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LYDIO MARTINHO CALLADO

pátrias a que lhe foi berço e a que o avassalou, alueina-se
de amor pela última'. Que, d esembaímhada a espada, generais
vermelhos o comandariam ... Confirmada ou não, a noti
cia, embora, é grave demais para ser calúnia. Ou talvez não
tenha êle falado II sério, talvez não passe' dum delírio de

quixote, ou de bravata cyranesca ... Porque há perigo em

lev antar •.) Brasil. em acicalar O" seus flancos em repouso,

sempre rebeldes e ínamoldáveis iI canga... Tentando os

vermelhos a erupcão sugerida, batendo as palmas o .seu co

missário no pai= , ní nguem tugirá, não haverá eclipse.
Se p ro lif'erou na Europa a casta maldita dos Judas, mi

nando os países e entregando-os ao inimigo, aqui no nosso

a prag-a não vingou ...

'I'eerãn, 20 (U. P.) - Qua
tro colunas soviétícas, se

gundo informou uma fonte
brttâníea, estão se movimen- ,

tando no norte do Iran. �.\in·
da de acõrdo com os mesmos

informantes era possível que

um dos referidos gTIlpOS de

fôrças soviéticas já tivesse
entrado em conflito com
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Aludindo. há dias, a determinados processos "de
mocráticos" da propaganda e da ação udenistas,
neste Estado, arrolamos entre outras ocorrências la
mentavelmente dolorosas, o atentado bárbaro e co

varde que in im igo s poltticos do sr. Ne.rêu Ramos
armaram na estrada Lajes-São Joaquim.

A visita do ilustre catarinense á mais alta das ci
-dades serranas estava anunciada com prévio estabe
lecimento da hora da chegada.

Nesse dia. pela manhã, um cavaleirano que se

dirigia a São-Joaquim, desviando-se de uma ponte
para dar de beber ao animal que montava, tomou por
um desvio Que passava bem junto à referida ponte.
Enquanto II seu cavalo se desedentava, o cavaleiro
observou pegadas humanas e serragem, sob a ponte.
Apeando-se, examinou-a e verificou que os barrotes
todos haviam sido serrados, de baixo para cima, de
forma que a ponte desabasse à pressão de um peso
maior. No assoalho dessa ponte :foi' notado estrume
de muares, ainda recente, o que leva à presunção de
que, durante a serragem, ali foram postadas duas, ou

uma, bestas. Com isso a po nte não ruiria à passagem
de um homem montado!

Feita a estranha descoberta, o eavaleirano, de

pois de colocar avisos de "perigo" na estrada, cor

reu a avisar as autoridades. Estas providenciaram a

construção de um pontilhão provisório e a viagem do
sr. Ner êu Ramos foi atrazada de algumas horas.

Essa, a história da ponte serrada, a que o "Diá
rio da Tarde" denominou "história da. carochinha".

O cliché acima fixa o momento em que os srs.

Nerêu Ramos, majores Lara Ribas e Asteróide Aran-

tes, motoristas e nutras pessoas examinaram a arma

dilha macabra. evidentemente destinada a apanhar o

automóvel do chefe pessedista que seria o primeiro a

passar 1101' aquela rodovia.
Os nossos leitores poderão observar as pontas

serradas, dos barrotes.
E poderão avaliar o que aconteceria se os desig

nios divinos não sustassem a empreitada sinistra, de
uma odiosidade tão requintada que, não isolava, en

tre as vítimas prováveis, o inimigo político do humil
de motorista que cumpria o seu' dever.

E, 1)01' certo, relembrarão estas palavras de De
La Go rce, citadas por Rui, na descrição do sanguiná
rio atentado de Felix Orsini: "As intenções que o ha
viam animado. não eram menos sinistras. Pouco

im-Iportava' que as consequências, projetando-se por tô
da a parte. juntassem á grande vítima votada á mor

te um sem número de vítimas".
E, se Quiserem, poderão contar a outros essa his

tória que o "Diário", não sabemos por que motivos
inconfessáveis, chama de "pura fantasia", conclui'n
da-a desta forma:

- "Tão logo a noticia do inominável atentado
se espalhou pela Serra, o sr. Nerêu Ramos foi pro
curado por adversários leais e honestos que lhe trans
mitiram a sua, indignada condenação ao metodo que
alguns escolheram para vencê-lo. Discursando em

São Joaquim, na ocasião, o atual lider da maioría pe
diu ás autoridades que não apurassem responsabili
dades porque não queria que uma nódoa daqele ta-Imanho manchasse as tradições 'Politicas de Santa Ca
tarina".

"Mes mains vout battre trois claques, p leine lune. À la \
troisiême v ous vous

ê clipserez ". I
Isso cabia - no tempo. no espaco, e no romance - to

nitroado por Cyrano sob o terrível nariz e li. negra hispidez
do bigode. Mas vai mal, vai pessimamente, ao ex-cavalleiro

da Esperança - vivo, ainda. de corpo, e já a putrefazer-se
DO coração. Viera da enxovia, nimbado duma auréola de

idealismo. de tintas suaves, a se desmaíar umas nas outras,
num claro escuro bom de se olhar. Não lhe fez bem o ar

-do espaço aberto. Entrou a tomar-se de maldade, criou ma

nhas com que se cobrir, maquiavetizou-se.
O povo brasileiro, sempre vulnerável à coragem indivi

dual, a válvula do perdão escancarada, recebera-o e entro

nizára-o, a p rin cípio, fizera-o um grande vulto de simpatia,
e de esperança. Porém o sol da liberdade era demasiado e

crestou as azas dêsse liberto. Barafustou então, pela obs
curidade do formigueiro, da babel subterrânea e solapado-j
Ta. E o IHHO compreendeu e alijou de si o fetiche, já peri
goso. O tern po foi mostrando um e outro conluio, desnu-'

dando uma e outra atitude. iluminando sombras suspeitas.

Agora, dizem as emissoras q.ue Prestes, entre as duas

Passámos miséria... Muitas vezes o desaâento nos ba

teu à porta. Esploracões incontáveis e iuconfessáveis nos

sugaram - tramas financeiros ruinosos vingaram inexpfi
cavehnente. Hoje O govêrno peleja por esmagar tudo isso,
as serpentes que constr ingiam a nação.

Mas continuasse mesmo a situação, avolumasse, mes

mo, a crise. Ainda assim o sentimento da pátria, o sentido

nacional, estaria onde sempre esteve: muito acima da grita
dos estômagos,

É fácil de ver. Apenas um movimento suspeito, em cujas
dobras advinhemos embuçada uma fomentação estrangeira,
e virá li. surpresa. a grande surpresa para 08 que creem na

desagregação da nOS8a gente.
Exploradores e exp lorad os, tubarões da indústria e ope

rários famintos, neg rocambistas, nababos e miseráveis, pre
tos e brancos, ombro a ombro, confraternizados, indissolú
veis, amalgamados, esquecendo de todo os seus queixumes,

f as suas injustiças, e as suas diferenças, para lutar furiosa

mente. asselvajadameute, contra homens, idéias, tropas, e en-

I
genhos que, de algum modo, estejam buscando desmanchar
o que Pedro I fez certo dia, numa barranca escalvada do

Ip irauga.

fôrças fiéis ao g'ovêrno per
sa. De um modo geral, con
tudo, admite-se que os rus-

*** Não cremos que o

líder comunista haja dito
as palavras cr ueis que os

jornais lhe atribuem. Nin

guém troca a pátria por
uma ideologia política. Não
a trocariam os russos que,
se lutaram na Europa, o

fizeram, e bem, na defesa
da Santa Rússia. Um bra

sileiro, ex-oficial do Exêr
ci to, com educação cívica e

milítar, qual é Luiz Car
los Prestes, não poderia
suicidar-se rnore lrnen te pe
rante a Nação, jamais pe

garia em armas contra ela

para se bater pelas idéias
vermelhas de Marx, Lenine
e Staline.

O Cavaleiro da Esperança
não deve ter enlouquecido,
não deve ter apagado em

seu coração o Brasil e, em

lugar dês te, inscrito o idea
lismo russo.

Não, não se acredita!

nervos

*"'*
A ser verdade, porém, o

que nos cumpre é fazer
mos pé atrás, esperá-lo de

frente, metê-lo na cadeia,
tenha lá as regalias que

tiver, como constituinte ou

como diabo poSS'3 ser mais.

Pegar em armas contra o

Brasil? E em prol da
Rússia?

- Como?
Ninguém dormirá tran

qüilo com uma infâmia na

consciência, e menos, mui
to menos, o homem que
sofreu revo lucion àrierneri

te, palmilhando as terras

a dentro no recesso bra

sileiro, medindo-o com o

sofrimento próprio e dos

companheiros de ideal. A
êsse tempo, Ps est ee se ba
tia con tra Bernardes. A
circunstância pouco dimi
nuiu, a pesar do caráter

político que assumia, o

valor da heróica jornada
daquela coluna de bravos.
Pelo fato de ser comu

nista agora, não fica o guia
comunista do P. C. B. cas

trado de sentimentos pa
trióticos.
Se êsse homem é o mes

mo que conseguiu entu

siasmar e enternecer tan

tas almas, �há de ter por

fôrça, sôbre os ombros, a

responsabilidade moral de

não blasfemar na troca·

do seu nacionalismo pelo
russianismo, vendendo-se
como o expoente do quinta
calunismo bolcheviqoe, no

campo da luta armada, se

o Brasil precisar dele con

tra a Rússia.
BARREIROS FILHO

80,S tomaram posição no

norte do Iran uníeamente
para a realísação de uma

"gllerra. de nervos".

Està próxima
do Iím
Filadelfia.� 20 (U. P.)

Está próxlrna, do fim a con

ferência destinada a garan
til' a defesa do canal do Pa
namá contra ataques com

hombas atômicas. De aeôr
do com o que 1'e1 elou o ma

j01' g'ell�ral :Jfehaffey, exis
tem dois planos para o pro
jeto. O prímelro se resume

numa simples dl'enng'em até
ii 1)]'ofmH!i(1ade de cento e

tr-inta e cinco pés e o segnn
.1 () está ha seado em out.ro
slstemn det'f'llsiY() corn ha
se anti-aérea,

I Llnha saeea p�ra a

I A�A���C�AN��,S�! (U. P.)
- A missão de aviação sué
ca, que chegou em aVIa0, on

tem comecou a fazer investi

gaçÕes em torno das condições
asronautícas locais. Os mem

bros da missão declararam es

perar que a linha entre Esto
colmo e a América do Sul, via
Casablanca. comece a funcio
nar em [ulho.

CASA MISC�LANEA dâstr i

buidcra dos Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e Disco!'.
Rua Conseiheiro Mafra

Mais 2
•

navios
NOVA YORK. 20 (U. P.)

A "Norton Line" anunciou
que vai colocar mais dois na

vios no servíco direto para o

Rio, Santos,
'

Rio Grande e

Pôrto Alegre. O primeiro na

vio, o "Scania" vai partir a

23 de março e D outro, o

"Fylgia", a 3 de abril.

