
ado�31arlnense vo . qUino participara
brasil ira à Conferência da Paz

grada de três membros da As- brastleira, Sabe-se que o presí- integrar a embaixada, que 8€- bllidade de ir o sr. Otávio
�blJéia Constituinte. Adían- dente Dutra convidou o P. S. rá chefíada pelo ministro do Mangabeíra, como era desejo

}i not
a ta-se que a Constituinte não D. e a U. D. N. para que estas Exterior. O candidato da U. do general Dutra.

ileir fe- foi distínguida com nenhum agremiações políticas' indi- D. N. parece ser o sr. Virgílio Pelo P. S. D. irá o sr. Ivo

não te- .convíte para integrar a missão quem um. representante para de Melo F�nlCo, na impossi-I d'Aquino.

le ão do Ministro da Justiça, através da circular aos Interventores, no

;4 ,e se mantenha o espírito liheral dos governantes, encontra no dr.
expressão de um modêlo', ,de serenidade, tolerância e compreensão

crática, já em Vigor desde a primeira hora do seu 'govêrno.

9714

Julgamento de oficiais- da
marinha britânica

Florianõpo IIs Terça feira, 2 de Abril de 1946 , H

PORTSMOUTH, 1 (United) - 15 oficiais da marinha brí
tâníca serão julgados pelo conselho de guerra de Portsmouth,
em 12 de abril próximo. O julgamento é motivado pelo fato
de terem esses oficiais"s€l recusado a zanpar de Nova York no

navio de tropas finesas. Os referidos oficiais, que depois via

jaram 'para a Inglaterra a bordo do "Queen Elizabeth", per
tenciam à marinha mercante e se acham sob contrato com a

marinha de guerra.

l�

iÓ<tio e

der
1/"0.

Diretor-Gerente: SIDNEI 1\;('("ETl -- Diretor: BARREIROS FILHO

-_. __ ._---------�------------

Byrnes em Washington
NOVA YORK, 1 (U. P.) - Byrnes vôa para Washington,

afim de passar o "week-end", mas deverá estar de volta em

tempo 'para assistir a sessão de quarta-feira do Conselho da
ONU.

RES, 1 (U. P.) - .Um porta-voz do Foreign Office

hoje que o encarregado de negócios estrangeiros da

nha, em Moscou, tenha enviado qualquer ilTIltimação
nião Soviética, em consequência da atitude de Gro
ndonando a reunião do COlnlselho de Segurança.
1.do-se às notícias circuladas nos Esblidos Unidos,
quais o e1ncarregado de 'n,egócios da Grã-Bretanha,
eria recebido comunicação de que a União Sovié
ia a Organização Mundial das Nações Unidas, o

" mentiu o fato.

!rcito \ cumprirá as ordens egais»
Aérea) - ° fecharnento do Partido ('0- sidera o comunismo Igual-
Ionteíro C011- munísta e sôbre se tal medí- mente pernícíoso e ilegal.
ntrevlsta ao da acarretaria prejuízos ás Perguntado se o Exército
a" sõbre as democracías, o general Góis tinha ou acaso tenciona ter
sr, Luiz Car- }[onteiro respondem alguma particípação na rea-
O titular (la ção contra as declaracões do
-

t
- "Xão havería Ineompa- :.'

;�o ael'a�':::: tihilidade, pois em alguns
sr, Luiz �'1�rlos Prestes ou

• '

1 •

1
outras atívídades possíveis

" 1 I' 1'8 lses SO) o resnme uemo-
•.fIl)'·IO" rp!'· u í10 ,:-;�U nl,.�:::·t.icln, '.n�.:id 'l·tHht<�
t

- ('I'atil'o, o", ESlhdo!oi I. llidoi' I

,ns ruça« ou Ineonveníentes ao Interêsse
d b I' Inctusíve, orguntzações par-e o r8S • e :.' naeíoual, o general G(}is
R· G d tid,fidas perniciosas á ordem10 10 Jfran e Jl'Ionteiro respondem

do ação eon-
e á segurança nacional têm

Iro-norte-ame- sido postas fora da, lei". "O Exércíto cumprírã 10
I'\. ,

d ta Arg'entina.
__o_m_i_Dis_,tr_o_d_a_G_Ue_l'I_'a_co_n_-_8_8O_l'_de_D8_1_€'g_'U_iS·_;;.. governo convocara os pro u ores

�óis lUonteh'o
o conceito mo- Rio, 1 (Via Aérea) - Ainda posto de renda. Sabemos que

mpe
.

r
'

S
-

t
·

d /4
., d'

como uma consequência da êsse projeto já está em elabo-

�:A,,��ue�p��sã� erao repa rlH os ssumlu o coman o nova política econômico-fi- ração. Estabelecerá o poder
dto não existe pelo J. d !)4· D"

nanceira que deliberon seguir público o mesmo critério se-

tre o expansío- ,.« amUIC8» I � li ti ,para enf!entar a presente cr�- guido no ca�o da limiltaçã� d?S
rtas nações que Paris; 1 (U. P.) - Os volun-] RIO, 1 (E,) - Assumiu o coman- se, o governo, uma vez concluí- lucros. Os líderes do comercio

HC8S com 011- tários sul-americanos das Fôr-I d,o do 34° B. C., com sede. em Be- das as demarches em torno da
I
e da indústria terão ampla

I) o são. ças d0S Franceses Livres de- le.m, '() tenente cor-onel José Barreto limitação dos 'lucros e promul- liberdade de examinar o tra-

-neral Góis }Ion. verão ser repatriados pelo na-I
Lms.

gado o respectivo decreto, con- balho, sugerir modificações e

ete, antes de tu- vio :?amaica", a parti� para a i Equ·.II·brio do mer-
vocará as classes conserv�<:l0- apresentar emendas numa at-

er ,iudiciário e ao Amenca .do Sul no dia 5 dei" ras para debater um projeto mosfera marcadamente demo-

qualquer medida abril próximo, pela manhã,
.

