiamento até 8G% sobre o valor da mercadoria embarcada,

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

o PACTO SANGRENTO DE YALTA

limpa mais

agrada mais
rende mais
... e assim tombem afirmam

todos que usam Kolynos.
Porque Kolynos é um cre

me dental para todas as

idades. Limpo. completa
mente 08 dentes sem arra

nhar o esmalte: embeleza

o soeriso. refresca a boca,

purifica o hálito... e por

ser "CORCeutrado", rende

mais!

KI07PMcC
...,........--.-....-........." ...-..•• -..,...... .,__ ....

- .........&-rr:a ......
-

..........._..........--. ................_..... ..,.._...� ..

RECORTE J!jSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTEa
DE FLORIANÓPOLIS.

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

Florianópolis, de de 194 .....•

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

,
FARMACIA ESPERANÇA

d. PUBl�.tleo NILO LA 118

____ ............. - ._...... - Pu ...........
� ...

........................... _ .....

Sedas, Ccsímírcs e Lãs

SA S••'"A. .rOSA
.

ORLA�DO SOA R.PFjLL]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - lojô e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t --- End, Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

I
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

"UM OUSADO "RAIIDl" nossa redação, em rápida VÜ.i-l Dia 31 - Fluminense x Vas-
A VELA" ta de cortezia.

I
co - campo do Botafogo.

Sob o título acima, o "Cor-· llIês de Abri!
reio do Povo", de Pôrto Ale- A PARTIDA DO "VEN -

'

gre, em sua edição de ante- DAVAL" Dia 31 - América x Flumi-
ontem, publicou o seguinte:" O "Vendaval" zarpará ama- nense - campo do Vasco.
"Está em Pôrto Alegre, des- nhã, às 14 horas, rumo ao Rio Dia 3 - S· Cristóvão x F'la-

de ontem, ao meio dia, tendo Grande onde, após rápida esta- mengo - campo do Fluminen
sido recebido festivamente o da, sairá "barra fora", para o Ele.

iate "Vendaval", que, tripula- norte.
do por um grupo de destacados Hoje, às 17 horas, a bordo do
esportistas macíonaís, está efe- veleiro, o dr. Pimentel Duarte
tuando com uma regularidade oferecerá um "cock-taíl " aos

elogiável o cruzeiro Rio-Mon- proceres da vela gaúcha."
tevidéo-Buenos Aíres-Monteví- Nota da redação: O "Venda-
déo-Pôrto Alegre-Rio. val ". em sua passagem por
A tripulação do valoroso Florianópolis será festivamen

"utter" é formada pelo dr. Jo- te recepcionado pelos esportis
sé Cândido Pimentel Duarte, tas barriga-verdes e aficiona
presidente do Clube de Rega- dos da nossa Vela.
tas Guanabara e Yacht Clube *

do Rio de Janeiro, José Luiz e A rrABELA DO "TORNEIO
Fernando Pimentel Duarte, RELÂ])IPAGO" CARIOCA
Josino de Araújo Maia, Leo- Rio, 3 (E.) - A presidência
nardo Alvaro Alberto, Jorge da Federação Metropolitana
da Veiga, Roberto Pampeu, Má de Futebol não só homologou
rio Andrade Ramos e Preben a tabela elaborada para o Tor

Schmidt, tendo de Rio Grande neio Relâmpago, pelo Departa
até Pôrto Alegre feito parte da mento de Profissionais, como

tripulação o "comodore" Leo- designou os campos, conforme
poldo Geyer. determínam as Ieís.

Lógo. depois da chegada a I A relação oficial dos jogos é

tripulação do "Vendaval" foi a seguinte:
conduzida á séde do Clube dos

r

.Jangadeiros, onde lhe foi ote- l\Iês de 1l'Iarço
recido um churrasco, o qual Dia 16 � América x Vasco
decorreu num ambiente de - campo do Fluminense.
grande cordialidade. Dia 17 - Botafogo x S. Cris-
Á noite, os Veleiros do Sul tóvão - campo do Flamengo.

ofereceram uma recepção aos Dia 17 - Fluminense x F'la-
pilotos visitantes, sendo sau- mengo - campo do Vasco.
dados pelo "comodoro", Erwin I Dia 20 - Fluminense x Bo
Bier, em nome do clube dos I tafogo

- campo do Vasco.