Tudo é silêncio
lV10tiCOU, 20 (D. P.) -- O

"Pravda" nada reflete da si

tuação tensa que persiste nou

tras capitais com respeito á

J.-.atual sítuação internacional.
I Os editoriais dos principais
jornais, dizem que "o plano de
Stalin vai ser posto em anda
mento" e comentam o fato de
maneira otimista, prevendo
um êxito. A maior parte das

páginas internas se referem ás
discussões entre os delegados
do Supremo Soviet sôbre o

plano quinquenal. A Pérsia
prima pela ausência nas pági
nas dos jornais.

ITOME KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mt/1 BriOSIII
... e a alegria reinará

em seu lar!
GRA '. IS! Peco 00 seu fornece:k r

um
II Coriõo�"'"'J·':'al·', que apresento

todas os in-trucêes indicando com?

fazer para receber o famoso ilLlvro

de Receitas Royolo. Se não encon

trar o Cartão, escreva pard: Caixa
Postal, 3215 Rio de Janeiro.

PRúJUTO DA STA DARD BRANDS OF BRAZll INC. RIO DE JANEIRO

FARMACIA DE PLANTÃO

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

23 (Sábado à tarde) - Far- (Exclusivo p,ara "O Estado")
I justifique

uma dilação do pra-I no caso do assassínio frio dos
mácia Santo Agostinho - Rua Londres - l:<.. G. Coller - zo para os advogaaos dos vlll-I aviadores aliados, que caíam
Conselheiro Mafra. Serviço Telegráfico àa Press 1 te e um réus nazistas. em território alemão ou nas

24 (Domingo) Farmácia Information - Dentro de al- Desde o início do processo, I aguas ocupadas, pelos nazis-
Santo Agostinho - Rua Con-

guns dias, talvez na primeira I ambas as partes tiveram tem- tas. O caso de Lídice foi apreselheiro ,Mafra;, quinzena de março, t.era íní- po suficiente para articular _sentado como castigo justo e

�O. (Sabado a tarde) - Far-. cio, no Tribunal Internacional suas razões e não serão mais I a rádio de Berlim se incum

maCl�. Esperança
- Rua Con-: de Crimes de Guerra, a. defe- I algumas sen�anas� que vil ao .biu de espalhar por todo o

selheiro Mafra. I sa dos vinte e um crimmosos Imelhorar a situacão dos acusa- mundo o monstruoso crime.
31 (Domingo) - Farmáci� nazistas. "dos ou que fornecerão melho- 'Além dessas razões, que são

Esperança - Rua Conselheí- Depois da acusação apre- res elementos a seus defenso- provas esmagadoras nas mãos
ro Mafra: ,sentada pela promotoria bri- res. Na verdade, durante to- .dos promotores aliados, há
O serwço notur?� sera efe-, uâníca e dos libelos pronun- dos os negros anos de. prepa- .aínda os documentos secretos

tua�o . pel� F�rmacIa _ Sa�to I
ciados pelos corpos de promo-' ração para a guerra e mesmo apreendidos nos arquivos ale

Antomo, sita a rua Joao Pin- tores dos Estados Unidos e da durante o conflito, os próprios mães e que não deixam a me
to.

Franca alinham agora, ar- 'criminosos procuraram sem- nor dúvida sóbre a culpabilida-
gumerftos de condenação á pre se inocentar, justificando de dos maiores deliquentes da
camarilha hitlerista os acusa- seus hidiondos crimes. história. Diante disso, que po
dores soviéticos, que deverão Tôda vez que Hitler, Goe- .deriam coligir a seu favor os

concluir seu trabalho no fim ring, e SfUS cúmplices ordena- advogados de defesa? De que
desta semana. Terminada a vam a prática de qualquer de- lhes serviriam mais alguns

I acusação, ocuparão a tribuna lito, emitiam, símultaneamen- dias?
de defesa os advogados dos ar- te, suas razões de defesa e, As suas dificuldades são

: qui-criminosos que terão pe- muito embora fossem elas insuperáveis e de nada vale

'lIa frente uma das mais difí- mais que uma estúpida de- rá um adiamento dos traba-
ceis tarefas jamais vistas nos monstração de cinismo, cousa lhos. Se alguma cousa pudes
anais da história judiciária melhor não poderão oferecer, sem fazer, para iSS0 já tive-
do mundo. agora, seus advogados. Na Iram tempo mais que sUficien-1Considerando essas dificul- França, por exemplo, os lide- te e nenhum argumento há
dades, a defesa requereu o res nazistas procuraram de- que justifique o retardamento
adiamento dos trabalhos do fender a política de assassi- do justo pronunciamento que
Tribunal, por três semanas, nato de retens invocando as, todo o mundo democrático
após o término da acusação, )eis de guerra. O mesmo se deu aguarda ansiosamente.
medida justificada com os

obstáculos a serem vencidos

para a convocação de teste
munhas e para a coleta de do
cumentos. O juiz Lawrence,
entretanto, decidiu dar ganho
de causa á promotoria, que
combateu vivamente a tese da

defesa, contrariando o seu de

sejo de adiamento. Dclarou o

presidente do Tribunal que os

advogados de defesa já tive
'ram vários meses para prepa-

.

rar seu trabalho e que, além

! disso, podiam ainda se ausen

tar, por algum tempo, �J3ra

coligir os elementos necessá-
rios á sua argumentação.
A rejeição do requerimento

'da defesa significa que o jul-

ligamento
de Nuremberg não

será retardado e que, logo
[ concluam os promotores so-

I viéticos seu libelo contra os

criminosos individuais .e c�n
tra os grupos e orgamzaçoes
ntzistas, terá lugar a leitura
das peças de defesa. De fato,
não há nenhuma razão que

Ação anti-tóxica do fígado
Sabe o leitor· amig'() o qUe t' <l açã'O ant<i-túxica -do fígado?
l� a ação pela qllal {'Ie elimina as toxinas e os resíduos venenosos

que tall1to 'Perigo ol'ercCl'11l pa ra a saúde e panl a própria vida. As mo

léstias infecciosas, as exlrayagâncias, a idade, são fatores que acarretam

ü enfraquecimell lo e ail' mesmo () desaparecimCintD dessa ação. As con

sequências são fúceis de pre"er. bastando para isso lembrar que as to

xinas e os res'Íduos venenosos aO invéz qlW serem eliminados "ão se

aculllulando no, organ iSl1lo.
TAtenção. pois, leilu1' amigo. Lembre-se de que o HEPACHOLAN enha

:\AVIER rest,�elece e aUlllenta nota vc1me.nlc a ação anl i-tóxica do fi-

gado. B o que C(,!I1.Lel1f�S de médicos atestam, acrescentando ser o UEFA-

CHOLAN o remédio )rIAJS SEGUHO E MAIS EFrCAZ para todos os ma-

les do figado: cólicas e congeslões hepári.cas, icterkias il1fe'Ctuosas, co

lites, ângio-.colites, colecislites, cirrose, etc. :\IInitas perlUl'balÇões diges
tivas: azias. dispe,psias, prisão ele ,,('nU'e, mau llúlito, ele., deeonem da

anormalidade do fi,gado e desaparecem completa1l10nte com o uso do

HEPACHOLAX XAVIEH. Xo interesse de sua própria saúde guarde bem
esta verdade: Em líqllildo Oll cm drúgeas - HBPACHOLAN o remédio
soberano para os males elo figado. Aten.ção! O HEPACHOLAN agora se

�lpreselll,ta em rlois tamanhos c a noyos preços: Tamanlho NORMAL: -

30% mais !barato que o a·n.tigo e Tamanho GHAiNDE: - o dobro do
norma'l c a preço inferior ao dobr'Ü. 60% maior que o antigo e apenas ,

20% mais caro.

'tTirilidade !
forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pr.
'uto OKASA. - A base de Hormõntoe
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medicaçãe
racional e de alta eficacia terapeutica
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas aexuae..

OKASA combate vígorosameate: Ira
queza sexual em todas as idades, sob a

lôrma ue i>:.uliciência glandular ou vita
minaI senilidade precoce, fadiga e perda
de mémoria no homem; frigidez e toda'
as perturbações de origem ovari&llll,
idade critica, obesidade e magreza, !la·
cidez da pele e rugosidade da eutis, aa
mulher. OKASA (Imllortado diretamente
de Londres) proporeíona Juventude.
Saude, Força e ViII"'''. Peça fórmula
"prata" para homens e f4rmul& uouro"
para mulheres! em todas ai Qoas Droga
ria, e Farmaçlas In!ormaçõ•••.Pldld!"
�o Diltr. f(; cdutos ARNA. - AT. Ri.
R...a... 101 .a... -
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S a nu uenol
CONTEM

OITO EI.EMENTOS TONlcas:

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFORaS. CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pélldo.. D.J)lupe"dol.
E'I)Otldo., Anêmico., Mã ••
que crilm Migro.. Crilnçl'
nquíticI'. rec.berão • tonl·
ficI,ão ge'll do orglnilmo

Sa nu·üi O 01
Líe D.N.S.P. rr 199, da 1921

Al\4�10�Ai"1t;N�rL AGUA.ril) i-\.!)V
O VEREDITO DE NUR·EMBERG

Chocaram-se os trens

Io D�,;?!!E>Q
I Redação e Oficinas á rua João

Pinto 11. S

I DIRETOH DE HEDAÇÃO:
I. A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ BO,O@
Semestre Cr$ 45,00'1
Trimestre Cr$ 25,00'1
Mês . . . . . . . . . . Cr$ 9,00"
Número avulso Cr$ 0,40'1.,Número avulso .

domingo .. , Cr$ 0,5&-1No interior
Ano Cr$ 90,00!:
Semestre Cr$ f:�),o().l
Trimestre Cr$ 30,OQ·1
Número avulso Cr$ 0,50

II"',

Sómente ôntern, tivemos co- dos, tendo-se registado

dOiS\nhecimento do desastre feno- casos fatais.
viário na linha sul da Viação Um dos carros ficou comple-
Férrea Paraná-Santa Catari- tamente inutilizado.
na, ocorrido no dia 11 último. Teria dado causa ao desas-
O trem noturno paulista, I tl'e a falta de comunica-ção te

entre as estações de Videira e legráfica da partida dos trens
IGramado, chocou-se com um de Videira e Gramado. Em

Ide carga, que procedia de consequência, os telegrafistas
Mar0elino Ramos. de ambas estacões acham-se
Em consequência do choque, I prêsos para -quOe se estabeleça'

foi grande o número de feri- a culpabilidade.

sempre em casa uma garrafinha de

APERITIVO «K N O T» �:,

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

Movimentação com cheques

Banco do Uistrito Federal 8. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianõpolis

I Anúncios
mediante contra�o.

Os originais, mesmo nao

publicados. não serão
devolvidos.

A direcão não se respon
sabiliz'a pelos con.ceitos !
emitidos nos artigos t

assinados I

Qt'E1XAS E RBCLAMAÇõES
PREZADU LEITUR. o e o que rbe

inte-es-a é, realmente. uma providência.
para endireitar o que. estiver errado ou

para qUI;: al..;.Ll'71a falta n;:LO se repita; e

�AO u escândalo que a sua reclamaçã�
ou queixa 1,(l(l,_�ra vir a cansar, encarul� .

nhe-a á SECC \0 RI·:CLA?llAÇÕr,;�.
de O ESTADO, '111e o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, ;'ccehentlo v. s. uma informa

ção do resul tadu, embor-a f'111 alg-uns ca

sos não sejam pnhlicarlus nem a recta

mação nem a p rovid enci a tomada.