I cado do p·loho reformando a lei sôbre o im- crática.

contra o Partido Os combatentes sul-amerí- 1-------------'----------------
J, cabendo ao exe- canos, que combateram pelai

S. PauJo,.1 (E,)

-, .-r::sp.e,ra-se
den- Na-O convém rom.pert d] 1 F d t ' dei

Iro em br éve 'I) equ ilibr i o do mer-
11 er a or em g'a

I
ra�ça ,:ran e a guerr a ei- cado ele pinho nesta capital com o

.da, xarao Paris, para o Havre, no restabelecimento do trút'0go da ne- COm. a A rqentina,I possfbílídade de dia 2. de de Viação Pnraná-Santn Catari-
na. A propalada crise de pinho não .

é verdadeira. Houve apenas aumen-
Nova York, 1 (Uníted) ,- diz o editorial - rompendo-se

to de produção pela gmnde pro- Sôbre as relações dos Estados as relações díplomátícas com a

I cura dos J1]erC3J(los nacionais e es- Unidos com a Argentina, "o Argentina. O mundo precisa
J
lrangeiros c falta de transportes "New York Times" pensa que presentemente, de muitos ví
para a escoaçiio da mesma. O programa proposto por Bra- veres daquele país, que os pos

den esclarece o assunto: con- sue em abundancia".
servar as relações com o go- O jornal destaca, ainda, qu�
vêrno de Peron; permanecer La G u a r d i a, falando na'

na posição tomada e não acei-
. UNRRA, examinou com jus

tal' aliança militar com um teza a situação quando decla
govêrno á testa do qual se rou que o "trig�" não tem côr
acha um homem que manteve política. Comprarei trigo de
compromissos com o inimigo, qualquer lugar do mundo on

como indica o "Livro Azul". I de possa encontrá-lo".
"Não há nada a o'anhar -' ----'--------.:_-

Pediu garantias Il\!,��� 1 f(�.rp�asTcopo< '\D-
Rama, 1 (U. P.) - Guglie- Jandcsas de�cl11barearam na ilha de

mo Giannini, leader do movi- Lomhok, sem oposiçiio. O desem
mento "Uomo Qualungúe", bal'que foi ef('lllado na costa oci

que reune os remanescentes dcnta'l da ilha, que ,fica illll'(liatn

do fasci.c;mo. aI pD'and11 estar mente a leste de Bali. As fôrças
,

• hola'Oirleses, antes, haviam reocupa-
ameaçado de assassmio, por do Bangka c Bali.
seus adversários políticos, en-

viou uma carta aberta ao al
mirante Stone, chefe da Mis
são Aliada na Itália, na qual
pede assistência ao mesmo pa
ra sua segurança pessoal.

lentaram t mar o poder
FRANKFURT, 1 (U. P.) - Uma batalha, da qual partici

param canhões, teve lugar entre nazistas fanáticos e soldados
brttânicos e norte-americanos, na Alemanha Ocidental, indí-

) C;},"!1:-lP-;--,�' ql�P 7 (\or �'�)Jd3rl:-.,... �;H.:!._(;JoP }i�Hii!3;,al1:1 r:�� i0Y·:"1:.IJ'C rt'2
'nazistas que tentou apossar-se do poder. Anuncia-se que os

nazistas conseguiram ocupar numerosos pontos de combate,
em consequência de atividades de es:pionagem.

;mentido uficialmente
Adiado o iulQamento
do recurso da VON
Rio, f (E,) - Era ,esperado

para hoje, conforme noticia
mos, o julgamento do recurso

da UDN contra o Partido Tra
balhista Brasileiro.' O processo
teve, porem, que ir ás mãos
do procurador geral Temisto
eles Cavalcanti para que s. s.

possa emitir parecer.
Sómente dentro de oito dias

entrará em julgamento,luta civil

TOME APERITIVO

ICNOT

ficial do estado maior persa A diofônicas feitas com o Q. G. prova as em
que as guarmlÍções de. Sal'-

t
·

Ó
•

\, c?m as tribus hordisJ�es". cara er provls rio
nbu ao que parece VIsam Rio, 1 (E.) - O ministro da Ae
lois postos de fronteira ronáutica aprovon em cadter pro
ecimentos e de

refOrçOSj
visór,io as Instruções pa,ra.o EnsÍ,no

quiz cessaram na quar-
na l<..�cola de ACI:onaullca que,

.
substItuem) a Portnn� 11. 326, de 5

�stado MaIOr, de nutubm de 19-1..J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTELEFôNICA AM
BULANTE

Aos nossos

'Ageníes
Leiam todo dia esta (oluna

até o fim
-- Pedimo. avisaI' por telegra

ma, quando o jornal não. chegar
no me.mo dia.

Os. técnicos britânicos con-

seguiram aperfeiçoar um r...ovo

-sístema de radiotelefônica am

bulante que'opera por mela de
ondas uítra-curtas e que se

póde adatar a uma infinidade
de usos. PLanejado primitiva
mente para ser utílísado ;.10S

carros-patrulha da polícia, o
novo aparelho poderá ser usa-

jdo com toda a efíciência nos
aviões comerciais cujos tripu-

'

Jantes e passageiros poderão

Iobter contado a qualquer mo
mento com os aeroportos por
mai:s distantes que sejam. Po-

=- _derá também ser empregado o

novo aparelho nos trens para
uso dos maquinistas e dos pas
sageiros.' Esse sistema "modu
lação de amplitude multí-con
dutora" foi descrito numa con

ferêncía em Londres e com

grande repercussão pois, até o

momento julgava-se que a ra
diotelefônica de altaírequên
eia possuía apenas um alcance
limitado.