Navegantes. Em nome dos ve- Dia 23 - Fluminense x São
Iejadores gaúchos falou o es- Cristóvão - campo do Vasco.
portista Hamilear de Garcia, Dia 24 - América x Botafo-

ALIANÇAoferecendo aos visitantes fina go - campo do Vasco.
placa de prata, com as insig- Dia,24 - Flamengo x Vasco
nias da F. R. G. V. M. e dos -- campo do Botatogo.
clubes filiados. Dia 27 - América x F'lamen-

O dr. Pimentel Duarte agra-I go - campo do Vasco.
deceu as homenagens tributa-! Dia 27 - Botafogo x Vasco
das, tendo, no final saudado, a1- campo do F'lumínense.
imprensa representada pelo', Dia 30 - Botafogo x Fla
nosso companheiro de redação mengo - campo do Flumi-
'Tulio de Rose. I nense.
Mais tarde, estiveram os tri-I Dia 31 - América x S. Crts

pulantes do "Vendaval" em tóvão - campo do Flamengo.
. ------------------------------.------�---------

CORINTIANS x S. CRIS ..

TóVÃO
S. Paulo, 4 (E.) - O jogo

interestadual de sábado à noi
te, nesta capital, que reuniu as

equipes do Corinthians e do S.
Cristóvão, foi vencido pelo clu
be paulista pela contagem de
5 a 4. O Corinthians assinalou
o seu tento de vitória graças à

marcação de um penalty pelo
árbitro Vitor Carrutú, à últi
ma hora. Os" goals

"

foram
consignados na ordem, por Cí
dinho, Servilio, Mical, Cláudio,
Nestor, Mical, Baltazar e Cláu
dio, de penalty, Os quadros fo
ram os seguintes: Corínthíans
- Arlindo (Bino), Rubens
(Ariovaldo) e Aldo; Palmer,
Hélio (Juper) e Aleixo; Cláu
dio, Baltazar, Maracaí (Servi
lio), Servilio (Rui) e Valter.

S. Cristóvão - Louro, Mun
dinho e Barradas (Antoni
nho ) ; Indio, Santamaria e

Sousa; Cidi.nho, Neca (Ger
son), Mical, Nestor e Maga
lhães. A partida rendeu
c-s 37.956,00.

B R I TO
o alfa ia te indicado
Tiradentes, 1

DO LAR (LTDA.)
Séde: Avenida' Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JANEIRO
Carta PateDta D. 113.-Expeclida pelo' Tasollro Racional

Resultado do Sorteio realiZ'ldo no- dia 27 de Fevereiro
de 1946 pela Loteria Federal do Brastl, de e cõrdo com o

artigo 9" do Decreto-Lei n. 7 !)30. de 3 de Setembro de
1945, revigorado pelo de o: 8.953 de 26 de JAneiro do
corrente ano, conforme a circular n. 2 da Diretoria de
Rendai Internas de 8 de Jl\f\eiro op .

Plano Especial- Premiado o n· 9.533
9533-Milhar-Primetro prêmio no valor de Cr.$ 10.00000
533-Centen8 - Premio no valor de Cr,$ 1.200,00

Inversão - Premio no valor rlA Cr.$· 300,00
Plano Popular • Premiado o II· 9.533

9533 -Milhar-Primetro Prêmio no valor de Cr.$ 5080,00
533-Centena - Premio no valor de Cr.$ 600,00

Inversão - Premio uo valor de CI' $ 200.00 • 0'- PRECEITO DO· DIA
·Plano AUan<a. Série 1 Milhar 9.533 'I TAo NECESSÁRIO QUANTO O

Série 1 número 9.533 Cr$ 50.000.00 - Tipo liberal CAFt DA MANHA
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 -» » O banho frio. de chqveiro. re-

Centena Cr$ 600,00 » »presenta e�celent� exer:ício por�

I
-

d 'Ih C $ 200 00 _
o pele, Ativa a clrculaçao do son-

nversao O mI ar r,» - »

gue e proporciona agradável sen-

Inversão da centena Cr$ 60,00 - lt li>
sação de hem-estar. principalmen
te se fôr precedido de ginástica &

seguido de fricção com toalhllJ

grana e felpuda,
Diariamente, a.o levantar-se. faça

um pouco de ginástica vigaro.a.
Em lIeguida. tome um banho de
chuveiro e, ao enxuqaI"se, friccione
o corpo com a toalha SNES,

Cines ODEON ,. IttiPERIAL
ás 2 - 6 % horas

,

Um gozadíssímo fílme nacio
nal com os melhores artistas
de nosso rádio:

P i F- P A F
com

Jararaca & Ratinho - Alva
renga & Ranchinho - Lée AI
bano e outros.