NOSSAS SECçõES
Direção de:

BARHEIROS l<'ILHO

l\'otas Po lít·icas

.:\'otas Locais

Artigos de Reelaçfto
Página Literária
SJIlNEI XOCE'l'l

Economia e li'inanças
Vicia Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Esta t íst.íca

Sem Tôclos Sa1)em

A. D,UlASC]!jXO
Gm'êrno do Estado

Jurispruclnçia
Vicia Militar

Kotiçiário elo Exterior
Not iciár ío do Pa -s

Artigos ele Redaçüo
T,íDIO ]\1. CAI'}JADO

Crônica ela Semana
Pelos Municípios
Mag.az ine
Concursos

Artigos ele HeelaC'ão
D. F. AQUIXO

Notas ela Prefeitura
'"ida Escolar

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Relig ião
l'EDRO PAUI,O l\IAUH �UV'

Esportes.

1

C

>r. * *

Informações úteis
TELEFO:'\ES 1I1AIS l\ECESSITADOS>
Bomheiros 13H
Polícia . . . . . .. 103&
Delegacia O. P. Social 157&
Xlateruicladc 115'
Hospital Ner êu Ramos 831
Santa Casa .....................• 10��'
Casa de Saúde S. Sehastiâo ...•.. 11';)j
Asaist ê ncia Municipal 1664 r:

Hospital 1\fililar 1!��14° B. C. lo'
Base Aérea ................•.... 786
7" B. 1. A. C. ...........•...... 1593
Capitania dos 1'Ot·tos 1380
1 (,a C. R. 1608
Fôl'ça Policial 1203
Penitenciária 1518
"O 1':,tado" 102Z
'"A Gazeta" 1656
'·'Diário da Tanle" 1579'
L. B.. A. 1643'
Emp. Funer;''';a Ortiga 102';'

I

I
J
{

Precisa de um empregaúo
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Des�ja obter
emprego 1

Procure então a noss" Gerên
cia e preencha a nossa "ficha dlf
informações úteis", dando tôd8!f
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (8)
aos intt'rel'\sados na aquisição da'
bons funchlIlários (as).
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., Vida Sociall!�������}�������LVE _ ������g�lE=�����g��b��a�E��e�
I riaI, dI'Z que Peron venceu, 3€- mente es.colheu a Pera.n, para ;r�o se co�as com� a. exten.-wm. -- De acórdo com o art. 40. do decreto-lei11.. -

d I s conormcas da'72, de 28 de outubro de 1941 gu__ .ío tudo está indicando e presidente. Para contm�a� os sao a� re açoe e
.

--------------- I Alexandre Evangelista, ocupante do cargo
que 0S Estados Unidos agora esforcos de desmorallzá-lo, Argentina con1. os outros pai-

! da classe H da carreira de Oficial Adminis-I. stã ,� ·t -.' b r _ aaora não sómente se incor- ses Iatíno-amerícanos, a neces-

FOLHINH /t, DO DI Jl n-ativo. do Quadro Único do Estado, para, es ao numa SI �açao em a a
b,' .

de I tr "idade da Inglaterra de nego.i li li. PO'" prnzo de dois anos. tcr exerc icio na Se- cosa de terem Jogado errado. rera no risco te Ir con I a os u. ,"
_

cretaria da Fnzi-nda (Serviço de Inspec.io) bis que "nestas círcunstàn- desejos da maior parte do p!J- ciar COU: os a�gBntlnos e. amua
Iiisrcnsar:

cias, o govêrno deverá decidir vo �a Argent.ina, _mas ainda se o que nao deixa de ser r:npor-Alexandre Evangelista, ocupante do cargo ,.�

1 t t te o fato de a Russia ter
da c.lasxe H .la carreira de Oficial Adminis- sôbre O curso de sua ação. De dará U111a violação f agran e an

.,' _

_

� .

-rnt i vo. do Quadro único do Estado, do exer- um lado, poderá persistir
.

no: d� r::ossa pró�ri� politica de �lanúado, uma ��lSsao cvm�;-cicio na Prefeitura Municipal de Videira. esforco de desacreditar Pe- não-íntervencíonísmo l�S ne- cíal a Buenos Aires, enquan o
Decretos de 19 de ma..-,o de 1946

ron e' de apoiar "S seus adver- gócíos internos dos outros reclama o afaJstaI? ,:_nto de
o I,TER\-E"TOR FEDERAL RESOLVE .�� � v

1 d cisao rueI \Oll1ra, sários. Mas poderá haver obje- países. e. qua quer
.

e
.

li
De acôrdo com o art. 7°, item II, do de- t.cm�:li"mn.c devera levar em
ereto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril

S,·lenCI·OU a e HI.I'''.ss.ora. do Ira"
consíderacão, antes de .nais

de 1939:
nada. que devemos nos ajus-Silvio Neves Blever, Secretário da Prefei-
tal' na melhor maneira possí-tura Xl unicipal de Campos Novos, para res-

ponder pelo expediente da mesma Prefeitura, •

T h
-

t
- vel r·om a presença do -egi-

durante o impedimento do respectivo titular. Ankara, 20 (e. P.) - o merra vez que e era esta
mem de Peron. Mas isto tam-

Osní Pereira [Iara exercer o cargo de Pre- fato da radio de Aukara não em silencio nos períodos re-
bém tem o seu lado embara-

feito Municipal de Jaguaruna. poder apanhar a estação de gutares consagrados para os .

d
.

De acórdo com o art. 169, do decreto-lei n.

tá d proa.•.amas em I"dI'ODlaS ner. çoso, pois nos enunciamos
Teherã ei': fi. ca.usan o espe- _1.,. "" L' . .,

d d431, de 19 de março de 1940:
sa e turco. Peron, corno mrmigo a erno-

.Alicio Pereira de Sousa para exercer o car- de aqui. Na estação de An-
cracía. Provavelmente serão

zo de Juiz de Paz do distríto de Urupema. do kara se informa qu.e é a. prf- 'eTnlnreenJdid'OIS esforços paramunicípio e comarca de São Joaquim. ..�

Bertoldo Ernesto dos Santos para exercer o

S C tarl d
". encontrar uma sohicão média

ca reo de Juiz de Paz do distrito de Paulo OCa a arlnense e o.� � N e mesmo isto não é coisa sim-
Lopes. município e comarca de Palhoça.

J Il.t' li ples".Defendi Possamai para exercer o cargo de Medi- "-tDa::�ti7r�,�ss::;adO distrito da sede do município
Na última se�são ordinária, Ít :;Jicú/!,/...1,� -----------------:l

:\il'aldo Timm para exercer o cargo de Dis-
desta Sociedade foram

apre-\
,.li )J!I í. O ESTADO e"con ..tribuidor da comarca de Mafra.

Percilio Vitória Yewx para exercer o caro sentados vários trabalhos cícn- 14 Ira-se à venda na
co de .Tuiz de Paz do distrito de Ãg'ua Doce, tíficos,

LHE RECOMEMO. banca de �ornaismunicípio e comarca de Joaçaba. O dr. Modesto Primo fez I

Aniversaria-se, hjoe, o sr. Manoel Pizacllatti pala exercer o carco de
to d ! «8eck»

JUIZ de Paz do distr .to da sede do município considerações em rno e um
Artur Castro.

d
.

1 .+.�

* e comarca de Orleães. caso e paqUl.,p eUrI=, enco�

:\eI50:1 Siqueira para exercer o ealq�. de brindo un1a coleção pUliUlenta!MENINO CESAR UBALDO Juiz dc Paz do distrito da sede do mUll1C'plO I radiologicamente atípico. I

A da;ta de hoje registra mais e eomar,.a de Orleães,
Coa,dc-r c.1·oncração: I O dr. Saulo Ram�s a;presen-

urn aniversário natalício, do
A Áh-aro Cordeiro de Oli\·eira. do car:;o tou um caso de ferImento pe-

Inteligente m'enino C e s a r de Distribuidor interino da comarCa de Mafra. netrante do ventre, SelTI COIl-
Ubaldo Cânlara. I A Olivério José de Carvalho Costa, do caro -

v1'SCeras
*

I
�o de Prefeito �runicipal de Jaguaruna. tudo haver lesoes nas

-

E.roncl"Or: abdominais.
SRA. BALBINA PORTELA Francisco José Pereira do cargo de J�iz de O dr. Biase Faraco referiu

d'AMARAL
,

Paz do distr�to de Urupema, do munlC'plO e

dois casos de ácne juvenil, queTran",corre ho)'e o aniver- comarca de Sao JoaqUIm. ..

te t t t d,.

�

,.' '

c.. I Fraurisco Puccini do cargo de Juiz de Paz foram eÍlclen men e ra a os
EarlO natallclo da exma vra ..

do di,trito da sede do município e comarca de com ° soro gravidico.
Balbina Portela d'Amaral. lorleães. . Finalmente o dr. Newton

* Mário Pacheco do cargo de J lUZ de .Paz do
•

�

MENINA ZULMA distrito da sede do município e comarca de Avlla reportou um caso de lu-
Orleães. xacão da articulação do punho,

Festeja, hoje, mais uma pri- José Rocha Ferreira Bastos de Procurador COm fratura do trapézio.
101aver'a a gala'nte menm'a Zul- Geral do Estado, por ler sido nomeado para ,. • . _ ,
-

H A proXlma reulllao sera l'ea-
ma filhinha do >sr. Erasto Ma· outro cargo.

II'Zada .J. 27 do co"""'nte e nelaFioravante l\lazuc'o do cargo de Juiz de GI, .1.l'-'

cedo.
. .. M;� Paz do distrito da sede do município e coma r- serão feitas VIárias comuni-

:lo' ca de Urussanga. cações.Noivados: Designar:
Octávio de Oliveira, Di"etor, padrão R (Te- ;;:;.;=:=;;:�;;:;::;;==;::::::::;--

souro do Estado), do Quadro único do Esta·

do, para, sem prejuÍzo das suas funções, res�

ponder pelo expediente da Secretaria da Fa�

zenda.

»Seleoóes» do
Beader's Dtuest I· 1 ... que, nos Estados 'Cni-

.

, dos, segunido as e:statísticas
'" * *

I� . dos hospetais de alienados, em
Temos sobre a �esa malS 1 cada 1.000 casos de loucura,

exemplar dessa :nte��al1te 16 são produzidos por desgôs
revista, referente a edlçao de tos de amor.
fevereiro deste ano - oferta 2 ... que os gregos e roma

que nos fez se_u representante nos antigos usaVaJIll um perfu
ger.al n? BrasIl, sr. F�r��nd? I me especial para cada parte do
Chm3Jglla, ��m escrlÍ.ono a!

corpo; e que, na côrte de Luiz
rua ?-o RosarIO, 55-A RlO de II XIV, existia um perfume di
JaneIro. ferente para cada dia do ano.