... pelo Reno, o rio mais

i�portante da Europa, passam '.

anualmente 60 milhões de to- t\�:ll'e�adas de carga, e mais �, '\
dez mil barcos

*

e chatas? '"
TRES ARGUMENTOS

- Dize-me tres argumentos
- rpel1gunto'U o mestre-escola
ao aLull10 - qUle provam que a
tema é redonda.
- O primerro argumento é

que assim nos enstna o livro
que tmta de geOlgrafia; o se

gundo argumento é que o se
nhor afirma que assim é; e o

t€!_rdeiro é meu pa,i, q,ue tam-!n diz que isso p verdade ..
(

I "

*

SINCERIDADE
A esposa vai visitar o encar

cerado. Ao fim da visita, diz
ele:
- Vai descansada, Maria.

Pódes estar certa de que te se

rei fiel.
*

- Lima, a capital do Perú,
é comumente chamada "a ci
dade dos reis".

*

(r�
.

TÉCNICA DE GUERRA APLI
. CADA A$ NOVAS CONS

TRUÇÕES
A experíêncía obtida com a

construção do porto artificial
eríado pelos engenheiros ' brí
tânícos para facilitar o desem
íbarqUJe 'das tropas aliadas na

Europa, está sendo agora em

pregada para ajudar a solução
do problema da construção de
casas na Grã Bretanha. Assim,
uma das firmas que se encar

regou da construção daqueles
portos antífíciaís durante a

guerra está agora empenhada
na produção de casas "pré-fa
bricadas". As novas casas são
feitas de grandes lajes de con

cretos, fabricadas de forma a

permâtír a colocação de portas
e janelas. Essas lages são pos
tas na posição desejada por
meio de UJm guindaste espe
cíaí que as sustém até que te
nham sido cimentadas e liga
das ás demais. A cobertura
dessas casas é constnuída nas

proximidades do local onde as

mesmas são erguidas, e em se

guida posta no seu Lugar pelos
mesmos prO'cessos habituais. \

*

... a primeira catedral do
Novo Mundo foi construída em
Santo Domingo, em 1512?

,

*

Mesmo na intimidade do lar
não devemos dar rédeas á lin
guagem livre riem a gesto que

* * * não pratícaríamos na rua. A
As sobrancelhas e as pesta- comodidade, o descanso e o

nas conservarão sempre sua �em-estar não podem díspen
beleza si sobre elas for aplica- sar as boas maneiras no trato
da sempre a vaselina.

I ao próximo. .

8RUPO ESTOFADO * * * A correção, embora não ob-'

Uma jovem de quinze anos I servada por estranhos a escon-

V,ende-se grupo estofado
que tenha de altura um metro! dida pelas paredes de nossasofa duas poltronas. Guar�a .e cinquenta deve pesar em mé- casa, deve ser sempre exercida

roupa pequeno., �scada com dia cinquenta e um quilos. entre os nossos familiares e
de-graus eutomé ticoe. Taboa ,. principalmente, entre pais e

e�gomar grande. Estante pe- RECEITAS PARA O SEU PA- filhos.
ra panelas. Tendo com menos

LADAR
de seis meses de uso. Ver e tra
tar na Rua Tenente Silveira Bifes enrolados com salsichas

. Corte 12 bifes mais ou me-
124, nesta.

-nos íguais, finos e compridos.
Sôbre cada um coloque uma

salsicha comprida, para que
fiquem alguns centímetros so-

l brando de cada lado. Firme
com um palito, junte os bifes
a um bom refogado, regue com
cálice de vinho e uma xícara
dágua; junte 2 cenouras em

rodelas e leve 'a cozinhar em

fogo brando. Retire os palitos
antes de servir.

BREVEMENTE

\

Reobert.'lra de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Mantagem de rúdios, Ampli

ficador'es-Transmill8ol'es
Matl!r;al importado direta

mente dos U. S. A,
Proor ietária

ütnmer Georges BOÍlm
E�ectle - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópoli.

�U(1 Jcão Pinto n. 29 _. Sob.

.rVIDA

flMIN
O.�G

.." ��_""!'l""..L

Perccfa Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as 11.S\1 êlas de Cinema de Hollywood
de scó oriu um método seguro e novo

;.>ara reduzir o excesso de gordura
antíestétíca. Esta descoberta chamada
Forallode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapído. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que .possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Foi'mode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a suamaíor proteção.
Distr. S. I. P. ema Postal 3786 • lia

I'tiivíiihliiúsl
I Rua Deodoro, 33

, Elor ianôpolis
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

À tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas as Isemanas

lOQUE SE PENSA DA MU-
.

LHER

I
*

Deus fez somente uma mu-

Illher
e esta poz a perder o pae

Adão.
A nós homens que resta es

perar da feminina geração"
Lembro mais uma vez.

Que Eva foi:.. a que Deus
fez! ...

Tijelinhas de queijo
Bata seis ovos, as claras se

paradas, junte 125 g. de queí
jO de Minas ralado e três xíca
ras de leite fervendo com sal.
Deite em tijelmhas untadas
'e leve a assar no torno com um

pouco dágua no taboleiro. De
sentcrme e arrume em redor
de qualquer assado ou bifes.

*

* * *

Bastos Tigre.
*

A vaidade não abandona as

mulheres mesmo nos exerci
cios mais santos da religião.

Abade Prévost.

AS MÃES DEVEM SABER
QUE.

- Quando esteja uma crian
ça ao sol é mister cobrir-lhe a

.çabeça com um chapéu, prete
rentemente de palha e de abas
largas.
Uma criança ao nascer não

é nunca uma tuberculosa, ain
da quando o seja sua mãe, mas
leva consigo a predisposição
para adquirir o mal. ,E' índís
pensavel separá-la imediata
mente da mãe e fazê ....la crescer

em um ambiente são, com ar

puro, luz, SQl, higiene e bom
alimento.