Conheçam a celebre
CADEIRA DE BARBEIRO
No programa: - Reporta-

gens da Folha Carioca - 51
- DFR

2 - O Box na ordem do dia
- Short.

3 - Fox Airplan News
.Jormal.

Preços: - Cr$ 5,00 - 2,00.
Censura "LIVRE".

•

� ·rNE IMPERIAL
(;iS: ';' :Y2 horas

última exibição.
Uma adorabilíssima comé

dts, cl.wi!. Qe músicas e roman

ce!
A MULHER QUE EC- PEIXE!

com

Mac DONALD CAREY
Betty RHODES - Dona DRA
KE.
No programa: Brasil atua

lidades 2x49 - DFB.

Preços: - Cr$ 2,40 (Único).
Censura "Imp. até 14 anos".

Religião
Catolicismo

o SANTO De OlA
4 DE MARÇO

S. Casimito, Confesso?'
Este santo era o terceiro fi

lho de Casimira IVu, rei da
Polônia. Teve êle os títulos

"Principe da Polônia" e Rei
eleito aa Hungria. Mas por
suas heróicas virtudes tornou
se merecedor do .título mais

glorioso de santo. Vivia Ca
simiro afastado dos negócios.
do govêrno, para poder entre
gar-se ao serviço dos pobres.
A nota mais característica.
deste príncipe era sua profun
da devoção á Maria Santíssima
devoção que o inspirou para a

composição de um dos poemas
mais perfeitos que tem produ
zido a arte cristã. Não é de ad
mirar que devoto tão fervoro
so daVirgem Imaculada, culti
vasse com todo cuidado a lin
da flôr da castidade. E quando
- segundo os precários conhe
cimentos médicos da época -

os facultativos lhe aconselha
ram que procurasse restabele
cer a saúde abalada sacrifican
do a castidade, preferiu sacri
ficar a vida. Morreu 'no dia 4
de março de 1484.

* * *

5 DE MARÇO
S. João José da Crue, Confessor
Descendente da antiga fa

mília fidalga dos Calosirto,
nasceu João em 1654, na ilha
Ischia, perto de Nápoles. Com
16 anos de idade entrou para
a ordem de S. Francisco da
Reforma de S. Pedro de Al
cântara. Desde os primeiros
dias de sua vida religiosa dis
tinguiu-se por sua austerida
de de sonduta. Não comia nem

carne nem peixe, nunca bebeu.
vinho e contentava-se com três.
horas de sôno. Poucos anos

depois de seu ingresso na or

dem, foi encarregado de cons

truir um convento em Alisa.
Em vista dos dons extraordi
nários com os quais Deus o

agraciara, mandaram-lhe os

superiores que recebesse a or

dem sacerdotal. Em seguida
Foi mestre dos noviços e supe
rior. Por ordem do médico teve
mais tarde, que mudar de re

gime; mas mesmo assim acha
.

va meios e modos de tornar
os pratos menos atraentes, a

fim de satisfazer sua inclina
ção para a penitência. A aVaI1:

çada idade de 80 anos que al
cançou, prova que a mortifi

cação não lhe era prejudicial.
Morreu, em Nápoles, aos 5 de

março de 1734.
-------

CASA MISCELAN:EA distri-
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

Série 1 número 9533 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 - I)

Centena. Cr$ 300,00 - ,» ,.