�entro do seu programa i 3. " que a régua de cálculo
aP::lmorado: que �tem :onse- foi inventada, em 1624, pelo
�ido reUlllr em torno Qa 1'e-1 pastor protestante inglês Ed
vlsta uma .onda .

sempre Cre8- mund Gunther, o qual, além
cente. das sl�patl� populare?, de suas funções eclesiásticas,
o se(l1tores poe� a prova, ma�s era também professor de as
uma vez, o maIS elevado espl- +ronomia e inventor de diver-

I
rito de divulg:;tç�o cultu:-al. ;08 instrumentos. náuticos.Do texto sBleclOnado aa pre- 4. que dentre os animais
sente edição todo êle assaz in- domé�1cos' que ,atualmente
teres.:.ante, destacamos os se- vivem no continente america
guintes trabalhos: "<? M��ico nõ, só três - O cão, O perú e a
Comtate o Ana}ifabetlsrno -

lhama _ são genuinamente
Ingrid Bergman, nasceu na Pan-American; "Um Govêrno autoctx)lles pois todos os de-

Suécia em 1918. Foi rapida- Para o Mundo, ou o Cáos".- mais fora� importados da
!nente vitoTiosa a sua carreira Nat. News-Letter; "AJprovelte Europa, da Asia, da África ou

cinematografica em H O I i Minha Experiencia" - Stefan da Oceania.
wood. Mas, Ingrid Bergman já Zweig; Suiça: "A BonanÇ2-. pe-I 5.,. que, na Frarnça, no sé
era uma esplendida estrela do la L:iIberdade" - Amencan culo XVI o fruturo médico
cinema e do teatro em sua pa- Mercury; "Minha Defesa da' aprendia 'a anatomia assls
tria. Falava e fala corretamen- Castidade" - Don�ld. Culross tindo a dissecações públicas,
te o inglez, o francês e o ale-! PeattÍf': "Para o Exlto Atra- feitas por um barbeiro e co

mão.
. _

vez �� ;;r�cas�!)". - Paul de mentadas pelo? m�stres; _

e

Quando emlssarlOS de Hol- Krun,
.

0.-:; SmdIC�t�s se De-
que, como tals dlSSecaçoes

lywood a convidaram em Sto- mocrat:'.zam" - WIlllan: Hard eram insuficientes, os estu
ko1mo, especialmente para "Outra. D:--oga MaravJ.lhos<l:: dantes organizavam expedi
atuar no grandioso filme "In- "ESTREPTOMICINA" -.Hl- çÕ€s noturnas e clandestinas
termezzo", a grande estrêla geia: "O Que Nos s o Fl�ho aos cemitérios para desenter
esitou mas enfim aquieceu. .. Aprend81:' no Lar" - F�otarlan

rar e dissecar os mortos mais
E o' resultado foi que, hoje, "N'Jvidades em Tecidos" - For- recentes.

Ingrid Bergman, é um nome bes: "A Vida da:s Abell>.as'· ---:- 6. .. que, nos Edados Uni
'de primeira grandesa. no ci-I condensad� do lIvro de Maun- dos, em Fasadena. há um eS-

:Qema.
.

Ce Maeterlmck. pêlho gigantesco que gera va.

O seu maior sucesso no ci-, 'Dcr ca'Jaz de fmnecel' uma

I
nema, foi sem dúvida, o filme fôrca de" 15 cavalos; e qUf', .no
de sua estréia: "Intermezzo". Egtto, perto do Cai1"o, há cin-

I ao lad'J do :galã Leslie Howard. .�':' €,�:pelhos parabólicos, insta-
Os Cines Coroados, exibirão lad'lS- em 1913, que aquecem

I GA.RAGE domingo, simultaneamente. clila" caJ.deiras que fornecem
este espetaoular E.me.· pro.sse-

r
50 c8,valos de fôrça utilizados

Rua Felipe Schmidt 34, Aluga-se uma.Êl rua Ne- guindo com o seu desfEe (:-2 na bombagem de água para aSala 3. TeleI 16-31

I
A

R 3"1 f d d 1
-

. -

d n 1. d 1 d 200reu amos nO. .) un os. gran es pl"XuUçoes. i.rrvlaca0 um a..JJgo oa .e

-=aWtmt="='=� 3 v 1 A. 8. T.
.

. ��'-::�'2S.

RELAÇÃO DOS PASSAGEI
ROS QUE EMBARCARAM N/
CAPITAL DIA 19-3, PELA

AERONAVE DA CRUZEIRO
DO SUL

Para Curitiba:
Dr. João David Ferreira Li- i

ma.

Pa1'a São Paulo:
Hilda Flory Gaspary, Maria

Stela Moritz, Clibas de Almei
da Prado, IzaJbel Piza de Al

meida Prado.
.

Para Rio de Janeiro:

)j Car�os We�n�ck Fernande�,
NoemI TauloIs Fernandes, �l- IXDúSTRIAS H:XTEIS RENAUX S. A.
lah Taulois Fernandes, Mana Am'mbléia g(!ral ordinán4

.

.

d São convidados os srs. aClOmstas a reU!H-

Helena Taulols Fernan es, rem-se em assembléia geral ordinária, às 14

Ca los Al,ber:to Taullois Fer- horas do dia 15 de abril próximo, no. escri·r (

tório da socledade. para delIberarem sobre a

nandes, Haroldo João Naylor seguinte
Odem do dia

Rocha, Maria de Lourdes Nay- l0) _ Aprovação do balanço e conta� do

lor ""ocha, Hal'oldo Avila Ro- exercício de 1945 e parecer do conselho fiscal.
L" 2") _ Eleição do conselho fiscal para o

cha, Maria Luiza Magalhães exercício de 1946.
3°) ._- Assuntos diversos.

Rocha, Adail Magalhães Ro- Brusque, 8 de março de 1946.
Orfo Rellailx� diretor�presidente.

cha, Cora Magalhães Rocha e J. C. Renaux BaucT, diretor.

Pedro Rocha. Roland Ren.aux, diretor.

'"

MARÇO
80 S. Banto 285

Quarto mingo a 24

21
Quinta-Feira

1900 -- Falece, em Pelota ... , o

marechal Antônio Nicolau Fal
cão de Frota, n.oacioo em S.
MigueL.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Podes vlola%' e consultar rnê

dica ou dentl.llta.

A�I VERS--iUIOS :

JOVEM VALÉRIO GRANS
Transcorre, hoje, o amver

sário natalicío do jovem Valé
ria Grans, aplicado aluno da
Academia do Comércio.

SR. ARTUR CASTRO

Ramos· Adriano
Com o graciosa .8 prenc!ada sta.

'Maria Adriano, filha do sr. Ma
:DoeI Adriano. aju.tou nupciall o
dr. Nerêu Ramo. Filho. advogado
:militante no foro da Capital.
Aos diatintOll noivolI, no••as feli

Ji:itoçõe. com votos de felÍl::idade•.

---

-M::�IAderbal Ramos
da $Uvõ

I'le

.oão Batista
BOnf1as.5is

ADVOGADOS

COnlRi1 ,::;Q:J4'- 1El:<""1i€S ou >llHI6QS
_IM '..,r J-,...."..

Copyroghl da

rheHAY[ rouH/ARO lIn(Ç.

-j,

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

talidade está no equilíbrio das
funcões glandulares. Glantona.
á base de extratos de glându
las e vitaminas. normalisa essas
funcões e imprime ao organis-
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a.ale
gria de viver. Tubos C0m 2Odra
geas. Expansão Científic;aS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

B R I T.O
I O alfaiate indicado

Tiradentes, 1
-------

Cinellla

g.tanton.a

I

Assemh{.éf·c geral e.rr,.aordinl.Í-ria
São convidado'i 05 srs. acionistas a reuni�

!"em�se em assernhléia geral extrao:-d inária, às
14 horas do dIa 20 de abril próximc, n0 escri·
tório da sociedade, à rua Santos Dilmont,
afim-de deliberar<;:'m sôbre a seguinte

Ordem do dia.
]0) _ Aumento do capital.
2°) Alteraç;io dos estatutos.

3°) - Assuntos diversos.
B"usque, 8 de março de 1946.

QUo Rt!J/-aux� <iiretor-preside:tte.
J. C. Rraau."C Bau-er� diretor.
Rola.nd Re1lau:r, diretor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(

4 o UT.oo-Qu1nta.felra. 21 �. Marco a. '9�6
--------------------------------------------------.------------------------- ----- ----."------ � ....

Banco de Crédito Popular e
de Santa Ca tarina

Convocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às J6,36
horas, na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem
bléia Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos-lsos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselho
Fiscal, e respectivos Suplentes, e tratar de outros assuntos de

(

interesse social, na forma ciu mesmo Artigo. !
Florianópolis, 6 de março de 1946. �
p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarfna.

Lourival Almeida

!gricola

FABRICA DE TECIDOS CARLOS

REXAUX S. A. Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta

até o fim

Assembléia geral ordinário

São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembléia geral crdin.u-ia. a

realizar-se no dia 16 de abril próximo vindou

ro, às 14 horas. em sua sede. tendo por objeto:
a) apreciação e deliberação sôbrc o relató

rio ela diretoria .balanço e contas c parecer do
conselho fiscal, relativo ao exercício ele 1945;
b) eleição dos fiscais e suplentes para o

corrente exercício;
c) inter êsses sociais,
Brusque, 8 de março de 1946.
Oito Rcnaur . d i retcr-presidentc.
Guilherme RC"J1al!.r� diretor.

I
coluna

-- Pedimos avisor por telegra
ma, quando ° jornal não chegar
no mesmo dia.
--------_.---------------

Ciixa de Esmolas dos
lod. de Florianópolis

"-' ;I' '"

ASSC?11Wléig geral cxíraord in ária
São convidados os senhores acionistas a reu

rem-se em assembléia geral ext raorcliná r ia,
em sua sede, à rua 10 de Maio, n. 1.28.1, às
14 horas do dia 18 de abril pr-ó xjrnc vindouro.
af irn-de deliberarem sóbre uma propcstav jta
diretoria, aprovada pelo conselho fiscal, de al- ASSEMBLÉIA GERAL
teraçâo do capital da sociedade, que. send-o Iaprovada. importará em modif icacão dos esta- De ordem do sr. presidente,
t utos e mais sôbre diversos assuntos de inte-
r êsse da sociedade. convoco os srs. sócios contri-I
Brusque, 8 de março de 1946. buínt s pa a c rec e

'

Otto RC1l<1l!.r, diretor-presidente.
• 1 e rompa er m a

�G"ilhCrme Rellallr. diretor. i sessão de Assembléia Geral a

DOENÇA� NERVOSAS I se realiz�r n� dia 22 do cor-

Com 08 progressos da medicina. rente mes, as 15 horas, na

hoje, as doenças nervosas, quando sede social á Avenida Hercílio
tr�tadas em tem!!?, �ão maleR per� Luz n. 20 _ Edifício do Al-
feitamente remedíâveís, O cu ..and<ei� ,

rismo, fruto da ignorância, só pode bergue Noturno, - se_ndo a

prejudicar os indivíduos afetados de seguinte a ordem do dia:
t�is enfermidades. O Se:.:riço. N.!-� Leitura, discussão e aprova-
cíonal de Doe�ç�s meRtaM! dISpo. cão do Relatório do exercício

,.de um AmbulatorlO, que atende gr.. '
.

tuitamente os doeates RerveSOB tn- de 1945.
digentes, na Rua Deodoro 22, das , Eleicão da Diretoria e do
.às 11 Iboras. diàriamena.. Conselho Deliberativo para o I

, , bienio 1946/1948. I

S1- Assuntos diversos. IE 'Caso decorram quinze mi-

IJORA· nutos da hora aprazada e não I

NA fi tenha comparecido número
suficiente de sócios para que a

Assembléia possa ser realiza

da, fica desde já feita a 2a con

vocação para ás 15,1/2 horas
e passados quinze minutos
desta última hora considerar
se-á feita a 3a convocação e a

sessão será efetuada com qual
quer que seja o número de
sócios ·presentes.
Florianópolis, 19 de

de 1946.
Heitor Blum. 10 secretário.

o SEu OQGANISMO

h �
I

'II COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA E RAMDS ElEMENTARIES

"COL I
CAPITAL SUBSCRITO E REA�IZADO CR $ 5.00D.OOO.OO

DIRETORIA

Dr. f?rlUlnc/;:; deJiello lIt'aUlttl

ZoâfJra;ii,���"Çoelho Lima
1)r. 7aúneLeiie fjuim-arâ.e.,tJ D/te1or·Gerente

SEGllROS DE VIDA:
OS PLANOS MAIS COMPLETOS
AS TAXAS MAIS MÓDI(AS
PELA TÉCNiCA MAIS MODERNA

RAMOS Et,EM.ENTARES:
..