*

Entre o "sim" e o "não" de
uma mulher, 'Cu não me atre
veria a meter a ponta de um

alfinete.
Miguel de Cervantes Saavedra

-

*

CONSELHOS DE BELEZA
O pretendente a mão de

uma moça que declara não se

casar enquanto não terminar
sua 'carreira' ou conseguir
uma posição que permita fun
dar um lar procede correta
mente.

Aqui, bem no cantinho, de
modo que ninguem nos ouça,
sempre é bom pingar, de vez

em quando, uma gotinha de

agua de Colonia em nosso cal

çado.

*

AS DONAS DE CASA DEVEM
SABER QUE:

Nos trabalhos caseiros, eco

nomizam-se as fôrças, quando
a pessoa que os executa se

ajoelha" em vez de inclinar o

corpo.
* ;); *

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

-

nao

:ESCRITÓRIO JURíDICO COl\IERCIAL
A..urrtoa : Jurídicos·- Comerciais -- Rurais a Informutivo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa- Catarina
Con8ulte nOlsa Organização ontes de .a decidir pela com

'?ra ou venda de imoveis.· pinhais ou qualquer-

empresa !le.te e.tado ,

Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �
ADVOGADO

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

l�====================��

I QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1
----------- - PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mr
(

B R IT o
o alfa iate indicado
Tjril:h!l!�� l'

Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

A. Da
, li

\
�no .,

:.�emestr
1'\r}mest
M\es .. ,

Número
Número
domín

Ano .,.

Semestr
''Qrimestr
'Núnlero

de abril,

J'6 (sáb

��el\,
7 r

!tal13

141�
19

� U

27 'a
R

28 D� ]
ti

o j,.o�

;.��a JJ�oe 11

D,eU

�,AI\i_7Nou leIN10l
M\í'\áO
Pâ� I,\"> li

!\�I"all
Elo� \�ü�Vid:}
Notas�r3
Notas'\,\ ,

Estat!�e
Nem í i
A. n

"eGovêno\l
.Turispl1,\\m
Vida Mil .\

Noticiáric (�(

Not�cjãrio·ri
Art ígos dr",
J.íDIO ItJ.l

";rôn ica da' íi
Pelos Munic.r
Magazine
Concursos

Artigos de Re

n, F. AQU
Notas da 1

Vida Escol

Fatos Palie

Vida Social
Vida F'ernli

Religião
PEDRO

Esportes.

lulo mal
TELEFONES 11
Bombeiros .

Polícia , .

Delegacia O. P. So
Maternidade .....

Hospital Nerêu R
Santa Casa .

Casa de Saúde S.
Assistência .Munici
Hospital Militar
HO B. C.••.. ,.

Base Aérea .

7" B. L A. C. ..

Capitania dos Por
16" C. R.
Fôrça P.

•

enite r
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........--..--......--�......--------------------------------� Estamos precisando
do mesmo!
Vitória, 1 (E:) - Medidas

enérgicas e efetivas estão sen

do postas em prática pela Pre
feitura de Vitória para a defe
sa da população contra a alta
de preços de gêneros de pri
meira necessidade. Mandou o

prefeito fazer o levantamento
dos estoques e respectivos pre
ços.

LVida Social I Representante de produtos químicos
Industriais farmaeêuücoseNIVERSÁ.RIOS:

I
Dom Daniel Hostin

A efeméride de hoje traz as

r .ialado o natalício de s. excia.

.vdma. Dom Daniel Hostín,
1SpO da Diocese de Lajes.
.o prelado ilustre terá ense

Iile, nesta data, tão sensível
, seus diocesanos, -

receberlIhom���sed�on��������������������_�����������������������le& t de apreço, carinho e ve-,;;; •

,���ãt�n�;i��'r:�d�s a:u:e���� Instituto de Aposentadoria e
\ .as, no mister espiritual a que dos lodus triários

� consagrou, como pastor de
Washington, 1 (U. P.) - A Grandes carrega-

'isto nas .terras altas do ES-I CONCURSO PARA FISCAL
Comissão do Extremo

Orientei,do de Santa Catarina.
(.

1 --:: Comundco aos i'nt�rcssados que a identificação das provas Bá- rejeit?� as objeçõe� �oviéticas mentos de cacau
o Estado apresenta, com re- �Jca e Çomplementa,r. rela�vas ao.�onourso em epígrMe será realizada e decidiu que as leeíções parla-. . .

rêncía e satisfação os t I
as de�olt.o horas do dia dois de abril, na Sede da Administração Central, mentares japonesas sejam rea-

RIO, 1 (E.) -

D,em
da BahIa

.

,vo OS no Distrito Federal.
. J:"'�. que grandes carreg lentos de ca-

> lonza vida e frutos abun ') O did d
.

lizadas na data fixada ou se- cau serão enviados a próxima se-
, b

-

_
- s pe L os e VIsta e revisão, na forma do item seis das Ins- . .

.antes no seu trabalho epísco- truções n. 47, poderão ser feitos até 72 horas portorior à data imediata la, dez de abril entrante. mana pa�a a �l}�cia e. para os EJ-
]13.1. àquela em que forem afixadas, mi Sede desta Delegacia, as listas corn os Mac Arthur comunicou que tados Unidos. SeIS n1V1os :eceberao

* * * resultados Idas provas supra citadas.

I
a Comissão se opunha ao adia-

o prlTIlClpal produto 'bahiano em

Florianópoj.is 1 de albril de 1946 t t
-' Sailivador, levando-o (para o estran-

Sra. Jllalvina Hitteueourt
' .

DÉCIO REIS _ Delegado.
men O, pos O que fortaleceria geiro.