Inversão do milhar Cr$ 100,00 -» I)

Inversão da centena Cr$ 30,00 - lO »

OBSERVAÇAO - O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 2.7 de Març0 (quarta-feira), pela Loteria Federal do

Brasil, de conformidade com o Decreto-Leí 1.930, de 3

'de
Setembro de 19�5.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1946

R. Pessôa Rama.lho -Fiscal Federal
VISTO: Eduardo F. Lobo =Díretor-Tesoureiro

O. Paçanha =Díretor-Gerente
Convídamos os seunores prestamistas contem plados

que estejam com os seus títulos em dia, a virem à noss»

séde , para receberem seus nrêmios. de acôrdo com o nos

BO RI:' gulam en to. I

'* lUl8 QpK n
NOME, 1il lJ)(
.[)(BOI.4H
-

P'QDDOSO .l1JD-
LU.1l NO TRAT'"

!lENTO DA.

• • •

Amanhã - ODEON
Sessões das Moças

Um filme romantico inteiramente colorido!

CAÇADORA DE MARIDOS
com Mary MARTIN - Dick POWELL

5.a-feira - ODEON
Zaira CAVALCANTI

LUA DE MEL NO RIO
Domingo ODEON - IMPERIAL
Joel Me CREA - Betty FIELD

TRIUNFO SôB,RE A DôR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLiNICA MÉDICA El\[ GERAL

DOenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSUJ,TóRIO: nua Fernando

Machado, 16
,CONSUJ/L'iS DIA IUAl\IIENTE:

(ias 15 ás 18 horas
RESJDÉXCJ.'i: Av, 'I'rompowskr,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSUJ,TólUO: R. .Ioão Pinto 7
Diárianlente das 15 às 17 horas.
RESIDÉ]\'Cr.,\: Almirante AJvim,

36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infan til da
Asststêncía Municipal e de

Car-idade
CLíNICA l\H:DH'A DE CRHNÇAS

ADUJ,TOS
CONSUI,TólUO: Rua Nunes 1\la
chado, 7 (Edifício S. Prnucíseoj ,

Consultas das 2 às 6 horas
RESJDÊXCIA: Rua Marechal GUl·

Inerme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníverstda
de (10 Bt-asi l ) . :'Iédico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
{'as Ment a is. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco do Rio na Capital Fe-

, deral
CLíNICA l\I1':DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GEU!\L - ALTA CI.
RUUGIA - �IOIJ«�STI.'iS DE SE
.... NHOUAS - PAUTOS ...
Formado pela Faculdade de Medr-
cinna da Universidade de São

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

Proí', Alípio Corr-eia Neto
Cirurgia do estômago e vias bt
liares, intestinos delg:ado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. varrco
cele, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RESIJHtNC1A: Rua Esteves Jú'

nior. 179; Te!. M 764

DR. NEWTON D'AVILA

Cunlínuam as Academia de Comércio de
ade�ões
o sr. Presidente do Clube I Santa Catarina

Idos Funcionários Públicos, re- I (Fiscalizada pelo Govêrno Federal)cebeu os seguintes telegramas.
A N O L E T I V O DEI 9 4 6De ltajaí - Acôrdo Funcio-

nários Brusque campanha CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (10 ano)-. ....".- ••••••• -.- ...._ 7 _ 7..7..-. _ ��l��C�O����;��ol'e�IUl���;l�mb���� C?Anta.dor (20 e, 3� anos)

jaí conhecimento v. s. acha-se I r,
_ C�enclas Econômícas.

incumbido representar funcio- JNSCRI(,;OES. Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 1° a 15 de fevereironalísmo este Estado, campa-
Exames de 2a época _ de 10 a 15 de fevereironha justa causa, hipotecas so-
Exames Vestibulares ao Curso de Ciênciaslidariedade movimento, dele-
Econômicas _ de 2 de janeiro a 10 de fev.

gando a v. s. plenos poderes
representação junto C. U. M. MATRÍCULA - de 15 de tevereiro a 14 de março

INÍCIO DAS AULAS - 15 de marçoP. Cords. 3allds. Benjamim F.
AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

Wendhausen, João Jacob Pet- .

ter, Onadir Silva, Maria Lau- ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BASI

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA DO LIMITE
lina, Peiter Margar ída 11aia,

MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DEJosé Julião Machado, João Jo-
LICENCA GINASIAL, DE ACÔRDO COM O REGIME ESTA

sé. da Silva. Benta Silva Palu-
BELEcIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de

bro, João Machado, Marta Ma-
9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8,191, de 20 de novemchado, Maria Ligia de Souza,

Edelmiro Rebello, Gertrudes bro de 1945).
Bela Cruz, Esperidião A. Leite, INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Às