INCEN[jJO

TRANSPORTES MARíTJ MOS
•

TRANSPORTES FERRO-RODOVIARiDS
ACIDENTES PESSOAIS
RESP8NSABILlOADE CIVIL

.

S E O E s O C IAl
! SUCURSAL PARANÁ-S.CATARINA

UI"��II!" AV.AlM. BARROSO.IU- 62AIfI). t.POSfAl..334..•

.TRA�OllVE1RA 8ELLO 16-CX.POS�AL� R I O O f sA N E I R O;

� (CURITIBA - PARANA
�.;"

IEND. TEl.PARA MATRIZ E SUCURSAES:GOLUMBUS

j:

j
I

I
1

o Bras'iI, maior par-j
que textil da
América Latina

o PTD na comiss8o
constitucional

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro Espírita Luz.
Caridado e Amor, comunico
a rr.ludança do seu conaul tô- RIO, (E.) - A bancada

março I Rio (Asaipress ) - Segun- rio para a Rua do Senado do Partido Trabalhista Brasi-
317 -- 2 andar. Rio de Ja- ,

do revela o IGBE, o Brasil pos- neiro, onde passa a oferecer leiro distribuiu a imprensa a

sue, presentemente, o mais po- 011 nus préstimos. Escreva de- seguinte nota: "A bancada
deroso parque textil da Amé- talhadamente -- nome, ida- do Partido Trabalhista Brasi-
rica Latina, distribuído nesta de. endereço e envelope 118- leíro será representada, na Co-

1 odo para a resp�ta. -

ordem de importancía, pelos missao Constitucional, pelos.
seguintes Estados: São Paulo,

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

deputados Guarací Silveira e

/ � Distrito Federal, Minas, Esta- BREVEMENTE PaU!lo Baeta Neves. Em repe-

AD�.LBERTO A. ATA iDE E SENHO�A � :�a:o :��ip:er;���a�co'M���
.' ���s�:un!��, ad���� tr��

pert icipesn aos parerrtee e pessoas. de. suas relações
. Ilha-o, Paraiba, Samta Catarrna,

Reabertura de Laboratório bl I' d
d f Ih h Radio-Tecnico-Electron pro emas Te aciona os com a

o nascrznen ro e seu I In o I Ceará, Rio Grande do Sul, Pa- Fundado em 1935 futura Constituição. No que
A DA L B E RTO II rá, Piauí, Espír-ito Santo, Rio M"ntagezn de ,..,ídi08. Ampli- concerne aos problemas 50-

Maternidade em Fpolis., � 5/3/946 "f Grande do Norte e Paraná, ês- ficaàol'flIl-TransmiMo ...es cíais e trabalhistas, a bancada.

II
. te último com uma só fabrica. Material importado direta- defenderá o ponto de vista no

; O total de fábricas existen- mente dos U. S. A. sentido de que não seja omiti-

r
Proor ie táriotes no an.o de 1944 no país e do nenhum direito dos traba-

Otom"r GeOrges Bohmincluídas no convênio texttl , lhadores já registrados nas
E�ectt e - Tecnico - Profissional

I que abrange 95 t:'{ delas, era

I
formado na Europa constituições anteriores e plei-

'I de 109 empregando 227 mil Flórianópo!i" teará a ampliação desses di-

Jlloperários, dispondo de 99.613 �U(J João Pintõ n. 29 .. Scb.

II
reitos de acôrdo com o pro-

====J)/ I teares, com 3.054.578 fusos.
,� grama do partido.

CONTRIBUA
para 8 Caixa de Esmolas 80"8 lndl.
'l�.,t .... rI� Fl",.iftnónoli"

II
II

I
I
�-

ATAíDEADALBERTO A. FILHO
tem o prazer de convidar o sr. Bento A. Ataide e sra.

Caetana Pedrini, para levá-lo à pia batismal.
Maternidade em Fpolis., 15/3'946.

*

Sedas,

$
Ccsímíros e Lãs

"ACAS
ORLÀ��YDO

Rua CODselbeh'o Mafra, 36 � loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 - ...... End, Teleg.:

----------------....------...........------- ...... �._.a;t,,_. _ ,......_�w.��WtW" ...........CIUI>��.�d.,.._.

I-{ PBJI�L]

«Scorpelli» .. _- Florianópolis

l'
I

I
•

!
I
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g f:STAD J-Quinta.felra, 21 de Marco de '946

.Religião
Cah�lidsmo

O SANTO DC :OlA

20 MARCO
B. Nicoláu de Flu, Confessor
Nasceu aos 21 de Março de

1417, em Sachseln (Suiça) , co
mo filho de um abastado agri
cultor. Esta criança que deve
Tia viver uma meninice e mo

cidade puríssíma, dedicando-
.se ao trabalho' e à oração, ser-
oviria mais tarde de exemplo a

todos os estados de vida. Pois,
casando-se por desejo dos pais,
com uma piedosa donzela, foi
modelar esposo e pai de dez
filhos. Durante vários anos foi
juiz e magistrado, recusando
se, lporém, a aceitar a dignidade
de presidente de Estado, com

'a qual seus patrícios o quise
ram honrar. Tomou parte em

vanas guerras e, destemido
oficial do exército, opôs-se efi
cazmente à destruícão de um

convento, no qual os inimigos
austríacos se tinham entrín
cheirado. Quando sua família
não precisava mais dele, reali
zou o. desejo mais íntimo de
seu coração. Retirou-se para o

ermo de Ranft, afim-de viver
unicamente para Deus. Entre
tanto, sua santidade, princi
palmente sua vida de oração e

Q fato de êle alimentar-se só
mente da S. Comunhão, atrai
ram para a rústica cela do
santo muitas pessoas, que vi
nham pedir conselhos ou reco

mendar-se a suas oracões. Em
1481, na dieta de StarÍs, surgi
ram tais dificuldades entre os

deputados suíços que a guerra
civil parecia inevitável. Cha
mado por um sacerdote, Nico-
1áu apresentou-se na Assem
bléia e, com poucas palavras,
conseguiu restabelecer a paz
e salvar a unidade da nacão.
Morreu aos 21 de Marco

.

de
1487, com a idade de 70 anos

<exatamente.
* * *

no

Virtudes cristãs, meus ami
gos, é a pratica do bem. Virtu
odes cristãs, são os frutos sazo

'nados do cristianismo, slabo-
rado e exemplificadJ por Je
sús. Jamais poderiamos com

�)Teender a sua estrutura mo

�o.J. sem a �)1·'át�ca dJS C11�i·l":;1-

CHEGOU' DE LONDRES

S. Cirilo de Jerusalém Bispo e,
(

Doutor da Igreja IDêste santo, que provável-
ment� nasce� em. 31b. em Je-Irusalem, a história nos cabe
contar duas cousas sómente.!com, certeza. IA primcna retere
se aos seus tracalhos cerno ca-------------

tequísta, trabalhos que su- rpõem uma sólida forrnacão
científica. A segunda tem por I
abjeto seu episcopado, Dos 45
anos de Bispo de Jerusalém
passou 19 na sua cidade epis
copal, enquanto os restantes
viram-no no exílio. Pois, Ciri
lo, como poucos outros, teve
que sofrer a perseguição dos
adversários da unidade da fé.
Até suas obras de caridade
serviam de pretexto para lhe
amargurar a vida. Morreu aos
18 de Março de 386.

'" * *

\ mentes do Mestre. Para ChB

I garmos a uma compreensão
exata dos benefícios que elas
oferecem, é necessário trazer
mos a alma balsaminada pela
fé, o pensamento educado,
para repelir as tentações que
muitas vezes polulam em tor-

O "Amai-vos uns aos outros, 'no de nós, como que, a querer
corno eu sempre vos amei', desviar-nus da rota eVOlutiva]deveria ser a chave de ouro, pa:- II,q�l: e1?preendemos, em �ene
Ta expulsar da alma, os senti- fICIO da nossa .1 egeneraçao. I

mentos contrários à grande '0·

virtude de amor ao próximo, Deixae que vos digás não é
ensinada por Jesús. demais repetir perdoar é se

pultar para a eternidade uma

ofensa, um ofensor. Não odiar,
não alimentar resentímentos,
afim de não empanar o brilho
da alma em ascencão, Tais

Ielevações sómente as pOdeI.-a::lpraticar, aqueles que verdac eí
ramente compreendem e pra- \�iC2.n1 a Lei de Am J!\

�

MUit'::I8 b 1nWCacSe'l e médíco gC'an ...

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Londres, (M. P.) - Já chegou ao - Jh'i�jdez, irregularidades ouva-

Brasil o l'eputado e esperado trata- ríana«. Idade critica, obesidade 011

I
menta Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele
medícacão de escolha uníversahnen- e (Já cútis, queda ou falta de turgên-

I te reconhectda pelo seu alto valor cía dos seios tôdas essas defícíên
terapêutico e pela sua eficácia índis- cias, IlP origem glandular, na mu-

cutível. - Okasa á base Ct' Hormê- Iher. Okasa encontra-se à venda nas

níos vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Intor
xuaís e \'italllinas selecionadas, mações e pedido!' ao Dtsn-ibuídoe
combate vigorosamente todos os ca- geral:' Produtos. Arna, Av. Rio
sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa ímpoeta
ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual co-no: Fraqueza sexual PQrcioDa Virilidade, Fôrça e Vip:or

I na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho
tivo, no moço, selinidade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be

I perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drageas "ouro" para

I
mental eof�. uo homem,.. .. mulher,

. ESCRITÓRIO JURíDIf;O CO�lEB.CIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais. fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Endere;;o telegráfico: "Elibraneo" - Lajes - Sb. Catarina

Crédito Mútuo Predial

TENHA . JUIZO

Proprietários - J. Moreira & ela,

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

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

FIof' ianópolis
fumo Narbal A19es de Souza

da Costa AvUa

TEM � tr=!t_ SOU REU.