Transcorre, hoje, o aníver-
a posição dos elementos rea-

I sár.' O natalício da exma. sra. F
cionários japoneses. I rMalvina Bittenwurt, víuva do racassou a revolurão Todos os partidos nipônicos,

audoso conterrâneo João Car- � com excepção dos. �muni.st� Condenado á morte
oso Bítt rt

. QrITO, 1 (Uníted) - As autoridades informaram aprovaram a �1

I
. I encou e genítora

s eietcoes naqu Belgrado, 1 (D. P.) O
tos srs. Heitor Bittencourt

haver sufocado um movimento subversivo, no qual esta- la data. O delegado soviético,
diretor gerente da Reinisch S: vam Implícados elementos militares e civis de todo o ST. Nikolai Novikov, solicitou disparo de Serajevo, em 1914,

I A. e do dr. Arnaldo Bíttencourt, pais. O alcance do movimento ainda não foi dado a co- o adiamento do pleito, porém
teve um éco apagado hoje no

abalizado clínico residente em
nheeer, porém, informa-se que esta madrugada foram a Comissão manterá a decisão

tribunal popular, em Subotica,

Tubarão. detidos o general Alberto Henriquez e o coronel Guilher- de Mac Arthur. quando Milos Kovacevio foi

* * * me Bubano, comandante socialista. Outras pessoas ro-
condenado á morte por "cri-

Sra. Zulmira lUachado Dias
rarn detidas em Guayaquíl, Recebl·do por

mes em ambas, as guerras",

A data de hoje, assinala o

inclusive a denúncia de guer-

anscorrer do aniversário na-
. Molotov ritheíros na segunda grande

ílício da exma. sra. Zulmira P i
-

d S h d P
guerra.

.achado Dias, dd. espôsa do roc ssao O·' en or OS assesl, Londres, 1 (U. P.) :- A ra- Na primeira grande guerra

r. Alcebiades Dias fumcioná-
dIO de Moscou anuncia que o êle era um agente da polícia

I' d' C 'd'
' Sr. Molotov recebeu o novo húngara e tomou parte na pri-

10 a re ItO Mutuo P.redial. C O N V I T E

,I. * '

1 embaixador dos Estados Uni- são de Gavrilo Princip, por ter
'I

'. �, Realizando esta Irmandade a 6 do corrente mês, às 19,30 horas, a

ii lIrIos Alberto da Lnz e Silva transladação da Venerando Imagem do Senhor Jesus dos Passos da sua
dos em Moscou, Sr. Bedell disparado contra o arquídu-

I,. Transcorre, hoje, o aniver-
capela, no Menino Deus, para a Catedral desta cidade, e, no dia seguia- Smith. que Francisco Ferdinando.

, te, às 16,30 horas, a procissão solene da mesma Imagem, da Catedral
, trio natalício do sr. Carlos para a referida capela, convido, ode ordem do sr. Irmão Pnovedor os

" I L�b�rto da Luz e Silva, funcio- IrJ11ã'Os e Irmãs para tomarem parte mêsses atos, revestidos de b�la;n�
\, ano do Banco do Brasil. maus � fitas. "

* ,� ,;, Comunico, também, que, no domingo, dia 7, às 9 horas, estarei com
o Irmão Tesourerro, no Consistório, na Catedral Metropolitana para o

r-ecebimento das anuidades.
Consistóriô; 1 de abril de 1946.

Luiz Sanches Bezerra da Trindade - Secretário

Firma de S. Paulo, deseja nomear representante nesta
praça, com prática de ímportcçdo, bem COmo

p.:ua venda '}e mercadorias de estoque.
Dirigir-se para: AGENCIA HUGO Av. Brigadeiro Luiz

Antonio. 259 -_ S. Paulo ..

GARAGEM
Precilla-lIe alugar

ga'lIe bem,
Trotar nellta Redação,

uma,

Pensões Não serão adia'das

Fábrica de finos perfumes, modernos artigos para toucador
e crêmes vitaminosos para pele (novidade norte-american),

pretende entregar à firma idônea a

Sra. Maria Gallottí Peixoto
Amiversruria-se, hoje, a exma.

ra. Maria Gallotti Peixoto, dd.
-pôsa do sr. João Peixoto.

dos seus predutes , Prerere-se que já trabalJae no ramo.

Pedem-se referêneias. PRODUTOS MAKIL. Rio de Janeiro.
Caixa Postl!il 345. Edificio REX - 'lo - sala 719.

REPRESENTAÇAO
* * *

DO LAR (LTDA.)ALIANCA
,

Sra. Verônica Niíruberg
Deflrui, hoje, o aauíversárío

, iasalícío da exma. sra, Verôni
ca Nürnberg, dd. espôsa do sr.
Artur Nürnberg.

...............................................;

Reconhecerão a vitória· de Peno
NOVA YORK, 1 (United) - o Brasil declarou que

não há discussão alguma acêrea do reccnheeímento do
futuro govêrno argentino e que o Brasil, provàvelmente,
estará representado por um enviado extraordinãrío às
cerimônias da posse de Peron.

Baseado em anteriores declarações do embaixador
Londono, espera-se que a Colombia assuma igual atitude.
A doutrina do México sôbre o reconhecimento antomáti.
co é obsenada pt>ló �Iéxico e Cuba,. O govêrno boliviano
não decidiu ainda se enviará a. Buenos Aires um repre
sentante especial ou se o embaixa,dor Tomayo será iuves
tido de represontaçã.o extraordinária. Existe alguma dó
yida se o embaixador Tqmayo continuará como embaixa

dor, em vista da retirada do g'ovêrno do partido social,
do qual é membro. O Chile foi um dos primeiros paí.ses a

reconhecer o regime de Farrell e manterá igual atitude
cum Peron. Costa Rica indicou que a sua chancelaria
eOll�;ulta os d�mais'paises e que não enviará representan
te especial em razões pecuniárias.