DR. MÁRIO WENDHAUSEN Osvaldo da Silva Campos, Jo- 19 HORAS,
Médico cio Centro de Saúde e Di- -;.;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;==============retor do Hospital "Nerêu Ramos" sé Siqueira, João Ardigo, Zil- •

-;ICLINICA l\1�?;��1�asde adUltOS, e ela Silva, Esperídtão G. Silva, SI �)
.-

SCOXSULTóRlO: R. Trajano. 14 Armando de Amorim, Maria _.1:.\ I.) \.,.T t·,.)G \ J ()(altos da Confeitaria "Chi-
quinho") Edite Espindola, Adolfo Cug- .

J. ...
_

('OXSCLTAS: ela, 4 às fl horas 111'el' Rodolfo BOI'ba OnofreRESlDÊXC1A: R. Felipe Scllmiàt,' ,

38 - Fone: manual 812 Zeferino, Elpidio Simas. Luiz
Silva..
De Cresciuma - Solidários

com movimento reveendicia- I
dor e notávelmente justo da I
campanha União Servidores de �������������������������-=:-�w:'!._�
Pernambuco, neste momento
em que sentido democrático
inspira elevado sentimento
igualdade entre Brasileiros,

tio nos Funcionários Prefeitura
Municipal Cresciuma aplaudi
mos simpática e imperiosa
campanha secundada pelo Clu
be dos Funcionários Públicos
de Santa Catarina ao qual em
prestamos perfeita solidarie
dade e confiemos defesa nos

sos direitos cidadão Pátria co

muno Sauds. Cordiais. Hercílio
Amante, João Carlos Campos,
Augusto João Firmino, Manoel
H. Rosa, Teobaldo Rosa, João
Manoel Cardoso, Arno K. Her
tel, Jonson Linhares, Ester
Borba, Diva de Aquino, Mar
cota Rovarís, Maria Dias de
Assis, Dinorá Píetro, Hercílio
Canela, Manuela Casagrande,
Eufasia Martins, Esolíta Gu
larte, Eli Daltoé, Jurema Savi,
Benta Cardoso, Luzia Silva,
Angélica Sp,ileri, Rosalia da
Rosa, Hilda Becker, Ana Ro-
sa, Maria Rabelo, Joana Rosa,
Maria Godim, Alexandrina
Souza, Donatile Barbosa.
De Porto União - Os Fun-

1 cionários desta Prefeitura hi
potecam sua inteira solidarie-
dade colegas pernambucanos
grande causa benefício servi-
dores Públicos nosso País.
Cords. Sauds. Jayme Correia
Peneira, Aristides Paulo Rosa,
Urbano Pereira hay, José El-
pídio da Cunha, Alcides Oli
veira, Augusto Zimer, Olívio
Vilanova, João Vaz, Orlando T hen a � empre emLuz, Arací Correia, Franscísco
Bittner.

Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos ín testtn os, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da col ite amebiana.
Fisioterapia - Tnfra vermelho,
Consuita: Vitor Mê ireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 J1S.
e, à tarde, das lU hs, em diante

Resíd: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Pr'á t ica no Rio de .lanen-o
('OXSrLTrlS - Pela aman nã:
diariamente elas 10,:30 "S 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CONSt;LT(>RlO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DO:RNÇAS DA PELE - SíFILIS

- AFECÇõES UHO-GEX1TAIS
DE AMBOS OS SEXOS - !lA TOS
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,

Rio de ,Tanei,·o
ESPEC I1\LISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS.
OUVIDOS. NAHIZ e GARGA�TA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do L>\BIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc.
COl'íSUJJl'AS: das 10 As 12 e das

15 às lI! boras
RUA NUNES l\fA('HAD(, N. 20 -

� Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habtl ítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia,

CONSULTóRIO - Felipe Schrni
dto 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDÉNCIA - Conselheiro Ma
fra. 77.

TELElFONIDS 1418 e 1204

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor àe arranco

OfiCINA ENALDAI bEl L � (,f,\(,OCr"o·RadiO�\e Rua Conselheiro Mafra

t rie. 13�
----------..:.

•• 'P. .. MfIWIW'IIII ...............