MAT1Sj\/jO DA MESMA

ORIGEM? LI S ':. O PO··

PULAR PREPARADO

A SIFILES ATACA TODO o ORGANISMO
O F�, 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 organismo, Agradavel como um Iícôr.

IIO ELIXIR !H4 está aprovado pelo D. N. S. P. como II
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Dr. H. 6 S Medina
�arm. t.

I
A composiçãn e o sabor

agradável do E L I X I R
"914" recomenda-no como

arma de fácil manejo para
o público no combate à sí
filis, qualidades que fre
quentemente aproveito no

Ambulatór-io da Materni
dade de Santa Maria.

Exam.e d.e 9a�.gue. Exame para 'l7erHicaçã<)
de cancer, Exame de u:t"ina. Exame para

verificaçã.o da gra,videz, Exame <ie escarro,

Exame para verif'icaçã.o de doenca. do.

p.ele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

I
Poutovaccinas e transfusão de sangues,
l.xame ou�mico de fOl'inhas, bebida

.

caf�. águas, etc.
:.--_:_1__--.....

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

Sôhre o preparado ELI
XIR "914" devo dizer-lhes:
sempre que o tenho empre
gado, em os casos de indi
cação apropriada (sífilis
em várias de suas mani
festações) os resultados
tem sido satisfatórios, pois
são rápiCos e duráveis.
Dr. Washington Ferreira

Pires

-
-

nao

Comprar Da CASA MISCE
LANEA é sabbl economizar ..

Dr. Silvestre Passy

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter,
I 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 .,'.,.

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ",."

FARMACIA ESPERANÇA

I QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCiA ? IPROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
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RIO, (E.) - O presíden-
te ela RepÜüllca assrnou o se

guinte decreto-lei:
"Artigo 1° - O Tesouro

[Nacíonai tomará a seu cargo

li ate.
a importãncia de 4 iJllioes

e 531 milhões de cruzeiros das
emissões feitas em diversas
datas, p:::ll' solicitação da Car-
terra de Redescontas do Ban

ADIADO .PARA O t'!rt[ DO transportes, e que, em vista Ula.ÜLe o jogo tornou-se violen- quaaros Cios mesmos, saiu tam- co do Brasil S/A., na forma
ANO O SUL-Aj}IERICANO D.� II disso, o clube adiou a eXCUl'- to, tendo Pires agredido o jo- bém vencedor o Ipíranga pelo do disposto no artigo 2° da lei

REMO são para o fim do corrente ano, gador Ra,1l111fo, sem que fosse escore ele 7 a 2, n. 449 de 14 de junho de 1937,
Rio, 20 (Via aérea) - A Fe-I resoluç�o essa que já foi comu- expulso do gramado pelo juiz. - No <2,Tamado do extinto e para a aplicação prevista

deração Uruguaia de Remo a- nicada a entidade brasileira. : Neutouio fez penalt.í, sendo Tiro de Guerra 40 jogaram, do- no artigo 6u da citada lei e
caba de comunicar à C. B. D. ., I muito bem cobrado pelo ata- mingo último, os esquadrões decretos-leis ns. 2.598, 2.611 e

o adiamento do campeonato '-IRA AO BRASIL O SPARTA, cante Oltvério, resultando no juvenis do Montenegro e do 4.792 de 19 de setembro de ..

sulamericano de remo - o pri- DE PRAGA
I
único ponto do Palmeiras, Aos Ipiranga. vencendo o pr-imeiro 1940 e 5 de outubro de 1942,

mebro certame continental com Praga, 20 (U. P.) - O sr. 4� 1IliI11�tOS de jogo Finh con- por 4 a 1. respectivamente.
caráter oficial, que seria reali- Franz Pellican, secretario do quietou o 3° ponto para o Ar- - Domingo, pela manhã, no Artigo 2° - O Tesouro Na-
zado em Montevidéo, em abril "Sparta F. Clube", anuncia tilheiros. Nicanor, aos 43 minu- Saco dos Limões, efetuou-se cíonal ficará exonerado do pa
proximo. Conforme tivemos que esse clube desta capital tos, marcou o ,*0 e úlimo pom- uma partida entre os quadros gamento ao Banco do Brasil

oportunidade de antecipar, não exoursíonará ao Brasil, com to. do Nacional e do Internacío- SIA., e este á Carteira dt" Re

poderão ser concluídos a tem- seu quadro principal, em julho i Na preliminar, entre os mes- nal, saindo vencedor o prtmeí- descontos, de igual ímportàn
po de permitir a realização do ou agosto para realizar urna i mos clubes, venceu também o 1'0, pela apertada contagem de leia, .em. l�tras do. Tesouro: ,as
aludido certame na data marca- série de jogos com quadros quadro visitante, pelo escore 3 a 2. quais serao devolvídas, devida-
da para os trabalhos de cons- brasi letros. I de

.f a 2. * i mente conceladas, ao TesouTo

trução da raia. Daí o adiamen- •
- No campo interno da Pe- () PRóXDtO rAJUPEONATO Nacional.

to. ArlTARÁ K3I BELO HORI- nitenciária do Estado, o Espe- EL"ROPElJ DE ATLETISllIO' Artigo 3° O presente de-
Diante da resolução da entí- ZO�'1'E O eORINTHIAXS rança recomeçou domingo sua Rio, 20 (Via aérea) - A Fe-I ereto-lei entrará em vigor 11a

dade uruguaia, o Conselho S. Paulo, 20 (Via aérea) série de vitórias, abatendo o deração Intermacional de Atle- i
data de sua publicacào.

Técnico de Remo da C. B. D. Ficou assentado, que o Corín- forte conjunto do FIamengo, tisrno Amador vem de cornuni- Artigo 4° - Revogam-se as

resolveu adiar as eliminatórias thians disputará dois jogos em de Campinas, por 4 a 2, tendo cal' à C. B. D" a realização em disposições em contrário".
das guarnições brasileiras, as Belo Horizonte 'nos últimos também vencido na prelími- Oslo, Noruega; a 22, 23 e 24 de

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

quais estavam fixadas para 24, dias do corrente mês, recebeu- nar entre os quadros secundá- agosto, de um campeonato eu-:
28 e 31 do corrente. Não foram do por esses compromissos a rios, por 4 a 2. ropeu de atletismo. Paralela-!-------'-------marcadas novas datas para es- ímportancia de 40 mil cruzei- - Em Saco dos Limões o mente, será realizado um Con-,
sas eliminart:.órias. ros. clube local, Ipírauga, enfren- gresso, solicitando a entidade I Dr.',' '" tando o "tearn " do Guararry internacional a remessa das

I'L (
, Olhos _. Ouvidc& -- Nariz·-

o REllIO EllI PERSAllIBUCO I:'VTEBOL NA VÁRZEA tormado por praças da Fôrça questões que a Confederação G<1l'ganta _. Cabeça - Pesccçe
Rio, 20 (Via aérea) - A Fe-I Por W. L. R_ P�licial), colheu expressivo Brasileira, por ventura,

apre-Ideflação Aquática Pelillambu-I - Domingo, pela manhã, triunfo pelo escore de 6 a O. Na sentar, até o dia IOde junho, Reiniciou sua ciír.ica à

cana, entidade há .pouco fU11-j d:efrontaram-se, 110 campo do preliminar, entre os segll'lldos I yindouro. Rua Nunes Machado 20.
dada em Recife, vai dar início, Pimdonama (Abrigo de Meno
às atividades do remo. Para res), os quadros do Figueira e ---------------------------

tanto; a mencionada Federa- do clube local, saindo vencedor
ção acaba de organizar um ca- deste encontro o Píndorama,
lendário, constante de seis re- pelo expressivo escore tde 4 a

gatas, as quais incluirão tôdas O. O quadro vencedor estava
as class-es de remadores. assim constícuido: Avelíno,
As cinco primeiras regatas Waldir e José I; Moacir, Wíl

terão caráter regional e serão son e José II; Manoel, Irineu,
díspuradas nos dias 31 de mar- Antônio, João e Vilain. Fize
ço, 28 de abril, 30 de junho, 25 mm os tentos: Manoel, João e

de agosto e 27 de outubro. Antônio (2). Na preliminar
Fechará a temporada a pro- entre os segundos quadros dos

va clássica "Estado de Per- mesmos, saiu vencedor, tam
namouco ", no dia 15 de no- bém, o clube local, por 3 a 1.
vembro, Para essa prova pre- - À tarde no mesmo gra
tende a mentora da aquática mado, detruntaram-se Artilhei-
pernambucama convidar guar- ros F. C. e Palmeiras, sob a di-

, .1
níções dos demais Estados. reção do juiz sr. Alfredo Si-

;: mas. Desde o início o Artilhei-
ADIADA A EXCURSÃO DO ros exerceu leve domínio sô-

CAMPEÃO PERUANO bre o seu adversário que, ape-
Lima, 20 (U. P.) - Segundo sal' disso, não se entregou, ten

declaração do presidente do do lutado galhardamente. As
Desportivo Municipal, sr. I Au- sim terminou o primeiro tem
rélio Loayza, a delegação de po a favor do Artilheiros com
soo clube não poderá realizar um golo de vantagem, conquis
a viagem ao Brasil a que se tado por Finh. No segundo
propunha efetuar no curso dês- tempo acentuou-se o domínio
te mês. do quadro visitanrt:.e, que, logo
Expressou o dirigeIirt:.e do aos 5 minutos de jogo consig

Municipal que o adiamento foi nou o segundo tento, por i11-
motivado por dificuldades de \ermédio de Pires. Daí em

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

Cines ODEON� IMPERIAL
CINE ODEON

Fones: 1587 - 1602
ás 7 1/2 horas

E o espetáculo eontinúa I

A MULHER QUE NÃO SABIA
AMAR

CINE IMPERIAL
Fones: 1587 - 1602

ás 7 112 hOTas
Uma original comédia mis

tério, que emociona, diverte e

empCllga!
NO QUARTO ESCURO

com
Pneston Flas,ter - Batriba

Mo:rison
Precos:

I

Cr$ 2�40 - (único).
Censura:

:!:E1P, 14 anos.
PRóXIllIO CARTAZ

(Tecnicolor)
com

Gtnger Rogers - Jon Hall
Ray Milland - Warner Baxter
Preços:
ro, '" 6,00 - 5,00 - 2,40.
Ce::rurura :

Imp. 14 anos.

Domingo. Simultaneamente
ODEON - IMPERIAL

HUÊU RAMOS e BEATRIZ
PEDERNEIRAS RAMOS

MANOEL ADRIANO e

MARIA ADRIANO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

levam ao conhecimento
de seus amigos e paren
tes que sua filha MARIA
ajustou núpcias com o

senhor dr: Nerê u Ramos
Filho.

participam aos parentes
e às pessoas de suas re

lações, que seu filho
NERÊU contratou ca s a-

menta com a senhorita
Maria Adriano,

Visando a estabili
dane monelarla

Fpolis" 18 de março. 1946
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Situação tão grave como nunca

Bolos
ma is crescidos :P
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Ottawa, 20 (U. P.) - Fa
lando perante a Câmara dos

Comuns, sobre a espiona
gem soviética, o primeiro
ministro Mackenzie King
declarou que o inquerito que
está sendo levado a efeito
demonstrou "que existe no

Canadá uma situação tão

g'rave como nunca em qual
quer outro tempo". Afirmou

o chefe do govêrno canada
ense que Igir Gouzenko, es
pião Russo, declarou que o

seu governo se utilizava do
terrttorío canadaense !como
base operações de espiona
g:em contra os Estados Uni
dos e a Grã-Bretanha., terido
sido estabelecida nesse pais
uma quinta-coluna soviéti-
ca.