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

(ines ODEO�- IMPERIAL
HOJE

CINE ODEON
Às 7 1/2 horas

PauJette GodKI.ard - SOlllIlY Tufts, - em. -

"SEREI SEMPRE TUA"
Uma produção de March SaJIIKir.i.dh.
Co.média! - Drama! - RmnaJnlce!
Preços; Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00.
Censurw: '}1!TIIp. 14· anos".

Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar
RIO DE JANEIRO* * *

Srta. Ida Poli
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera, a gentil srta. Ida Poli.

Carta Patente n. t13.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do Sorteio reallzndo no dia 27 de Março
de 1946, pela Loteria Federal do Brastl, de acõrdo com o

artigo 90 do Decreto-Let n. 7 !l30, de'; de Setembro de
1945, revigorado pelo dtl n. 8.953 dA 26 de Janeiro do
correntf> allO, conf'lrme a circular B.' :2 da Dretoria dE,>
RendaR Iuteraa'! de 8 rte J\'leiro op

Plano Especial· Premiado o n' 8.230
i230-Milhar-Primelro prêmio no valor de Cr$ 10.00000
230-Centena .

- Pre:r.io no valor de Cr.$ 1.200,00
Inversão - Premio DO' valor dpo Cr.S; 300,00
Plano Popular. Premiado o n' 8.230

8230-Milhar-Pnmeiro Prêmio no valor de Cr.S; 5000,00
230-Centena - Premio no valor de' Cr.$ 600,00

Inver!Zão - Prt>mio 00 valor dA Cr,S; 200,00
«Plano Alianea. Série 4 Milhar 8.230

Sé.rie 4 número 8 230 Cr$ 50.000,00 - Tipo liberal
Mllhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 - »

Centena Cr$ 600,00 - »

Inversão do milhar Cr$ 200,00 - »

Inversão da centena Cr$ 60,00 - »

* * *

Srta. Celilla Cabralina Teiye
Aniversaria-se, hoje, a pren-

1 dada srta. Celina CabralilllR
, Teive.

'" * *

Sra. Leopoldina Vaz
Faz anos, hoje, a exma. sra.

Leopoldina Vaz.
* * *

Srta. Ivone Ramos
A data de hoje registra o

�r,anscorrer de mais uma festi
"a pr1Ín.avera da geritilíssima
ia. Ivone Ramos.

* ::: *

,Srta. Dulce Jllaria Linhares
TramlScorre, hoje, o aniver
iria natalício da gentil srta.
'ulce Maria Linhares.

I)

lt

'" * * Série 4 número iBO

Srta. Elza Hoffmann Milhar de qualquer
Aniversária-se, hoje, a gen- Centena.

til srta. Elza Hoffmann. Inversão do milhar

Cr$ 25.060,00 - Tipo clássico
Cr$ 1.250,00. - lt

Cr$ 300,00 - I)

Cr$ 100,00 - Jl

Cr$ 30,00 - »

série
»

I)

Inversêo da centena »

{:láudio Kühne,
Faz 3iilIOS, hoje, o inteligen
meníno Cláudio Kühne.

HOJE
CINE IMPERIAL
Às 7 1/2 horas

A pedido!!! - ('11ima e definitirva exibição!
INTERMEZZO (Uma Histór,ia de Amor) - com - LngrUd Bergmaun

- Leslie Howard.
Fllinal do seriado: VIGILANTES DA LEI - 3 Mosqueteir06

Preços: Cr$ 2,.w (único).
Censurai: "limp. 14 anos".

OBS�RVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 2.7 de Abril (Sábado), pela Loteria Federal do
Brasil. de conformidadE:l com o Decreto-Lei 7.930, de 3

de Setembro de 19�5.
Rio de �Taneiro, 27 de Março de 1946

QUem nerdeu ? R. Pessõa Ramalho -Fiscal Federa!

r II VISTO:
/ Eduardo F. Lobo -Diretor·<resoureiro

A' msga redaçãõ foi entregue O. Paçanha -Diretor-GE:lrente

um� pl,o':',ta de calla que .e acha

I
Convidamos os senl:!ores prestamistas contemplados,

gt:l�O:lÇ��h:: r;:s:o �:�:u� 4?e e6tejam com os seus t1tul�s .em dia, a virem à nossa·

aç r",deceria uma pequeno g�'ltifi- tlede, para receberem seus premlOs, de acôrdo com o nos·l�c ção. so Regulamento.
I _

PRóXIMO CARTAZ
Amanhã ODEON

Sessões -das M{)ças
William LundigOOl - Virgínia Dale

HORIZOXTES BRA'SCOS

-- �,

•

Pa-

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de praça com o prazo de 30
dias

O Dr. Maur illo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito da Comarca de Ti
[ucas, do Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos o pre
sente edital de praça com o prazo
de trinta (30) disa virem ou dêle co
.nhecimento tiverem, que no dia 26
de'sbril próximo, às 10 horas, nes-
ta cidade e comarca de Tijucas, à
.vorta do edifício da Prefeitura
Municipal, o pot-teir-o dos auditórios
trará a público pregão de venda e

arrematação, a quem mais der ou
maior lanço oferecer acima do
preço de sua avaliação, o imovel
abaixo descriminado, separado pa-
ra pgaamento das custas do arro
Jamento dos bens dos finados
Ernesto Antônio Vieira e s/m. Car
Jas Fermino Vieira: Um terreno
situado em Porto Belo, desta co

marca, com setenta e dois metros
c sessenta centimêtros (72m., 60;
de frentes, por quinhentos ditos
(500111) de fundos, ou sejam trinta
e seis mil e tresentos metros qUD
drados (36 300m2. ), fazendo fren
tes e fundos ao mar, extrema ao •

norte C011l terras de Pedro Antônio
Vicente, e, ao sul, com ditas de
Francisco Baltazar, avaliado pela
importância de quatrocentos cru
zeiros (CrS 400,00). Quem dito
bem quizer arrematar, compareça
no

\

local, dia e hora acima mencio
nados. E, para que chegue á noticia
ao conhecimento de todos, mandou
expedir o prescnt«, que deverá ser
afixado 110 iug l: do costume e re

produzido na ill:p>,pnsa 1e l-Ior+a
nópolis. Dado ,. passado nesta cida
de e comarca de Ti.iuea�, do Estado
de Santa Catarina, aos 211 dias do
mês de março de 1946. Eu, Rodolfo
Luiz Büchele, Escrivão o fiz dacti
Iogrsfar e o subscrevi, Maurillo da
Costa Coimbra, Juiz de Direito.
Está conforme o original, que afixei

Ihoje no lugar rio costume e ao qual

Ime renorto e dou fé.
Tijucas, 28 de março de 194G.