DA BAlA-"ALIANÇA
p vw •

COMPANHIA

. -.-

F••dada t. 1171 - Sé",: I A'A
INCENDIOS I.: TB:lNSpaRTE8

Cifras do jBaíanço de 1944:

CAPITÀL E RESERVAS Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

I
�
,.. -"' •• -,.. ." _ _:::oe..- - _w,· • - • - - ·w

- - "L""..._""_.. .!L-__ ,....�._""4L""WrW:..T ".

Siaistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades

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

I

Responsabilidades
Receta

!, Ativo

"

"

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20 Sapato ria Jurity'

Rua· Tit'adentes 19,
Apresenta, sellS últimos mo·

delos em, calcados finos
para senhoras

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. t . ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmi.dt 52 -

Edifício Cruzeil'o - Florianópolis.
Sala 5

.::: .

.............................1 .

Crédito PredialMútuo
Proprietários - J. MoreIra & Cia.

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

PRÊMIO MDIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

casa uma garrafinha de

aPERITIVO «KHOT»
t!l au0..'l - t!l {"elSOd 1lX!"e:) - te; 'OP\lgolI !'M.1 Bnl:J

OGV{)OAGV
_

� OON\H:I8 omrvwvo :Ia OIaVISI'1:I' aa •• : olOle.J!a
� 0pOl.a al.au o.aoldwa

olanblonb no B!o'l{u!d 'S'faAOW! ap 0PU&A no Oolei
_wo:> 0Ied ol!ppap a. ap S9lUO Og5DZ!UODJ'O ossou altnBUOO

BUpllll:l::) l:llUl:lS � S3:rV'I - O::)NVHan:::r 'Iil,L O;)il.lapUa
BOAH'DWolO}UI a s!ooln-a -- B,D!OolawoO -' SO;)!ppnr : Bo:].unilav

'1Vlcnr:aJiOO OOHU'Hnr OUIormosa

Fabricante e distriouidores das afamada.. con -

fecções "DISTINTA" e RrVET. Possue um gran.
de sortimento de casemL'as, riscados, brins
bons e baratos. algodões. m:'lrin. e aviamentos
para alfaiate.. que recebe �iretamentfl doa

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção dos

visita ante. de efetuarem aua. compra•. MATRIZ em

I
I
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CARNAVAL! Damos-te um lugar aqui, ao alto de uma página dêste Diário, para te,!
saudar no que és: a expansão de energias humanas pela forma brincalhona, bur-,
lesca e dançante com que, em três dias, arrancas a mascara da severidade social

de convenção, da qual fazes gato - sapato.

Florlanópolli, 5 !.Ie Marco �Ie 1946

Condenados •

a morte

Pedem o adiamento
das eleições CENTRO DE PUERICULTURA

A esta Redação vieram os ers, dr. Miguel Calva
cante, Roberto Oliveira e Américo Souto, os quais
gen tilmente convidaram "O Estado" para comparecer

ho ie, ás 14,30 horas, ao Centro de Puericultura Beatriz

Ramos, que será visitado pelo, Interventor dr. Udo

Deeke e Senador Nerêu Ramos, acompanhados de

suas exmas. consortes, bem como por outras autori
dades e pessoas de representação do meio social 110-

rianopolense.
Gratos pela distinção "O Estado" estará presente

ao encontro, na pessoa de um dos seus redatores.

Atenas,4 (U. P.) - Respon
dendo ao apêlo do primeiro
ministro Sophoulis, para par
ticipar nas eleições marcadas
para o dia 31 do corrente, a

EAM, por intermédio de uma

delegação, informou ao lider
do govêrno que esta organiza
ção abster-se-á definitivamen
te, a menos que sejam adia
das. A delegação informou que
a EAM e o KKE (gru1'0 co-

munista) boicotarão as elei- Resen·ha Fo·rense i,cões e invocou a atenção de
I I\lomea�o-es lastasSophoulis para "a histórica. 11 \I

bilid d d
'

TRIBUNAL DE APELAÇÃO Seâundo not ieiem ior-
responsa inua e o governo J 1 t li d 15

U gamen os rea iza os na
nais do Rio, com todosdecidindo entregar-se ás de- sessão de sábado:

sastrosas consequências que
os visas de verdade, já

Habeas-corpus n. 1.598, da
se acha cane tit uido oacarretará esta farsa eleito- -

tcomarca de Orleaes, impe ran- Conselho Administrativo
te José Hulse e paciente Tomé

para o Estado de San ta
Florêncio. Relator o sr. des Catarina, o qual assim
Guilherme Abry. se reintegrará: Preeiderr:
Prelímínarmerste, decidiu o te, jornalista Jau Gue- ,

Tribunal, afim de instruir o des da Fonseca; corrse- f
pedido, solicitar do sr dr. Juiz lheiro (e substituto

even-l....
de Direito, informações por- tual do Presidente) Se ..