1--
. RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIVe a,>

fabricadas em outros Estados.
retirar'am suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certissi
m� vitória ao aperitivo KNOT.

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

.. ...

prImelro passo
a revoluçao

respeito dizem que o líder co··

munista persa Tuda, autor da
afirmação de que a p'Jlítica
para com o Irã é clara e insus

peita, estaria assim dando o

primeiro passo para a revolu
ção destinada a depor o atual
2'''YI,'ÊTno 8 estabelpcer f':.r'ro

j LONDRES, \ (U. P.) -

I Despachos de Teheram revelam

! hoje que membros do Partido
I�TERlUEZZO ! Comunista, mostram-se des-

Uma história de amor. . contentes com as declaracóes'
com Ingrid BERGJIANN e Leslie HOWARD, que nos aeu Camisas, Gravatas r'1!dm-·1 do primeiro ministro Gha�van

M.orro tios V€ntos Uivantes e o Vento Levou e outros sucessos
Meiasdai! melhores. odes me: i Su]�aneh, ante a "clara e in

maravilhosos. Dores preços s6 Da C A,SA �..H�
I suspeita politica da lJniã') SÇl

CILANEA - RuaC. Mal 8, (. I viéüca". Informaçõ2s a é,,�e r�D Id.
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7o e:ST.UO Quinta·telra. 11 Q. Marco d. '."6
---------------------------------

��!�AIR��,ci�(�!.�!eme!! a�;ncip�!��u�a-!Pequenos
_ O Teatro Smart, iniciou, va se esconder da polícia e o' , •

ôntern, á noite, a exibição da prenderam. Luisa Vehil inter- anunclos
peça "Fascinacion", cuja es- rompeu a peça para declarar

I' * * *

trêla é Luisa Vehil, bem co- ao público: "Eu não sou co-

S I T I Onhecida artista pró-democrá- munista, nem judia, porque
tíca que tomou parte ativa sou católica. Nascí no Uru-', .. di,

'f t
_

d 'd dí ama' a E.ta a vendo um .lbo, lstonte
nas recentes _mam es aço�s, e ,�ual, ou e apre? la. r

18 km. do capital, no ilho, com

......__ _ -.- W" W" _ .._ ,,;r _
..

W"&' _ ",..,.".... _ ,,;r _ apóio á Uniao Democratlca.lllberda?e. Cresci ar�ls!a na 183 mil. ,;. frente e :!DOO de fundo.,
Quando ela apareceu em cena, I Argentina e como, cristã ��l'e-l

cortado pelo �Btra�o geral, c�m
pela primeira vez um dos es- dito que todos sejamos filhos uma cata de materlal e madeuo

DR NEWTON D"AVILA 'Ih ,I d D' "A denoí P 'os para 6000 m •• de lenho.
.

_ . . _ . pectadores da galena e grl- e eus, peça epols ,1 ..
-

Tratar nelita redoçãoOperações - VIas Urll1al'l�s -

tou: "Esta mulher é judía e I sezuíu normalmente. O públí- * * ':'
Doenças dos III testrnos, retoe·'

I
b

,

anus - Hemorroidas. Tratamell- comunista indigna para atuar co aclamou com nutridos

�1
I' I

'
to da colIte amebiana.

I
'.

'd O tO r a o eo cruFisioterapia -:- l nf'ra

ve.rmelho, no teatro a.rgentino". Imedia- aplausos a artista. Quan o os "

At��g�1IIà��l'i�;1;�;�t�'\,.]��·elfi:3028hS tamente foram jogados em ce- espectadores se retiraram do
VENDE-SE um marca "Cli-e, à �rde, das 16 hs. em, diante na três petardos. Os especta- teatro, uma bomba foi jogadaResid: VIda I Ramos, 66. .

_, '

Fone 1067 dores reagiram contra o ho-
\�O saglJao, �m consequen:la,

DR. MADEIRA NEVES flcaram feridas duas pessoas.

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA lIIÉDICA ElII GERAL

Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, in testínos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSUJ11'j)I{lO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUL1'AS DlARlAlIIlENTE:

das 15 ás 18 horas
BESIDíl:NCIA: Av. Trompowsk!,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
dONSUI,1'óIUO: R. .Ioão Pinto 7
Dtárfamente das 15 às 17 horas.
RESJDf�NCIA: Almirante Alvim.

as. Fone >1'1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Munícípa l e de

Caridade
CI"tNICA IIH�DICA DE CRL1XÇA8

ADULTOS
CONSUI,TóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÉN'CIA: Rua Mar'enhal GUI'
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Un iversjda
de do Brasil), Médico por coricur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Alentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquáu-íco do Rio na Capital 1< ("-

deral
CLíNICA IIJ(,;DICA - DOENÇAS
, NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua F,elipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA Cf
CltmWIA - MOLÉSTIAS DE SE·
., .. NHORAS - PARTOS ...

Formado pela F'acnldadn fie Medl-
cinna da Universidade de São

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

Prof, Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b;
lia"cs, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ováríos e trompas. Vartco
ceIe, hidrocele, varizes e herria

CO)/SULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua' FeJpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.5SS.
RESIJ)j;:NCTA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Tel. M 764

l\Jédico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
COXS{;],T.-\S - Pela aman ná:
diariamente <las 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto 80S sábados. das 14
ás 16 horas - ('O�S[,LTóRIO:

I
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico elo Centr-o de Saúde e Dl
retor c1J Ho-mita

í "Nerêu Ramos"
CLIl\ICA :VIf5DICA de adultos e

crranoas ,

COXSULTóRlO: R. ;rl'ajano. 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COXSULTAS: tias i às 6 horas

RE;SIDÊ:;CTA: R. Felipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DO�NÇAS DA PELE - SÍFILIS
AFECÇõES URO-GENTTArS

DE A,VlBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .laneiro
ESPECIALISTA

Doenças e operacões dos OLHOS,
OUVIDOS, N'ARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do L...\.BIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
r-etirada ele corpos estranhas. etc.
CO�SUI!l'AS: õa. 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES ;Io[i\('HAD(, N. 20 -

Fone 1447

DR'. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garg-anta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSIDil:NCIA -' Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu' dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa '

Praça da 'Ba�deirane. 37

-------------------------
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Cifras do ,Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidad�9
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades (

98.687.816,30
76. 736,40! .306,20

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

e José Abreu.

•.,AS A Preciso-ae aluga,.
� uma para mora

dia em rua moi.
ou menos central -- Dõe-se refe-
rincia., ou fiança, - Informar a

Os EE UU apoiam a Turquia A. Pena. rua ?ec:'doro. 18. ou no

• • Banco do Oomêecic.
,., 'II< �

1YaslIing'ton" 'CU. P.) -Ium
fim á tensão provocada

l V dUma moFuncionários cujos nomes não com as últimas manobras (OS eo e-se tocicletapodem ser citados, tleclaram-I russos para a obtenção de po-! lO.. "

se satisfeitos com a resolução síções estratégícas no Oriente mare? Zundapp, 7 HP e em

(lo hã. em levar o seu caso no 1lIe(lio. I perfeito estadode funcionamen

Conselho de Segurança da O:N Funcíonáríos diplomáticos, I to. Tr�t8r na rua, Nereu Ra

U, � não deixaram ríúvídas de por sua vez, dizem que foram I mos, n. 523 (EstreIto)'10 11
flue os Estados Unidos apoia- dadas enrantias tanto ao Irã I • • •

vs.

rão inteiramente tal passo. ('O)JlO á TUI'{IUia, de que dos Es-:
Sabe-se flue os Estados Uni- tados I'nídos apoiarão esses

(los estão prontos a Invocar as países contra qualquer ato de
garantías da Carta das :Nações agrexsâo, de acordo com a Je
Unidas num esforço para por,

tra da Carta das Xações Uni-
fias.

-

mex" - rr.il rot-ções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra d�lrgajo Instituto
dos Mar i tirnos. Tr-atar com Sid-
n e i No ce ti à rua Joâo
34, 'te e fon e 1 l34,

* * 'II<

Pinto,

.........!� ...

,

CREDlftRIO «KHOI»

Compra-se
Mobília de sala, gruio esto

fado, em bom estado.

Dirigir- se à caixa Postal 106"

I Nesta.
* 'II< >li

VENTILADORES
Vendem-lie doi. ventiladores elec

tr-íccs , grandes, para cima de me

Ia ou parede, sendo um olicilante,
proprios para e.critório. barbea
ria., cofes , etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

Avisa aos seus clientes a mudoncc
eecrítório para a rua João Pinto n.>

junto à Redação do (cO Estado».

de
5,

Atidente na ponte internaClõnal I

� Buenos Aire.s, (United) I do () Brasil á Arg'entina. '1'en-
, - Aterrissou na hase a.érea de, <lo recehido ferimentos de na-

,<
EI Palomar um avião militar,' tureza g'l'ave, <rue requeriam
Íl'azelldo de Paso de Los Libl'es ('uidad()s espeeiais que não po
um o}wrário hrasiJeiro, de no-' (liam .ser dados naquela. (�ida-

•
me Adão lHas, que sofreu g'ra- de, foi o trahal1latlor brasilei

� yh:simo acidente, (lUalHlô tra-Iro imediatamente tra.nspol'ta
� liaU13ya lIH ponte interna.cio-l d() para Buenos Aires, ellCOll

nal, sôhre o rio (T]'ug'uai, lig'au-' tl'ando-se internado num 1101'-'
f pitnl militar.

CASA
CR$
Rua

Compra-se uma até
25.000.00. Trotar à
Tenente Silveira, 50 .

4 vs. alt.-2

_i-\_ I_)V()G I\ 'D (�)S
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt:S2 - Sola 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

o .PRECEITO DO DIA
CUIDADOS COM AS UNHAS
As urrhoa, principalmente quan

do crescida. e mal tratada., con
têm rn ícr ôbtos que podem pene
trar no organismo quando 011 de
dos são levados aos olhas, ouvido••
nariz e boca. determinado aa moi.
variadas infecções,

Trago liempre as unhas con

venientemente aparadas' e
limpas, SNES.

(iiIC4m
-Ú Zh!'f 'da '

c;or�,
CONTRA FERIOA�

I
�I__-----------------------,melhorer.