O Escrivão: Rodolfo Luiz Biich ele ..... .... .... """""_..

-

Copynghl da
rs« ns 'tE rOI! IIlABD?lnc.

1. .. que, nos Estados Uni
dos, são consumidas anual
mente oito libras de mel de Iabelhas por pessoa.

.

2. .. que James Buchanan,
eleito presidente dos Estados
Unidos aos 65 anos de idade,
foi o único chefe do executivo
norte-americano que entrou e
saiu solteiro da Casa Branca.

3 ... que muitos insetos vi
vem algum tempo depois de
serem degolados; e que a for
miga, por exemplo, depois de
decapitada chega a viver ain
da 19' dias se a puserem em lu
gar úmido.

4 ... que o ex-premíer Wins
ton Churchill, em tôda a his
tória da Inglaterra, é o único
estadista britânico que até ho
je desempenhou nove pastas di
ferentes no govêrno do seu

país.
5. " que, em París, há açou

gues que vendem unicamente
carne de animais tuberculo
sos; que tal carne custa muito
menos do que' a dos animais
sãos; e que as pessoas que a

compram. tomam o compro
misso de fervê-la durante bas
tante tempo afim de extermi
nar os bacilos da tuberculose.

6 ... que, em Londres, entre
os diversos meios de ganhar a

vida, existe o ofício de "desper
tador"; que o indivíduo que
desempenha esta função tem
consigo a lista de seus clientes
e se tranporta numa biccleta;
e que, com uma grande benga
la o "despertador" bate forte
mente na janela do dorminho
co, só se retirando depois de
vê-lo aparecer bem acordado.

EDITAL
JUiZO DE DIREITO DA COMARCA

DE TIJUCAS

limpa mais
A generosa espuma de Kolynos limpa
completamente os dentes, e lhes
restitue seu brilho natural, sem

arranhar o esmalte. É que Kolynos
é um creme dental antissético,

Kolynos é um creme dental concentrado'
com uma quan tidade menor de creme

se obtem uma limpeza maior. Kolynos
custa menos porque rende mais.

------ -- - --

agrada mais'
Não há a menor dúvida: o

sabor de Kolynos agrada
a todos: deleita, perfuma o

hálito. deixa no paladar uma

incomparavel sensação de frescor.

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

rende mais

,

'.� "1'=< .•
"

...

" {

.�
-----------------------

'�.;�
I••• todos estão de acordo:

para um belo sorriso não há como Kolynos.

!OOIP
McC

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

Movimentação com cheques

BancQ do Distritô Federal S.4.

Rua

CAPTTAL: rR$ 60.ÔOO,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 , Floriilnõpolis

ESCRITÓRIO JURtDH�O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St" Catarina

_LL\_DVOG k\._DoSI
F"ARMACIA ESPERANÇADr. OSVALDO BULCAO VIA.NNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
•• l'armaeêlltleo NILO LA US

I!lGJq • .......m.t.1 eert. • """" lIIi1'f1�"",'"ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:S2 - 8e11a 5
Edifício Cruzeiro Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Religião
Catolicismo

,0 SANTO DO DIA
F DE ABRIL

StO Hugo, Bispo
Hugo nasceu em Chateau-Neuf

.no Delfinado, pelo ano de 1.060: (

Desde cedo manifestou aquelas in- f
clinações de alma que, cultivadas
sistemàticamente, deviam fazer dêle
o grande lutador pelos direitos de
Deus. Soube unir á singular piedade
um ardente desejo de saber. Uma
viagem servia-lhe de último retoque
para sua formação científica, en

quanto moldava sua alma segundo o

exemplo dos santos pela prática das
virtudes e rigorosa penitência. De
volta-ide sua viagem recebeu a dig
nidade de cônego na catedral de
Valença. Achando-se em Avinhão
junte com o Legado do Papa foi de
signado para Bispo de G;enoble.
Hugo recusou a dignidade. Mas o

'Legado, resolvido a não privar a

Igreja tão necessitada de Grenoble
de um Bispo tão digno, levou Huao
consigo para Roma, onde o céleb';.e
Papa s. Gregório VIIo obrigou-o a
aceitar o fardo de pastor e o sagrou
êle mesmo. Em Grenoble, o estado
religioso era o mais lastimoso pos
sível. Não somente os leigos viviam
em pecados escandalosos, o mesmo

Iclero dava o peior exemplo. Além
disto, via-se Hugo, durante os pri
meiros anos, absolutamente sem re

cursos; pois seu antecessor tinha
arruinado as rendas do bispado.
Hugo conseguiu por meio de SUllS

orações contínuas e suas penitên
cias severíssimas às quais se rejer
tou para. obter o perdão divino para
seu rebanho, que êste se convertes
se. Teria o st? Bispo gostado de ab
dicar seu govêrno para entrar -11a
recém fundada Cartuxa. Mas a obc
diência manteve-o no seu pôsto até
poucos meses antes de sua morte,
.que se deu ao 1° de Abril de 1.132.