I
que motivo continua preso o vero Simões; conselheiros
paciente pois alega já ter cum- iotneliete Jairo CaIJado
prido a pena 'corporal e a

me-I
e dr. lImar Corrêia.

I
dida de segurança que lhe foi Aos nomeados, "O Es-

Iimposta. tado" apresenta congra-
tulações.

������� Aos nossos ����=�-------
Estampilbamento Agentes
de charutos Le,am todo dia esta coluna

até o fim
-- Pedimos aviaar por telegra

ma. quando
i
o jornal não chegar

no mesmo dia.
.

- Avi.amo. que o jornal não
circularà, nos dias 4 e 6 do cor
rente.

I
SINGAPURA, 4 (U. P.) - Três oficiais de marinha japo

neses foram sentenciados á morte, por terem assassimado no

ve prisioneiros birmaneses, a 19 de agosto de 1945. O vice-al
mirante Teizo Hara, que iniciamente se encontrava entre seis
acusados neste julgamento por crimes de guerra, foi absorvi
do. Os birmaneses foram assassinados quando tentavam fugir
para Bírma, das ilhas Andaman. Seis foram baionetados é três
executados a golpes de espada.

_._-- ._--------�--_.-

�-------------------

ral".Regressa o «Duque
de Vaxias»
Rio, 4 (E.) - O "Duque de

Caxias", que esteve em Lís

bôa, enquanto, em R'oma, se

realizavam as cerimônias do
Consistório afim de que os ca

detes das três armas, que se

encontram a seu bordo, visi
tassem Portugal, deixou, ho
je, o Tejo, rumo a Nápoles,
onde receberá os cardíais sul
americanos de retorno, e bem
assim o cardial chinês, que se

rá nosso hóspede por alguns
dias.
Durante sua permanência

em Lisbôa, o "Duque de Ca
xias" recebeu muitas tonela
das de artigos portugueses de
que estamos privados há mais
de 2 anos, como azeite e baca
lháu.

TOME APERITIVO

KNOT
Querem aumento
São Paulo, 4 (E.) -- Os estí

.

vadores de Santos, reunidos
\ em assembléia, decidiram pe
dir os seguintes aumentos:
150% no trabalho diurno e

300% de aumento, no salários
do trabalho noturno. Nesse
sentido, será enviado um me

morial á Comissão da Marinha
Mercante, com sede na Capital
Federal, e um telegrama ao

deputado comunista Osvaldo
Pacheco da Silva, que é esti
vador em Santos.

Um grande plano
de ensino primário

Rio, 4 (E.) - �oticia
se que o professor Souza
Campos, lUinistro de Edu

cação está estudando a

elaboração de um plano
para fazer face ao proble
ma da preeáría sltuação
(lo ensino primário do
Brasil, onde cerca de 60
por cento das crianças
não frequentam escolas.
De aeôrdo com seu ponto
de vista, os Estados e os

ll'Iunicípios serão chama
dos a colaborar .na obra do
reerguímento nacional pe
la educação primária. Lo
go que tenha terminado o

seu plano o titular da Pas
ta da Educação submete
lo-á à cousíderaeão do
presidente da Rêpública
ver se o põe em execução
desde logo, Nesse seu tra
halho, o Ministro Souza
('ampos convocará 0.8 bra
sileiros para trabalhar
pela solução (lo assunto,
fazendo a todos um gran
de apelo. para que auxi
liem o govêrno nesse im
portante setor de suas ati
vidades. O plano encerra.

prínelpalmente um movi-

,
mente de articulação com

os Estados e ll'Illnicípios
para que o ensino primá
rio se transforme numa

realidade e eorresponda
ás necessidades da popu
lação escolar brasileira.

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

Comprar na CASA MISeE·
LANEA é sab"'l economizar •.