Fabricante e distnbuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA n

e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosfJmiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morina e aviamento.
para a}fai<;1tea, que recebe diretamentf' doa

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

Florian6po1is, - �FILIAIS em Blumsnau 8 Lajes.
chamo o atenção do.
compro., MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foi nomeado desellbargadar do Tribunal. de Apelação dêste Estado, o dr. José·' da
Rocha Ferreira Bastos, que, de há muitos anos, radicado ao nosso ambiente'

social, vinh'a fazendo carreira, merecida, na magístratura catarinense.
O Brasil contra a RússiaIA questão

jda ludia
I
I

I

I
,-----.-- •• -

o -------.-.---.----.-

I
Florlanõpolb I 21 t,Je Marco ,�e 1946 I

Podem regressar, sem medo I
I;ÚXDRES, 20 (C P.) - Duzentos mil soldados polo

neses sob comando britânico na Europa receberam garan
tias do govêrno inglês de que poderão regressar à Polô

nia, sem medo de qualquer represália. A comnníeação, fei
ta pelo senhor Ernestte Bevíu, garante flue os soldados

não serão examinados, individualmente, nos consulados

poloneses, como Iora sugerido pelo govêrno provisório.
'I'odos regressarão em grupos, sem grande controle, logo
flue houver meios de transporte dísponívels,

Não haverá comunismo
PARiS, :?O (C. P.) - Não haverá comunísmo na Es

panha. Foi essa a declaração formulada pelo senhor me

go Jlartinez Barrío, presidente repuhlíeuuo espanhol, O
cheíe do govêruo exilado acrescentou que também não

convidou comunistas para eouíereneíar {'OU! os mesmos

sôbre seus planos de ampliação do govêrno republicano.

bíos, flue foram sufocados parcialmente, até agora, Irrom

peram há cêrea de trinta e seis horas.

Rompeu com o Vaticano
Moscou, 20 (U. P.) - Ife-

Ipois de três séculos e meio A carta e n v i a d a a

de obediência ao Vaticano, Stalin era assinada pelas
a União das Igrejas da Uk- autorfdanes eclesiast.icas e

ranja ocidental cortou suas llizia que os 216 delegados á
ligações com a Santa Sé, pa- Assemhléín da Igreja, em

ra se filial' a Igreja artodoxa Lwow, haviam decidido yol-
russa. taro

Acusado de peculato
CARAC.AS, 20 (U, P,) - o dos especiais dos Ministérios

Tribunal de Responsabilidade da Guerra e Interiol' para
AdmiJIüstraítiva Civil, admitiu "despesas extraordinárias",
qrue o ex",presidente Eleazar Revelou a Côrte que uma

Lopez Contreras atualmente dessas retiradas ilegais foi de
vivendo no exilio em Miami, 126.637 bolivares, que foram
Ietirou ilegalmente do Tesou- pagos ao colombiano J. A.
rOia soma de 13.352.896 bOli-1 Franco Quinjano para mani
vares (4 mil�ões de d<:lares) pu�ar eleiç?es fraudulentas. O
quando exerCIa as funçoes de Tl'lbunal d�sse acreditar em
chefe do Executivo, de 1936 a que o sr. Lopez Contreras ti-
1941. nha consideraveis bens em
Seus bens na Venezuela, muitos países estrangeiros.

avaliados em 3.496.882 boliva-
res (mats de 1 milhão de do-

P
· -

dlares), foram embargiados. revisao O tempoO ex-pres�dente Lopez. ficou
devendo á nação, 12.489.896
bolivares, já que em sua de
claração de bens acusou ape
nas 863.000 bolivares.
Na opinião do Tribunal, o

sr. Lopez Cont!'eras nem ti
nha bens quando assumiu a

·presidência do país, mas re

tirou grandes somas doIS fun-

Previsão do tempo, até 14
horas do dia 21 na Capital:
Tempo: em geral instável.
Tmpe,ratura: estável.
Ventos de nordeste a sueste

fres'Cos.
Temperaturas extremas de

hoje, forem: máxima, 27,4 mí
nima 18,9.

NUNC� EXISTIU IGUr:ll-
....... ---

Sing'lllmra, 20 (U. P.)
Paud it 'Xehl'u foi recebido

por uma multidão eutusíás
ta de ÍlH!Ú" que esperaram
1I01'1).!" nas ruas, o líder índú,
cujo avião ehegou atrasado,
devjqo a um desarranjo no

moto... 'Xuma breve alocução
no ,,u'l'ooromo de Kallaug',
Xehru declarou esperar que
81111 vístta à lUalayn não be
netíclasse apenas os Indús,

.\.tlnutic City, 20 (F. P.)
- ('uha c Brasil vigorosa
uieute protestaram contra a

proposta do (]f'lcg'ado nisso

1113 rXHRA de procurar am

pliar (I importante Comité
central da {TXRJU, li cres

('('utlllHlo-ll!c a Pohôn íu �
Iuaoesluvia, Seha8tifío Sam

paío tio Braxil Inslstlu, du
rante IIIIl discurso qur- teve
a durucão cle -1-0 lU i1lUt08,
perante o ('ollli1<'; que cun-

siderasse o fato do Brasil"
A.utr,3lia e Iugoeslavía já te
rem sido escolhídos como os

três novos membros, de
acordo eom o que ficou es

tabelecido em Londres, há
�:eis meses, () delegado aus

trulíauo "alwioll totalmen
te" esta atitude 110 brasíleí-
1'0. nelwi8 Ile �H't".;os debates
til'. horu (' meia, H rlecísão ii
lia) roi posteruada até a pró
xlmu 'if'SSÜ() do Comité.

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

/I� . nos VAPLJOS
,.JI

D)\I, �A�,-,,- ,I",(;_� � n "o � �� �
,�� .

da Bahia Capitalização
PERDA DE TITULO

Extraviou-se um titulo da «Aliança da Bahia Capitalização S A,)) •.
no vo 101' de Cr$ 6 (JOO ,00 (seis mil cruzeiros), da nO' de ordem 61.683 e

nv, de sorteio 02. 395 emitido pela Aganci.(l Ern issor-c do Rio de
Janeiro, em Io. de novembro de 1935, perhncanta ao SI' João Domingo".
da Silva, re�idente nesta cidade, com o pagamentos efetuados até·
fevereiro de 1946, o qual o declara nulo e voe requerer a respectivo·
segunda via,

F'loricm ópol is , 19 de Março de 1946,

Et , .

notiCia

I Vonvenção da moci
dade eessedísta
gancha

P•.\.leg'l'f', 20 (E) - Es ..

tá. sendo organizada graude
cónveueão da mocidade do
}>nl'tido' Social Democrático,
a realfzar-se nesta. capital,
no 'l'eatro S. Pedro, na pri
meira quiuzeua de alrrIl,
Yarios oradores deverão

.. , .

nbordar assuntos da vída

Dlslurbios em Hamburgo _hra_�leir_a._--
JJO.NDRES, 20 (L P.) - Inúmeros dísturbíos írrom- A sltuaçao na

peram em Hamburgo, como resultado da tremenda crise M d h'
.

alimentar nu cidade • ..1s fôrças policiais brítânícas toma- an C urla
ram posição afim de impedir novas manifestações, capa- CHUNGKING, 20 (U, P,)
zes de se transformarem em violentos conflitos. Os dístur- Despachos semí-oficiaís mdí

cam que as fôrças soviéticas
se retiraram da maior parte
do trecho ferroviário entre
Mukden e Changchung e que
os comunistas chineses imedia
tamente o reocuparam. Entre
as cidades que os comunistas
ocuparam com a saída dos rus

sos, enumeram-se: Tiehling, a

40 milhas do norte Mukden e

Changtu, a 17 milhas do flor-

I
te de Mukden. Fala-se que os

cando a importante cidade,
que é junção ferroviária, Sze
píngkai, a 100 milhas do nor-

te de Mukden. Diz-se ainda
comunistas agora estão ata
que as autoridades nacionalis
tas, desbacadas para efetuarem
a administração das provín
cias mandcnus de Hokiang e

Heilungk1ang, não o puderam
porque os comunistas já esta
vam de posse das cidades.

A conferên-1Ray Milland.
I! ,.

I vem ao BraSil
I cla de Parlsi HOLLYWOOD. 20 (E.)

PARIS, 20 (U. P.) - Os d2-1 O ator cinematográfico F.,'ay
legados norte-americano, in- Milland, que acaba de ganhar
gles e russo, encarregados dos o prêmio da Academia de

planos da realização da conte- Hollywood, pelo seu trabalho
rência de paz em maio do cor- em "Farrapos Humanos" disse
rente, decidiram que a irn- aos representantes da impren
prensa e o público fossem ad- sa que é sua idéia, no mês
mitídos apenas nas sessões de. próximo, realizar uma viagem
abertura e de encerramento. pelos países sul-americanos,
Em fontes francesas se diz devendo visitar o Brasil, Ar

que o resto das sessões será gentina, Perú, Chile e Colom-
realizada a portas cerradas, bía.

mas reuníss .. aIS vártas ra

ças através de maior amí
zade e cooperação. 'Xehru, a

seguir, tomou rumo da casa

do govêrno, pura se encon

trur com Jfountbatten.

(

ACIDENTE NA
IMPRENSA OFICIAL
Ontem, cêrca das 16 horas,

quando procedia à limpeza
numa das máquinas impres
soras, o mecânico João Ana
cleto Martins foi colhido por
ela, licando-Ihe uma das mãos
presa ao prelo. A custo, os

companheiros conseguiram
arrancá-la dali,
Âo que nos informam, des

carnada ficou a mão do ope
rário.
Lamentamos o ocorrido.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

«Aliança

mentirosa!

PARA FERIDAS.
E C Z E M A S,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS. ETC.
��-_........�---

Wasl!illg·ton, 20 (U. P.) -

llfUit08 rUIllOl'es sem funda
mento estão cil'culall(lo em

tôdas as partes do mundo
- revelou um alto funcio
nário do Uepartamento de
.Estado norte-a.mericano ao

dHl1l1ar a ateução do púhli
('o pal'a as notícias falsa" e

tendenciosas. O meSlno in
fOl'H1nut-e desmentiu as in-

fOl'1lla«;ões de ({ue no seio d{;;'
Seniç(\ Secreto dos Estado
Cuidos lunia inúmeros sim
lwtizantes dn tnião Sovié
tica. Essa uotí('ia, (li.sse ()

funcionário do Departamen
to de Estado, é totalmente

mentirosa, tle,'eu(lo ter sido
dhulg'ada ))('1' homens Íl'l'es·
pousá veis e de má fé.

Cines R I T Z - R O X y
RITZ - Hoje� ás 5 e 7.:30 hs, - ROXY - Hoje, ás 7,45 horas

Sessões Chics
Frank Sinatra - George :\1urphy - Gloria de Haven -

Walter Sl€zak - vVally Brown - Alan Carney
VIVENDO UE .BR,f�A

Um desfile fabuloso de pequenas bonitas cO>l11Jalndadas por
Fl�ank Sinatra

Tudo o que vo<.:ê iclealisou como divertimento está nest€'�
filme maravilhoso".

iVlúsrica ... alegria ... roma n,ce .. , comédia ...
Censura LIVRE

Preços: - RITZ ás 5 horas - 3,60 - 2,40.
ás 7,30 horas úníco - 3,60.

ROXY ás 7,45 horas - :3,00 - 2,40.
RITZ - Domi'ngo ás 4 € 6 3/4 horas. ERROL FLYNN

l:riU Pr:�H.\ UO UE ERAVO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