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

Últimas exibições
A Atlantida apresenta a sua produção carnavalesca

Oscarito - Grande Otelo - Restier Júnior
'" NÃO ADIANTA CHORAR

com o concurso dos melhores azes do rádio brasileiro _

Joel e Gaucho - Silvio Caldas - Dircinha Batista
Linda Batista - Ciro Monteiro - Emilinha e

muitos. outros ...
Censura LIVRE

No programa: - Notícias da semana - D. F. B.
Preços: - Cr$ 5,00 - 3,00.

com

ROXY - Hoje, ás 5 e 7,30 horas
Sessões das Moças

Lupe Velez -- Leon Arrol
O BÊBÊ DA DISCÓRDIA

Êle havia ficado radiante com a notícia do nascimento
do bêbê ...

Que gracinha o bêbê ... tão peludinho ... e que unhas
tão afiadas ...
Censura LIVRE

No programa: . - Montes Claros a prtnceza do sertão - DFB
Preços: -- Cr$ 1,20 - 1,80 - 2,40.

. Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Talef. 16-31

EUCLIDES CUNHA e ALICE
(UNHA

participam ao••eus parente.
e amigo. o contrato de ca.aC
menta d••ua filha ALICE
com o ar. ACÍ DIAS DE

OLIVEIRA .

Fpoli •. , 27-2-946

Rio, 4 (A. N.) - O mmis

tro da Fazenda distribuiu uma

circular contendo o seguinte:
"As repartições subordinadas

a este Ministério para conhe
cimento e devidos fins, comu

nica este Ministério que õ pro
duto (charutos) de que tra
ta a tabela D, alinéa 24, ali
néa I, do decreto-lei 7.404, de
22 de março de 1945, alteran
do pelo número 8.538, de 2 de
janeiro último, poderão, em

caráter transitório e até ulte
rior dleiberação, ser estampí
lhados com as antigas fórmu
las, procedendo os fabricantes,
quando necessário, de acôrdo
com o que dispôe o artigo 73
do citado decreto 7.404".

Solucionada
favoravelmente
Washington, 4 (U. P.) - A Previsão do Tempo, até 24

"Goodrich", a "Goodyer", a horas do dia 5 na Capital:
"Firestone", a "United Sta- Tempo instável, com chu-
tes Rubber Co.", e o Sindicato vaso

dos Traoalhadores em Borra- Temperatura: estável.
cha filiado ao Congresso das Ventos: Variáveis, com ra-

Organizações Industriais con- [adas frescas.
cordaram com o aumento de Temperatura extrema de
18 e meio cents. por ora o qual hoje, foram: Máxima 27,0 mi
abrange 100.000 trabalhado- nima 22,6. Previsões para o

res. Esta solução possívelmen- litoral de Santa Catarina e

te oferece um esquema para Rio Grande do Sul: Tempo
tôda a indústria da borracha, Instável, com chuvas passan- �que tem nada mneos de .... do a nublado. Ventos variáveis
200.000 trabalhadores nos Es- com rajadas muito frescas.
tados Unidos. Visibilidade moderada.

,

Liquidavão do
material de guerra
Rio, 4 (E.) - O comissário

norte-americano da liquidação
está anunciando a abertura de
venda dos excedentes de guer
ra de propriedade do govêrno
dos Estados Unidos, no valor
de dez milhões de cruzeiros. O
material, todo localizado no

norte do país, está distribuido
entre Recife, Natal e Belém,
constando em sua maioria de
roupas, caminhões, motocicle
tas, bicicletas e equipamentos
para escritórios, rádios e equi
pamentos de comunicação, ar
tigos médi:cos e hospitalares,
máquinas de sorvetes.

Gregório Leonardo
Triervailer e espôsa'

pavtlcipam oos parentes e

pesaoos de suas relações. o

contrato de ca.amento de
suo filha DELMA corn o ar.

Genéllio Schlichtinq
Cambiréla. 3/3/46

Vva. Francisca Pamplona
Schlichting

participa aoa parentes • pes-,
aoas de suas relações o con

trato de casamento de seu

fUho GENÉSIO com a srita.
Delma Triervailer.
Rio Bonito, 3/3 46

GENÉSIO e DEL;;'
Confirmam I

I .PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R' I E I R- A S I

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
"
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