* * *

A peíor forma da mentira,
.a hypocnsía. O hypocríta e

um polvo social, que com seu

.míl tentáculos fenos de boas
maneiras, de ternura, de civi
lidade, 08 gentileza, se vae in
.sínuando na alma de sua víti
ma e, senhor absoluto dela,
esmaga-a, perde-a, com a

traição com a calúnia, com a

�ntrlga. A hypocrísía é das
J rentiras a que menos mal
causa ao'mentiroso. Sua víti
ma arrosta contra maior

_

des

graça que se deriva de suas

.malnas ...
Quantas vezes, tendes vós

..mesmo, recebído abraços e

gentilezas de colegas que, de

pois, vão arengar, vão dizer
mal de vós a outros colegas,
aos professores? Eis o hypó
prita. E assim como no Colé
gio, lá fora, mais tarde, quan
do fordes homens. Preferi,
máus amigos na peíor das hy
póteses, a franqueza mais ru

de á hupocrisia mais delicada;
e, quando por vossa franque
za, incorrerdes, no desagrado
de alguém, ainda assim, tereis J
a .recompensa na paz de vos

sa consciência, o que já não é

peuco. _

Sêde sempre verdadeiros;
dizei sempre a verdade, não
vos importe se desagrade ela a

quem desagradar, porque as

SU11. procedendo,
-

aos puros,
aos bon_s, �os conscienciosos e

a Deus, y.lllca desagradareis.
(De '(O Lar") .

DE PESSOAS TÊM

Notas rurais Pequenos.

Realizou-se ontem, no Gabinete

do Sr. Chefe da Agência do Serviço
de Economia Rural, urna reunião no

sentido de ser promovida no Esta

do, uma campanha com o objetivo
de dar execução ao Decreto-lei n.

8.127, de 24 de outubro de 1945, que
regula a organização das Associa

ções Rurais no país.
,() Decreto em apr êço visa a orga

nização de uma, Associação Rural

em cada município, que reunidas

constituirão a Federação Estadual

das Associações Rurais, cuja sede

será a Capital do Estado.
. Essas associações serão órgãos de

II \ defesa, representação e técnico-con

,
suItivos dos governos federal, esta-

I
dual e municipal.
As Associações Rurais, devem, en

tre outras finalidades, congregar em
seu seio, todos os que se dedicam a

lavoura, à pecuária e ás indústriall
rurais, inclusive as extrativas de

origem animal e vegetal.
Depois de convenientemente dis

cutido o assunto, ficou eonstítuída
urna comissão para dar execução às

deliberações adotadas na reunião,
que visam a organização em cada

município, de uma Associação Ru

ral, e consequentemente, a organi
zação da Federação das Associações
Rurais de Estado de Santa Catarina:
A comissão ficou assim consti-

tuida: IPRESIDENTE _ Celso Ramos.

VICE-PRESIDENTE - Dr. José

Born.

SECRETÁRIO GERAL

Uma casa sita à rua Fer
nando Machado 40. Tratar
rua Irm&o Joaquim, 13, a
qualquer nora do dia.

* * *
I

USADO COM BOM RE

SULT.t\OO O POPU

LAR DEPURATIVU

, .

anunclos
* * *

l\1otor a óleo
,

cru

DO SANGUE

VENDE-SE urn rnarca uCli·
max" - rr.ll rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai corn o sr. Oswal
do Dutra dele ga ao Instituto
dos Marit.imcs. Trvtar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 'I'elefone 1134.

• to •

MARCA hEGISTRAD

'�?lg;(J�Jr".·!
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, u BIiÇ(l, O coração o E,.tôfJJsgo, Oíl

PUlmões li Péle Prouuz nôrp(01 de r' ebeca, Dôres
nos O!lSOS, Reumattsm«. Ceguetru, Queda do Ca
belo, Am-mta, f> Abortos
Ir)ofpnsivo !o\<' organísmo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914, está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxtllar no tratamento t18 SUilis e Reu-
rnausm .. 0'1 mpi'mH origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a tínicilI eessíveí,

(aI Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melboreR resultadOs
no tretamento da SUilis.

(II) Dr. Ralael Bartolstll

VENDE-SELaboratório
Clinico

RUA JOÃO PltHO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Ahres de Souza

da Costa Avila

Compra-se
Mobília oe sala, gruuo esto :

f -do, er ;: born estado.

Dirigi. - s e à caixa Postal 106'
Nesta.

• • • f _

Dt. 9. G S. Medina
�arm. L.

VENTILADORES
Vendem-se dqis ventiladores elec

triccs. grandes. pai'a cima de me

ao cu parede, sendo um oscilante.
proprios poro escrit6rio. barbea
riaa, cafes, etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

Dr.

Me r it irnos, industriáis con

jugados com dinamos, para o

fornecimento de energia elétrica.
Informações: rua Major Costa.

n. 33 - Fpol is (lSv-l).

Exame de SQ::lgue, Exa.me paro verificação
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificaç&o da gravidez, Exame <ie escarro •

Exame pare verificaçã.o de doencas do
{)'ele I boca e cabelc.s, Exame de f�z,es,

Exame de secreções.

I
p.utnvaccinas e tl'ansfusâo de sangues,
l.xame químicc de farinhas, oebida

café. águas, etc.

=------------=-

CREDIÁRIO «IHOT»

Tasso de Miranda.
TESOUREIRO - Manoel Ferrei ..

ra de Melo.
CONSULTOR JURíDICO - Dr.

Álvaro Millen da Silveira.
Motores a óleo crú

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

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAt

Avisa acs seus clientes a mudonco de
escritório para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do «O Estado».

--_.

Camrsas, Gravatas, Pijames I
APENAS c-s 3,60

Meias das melhores. pelos me- _ Çom e�.a ínfima quantia, �oeil
CA I

esta auxfliando o seu prOXlmi).
nores preços só na SA MIS Centeíbua para à Caixa de Esmolai
CUJA NEA - Ruoe Mafra, 6 ao", lndiv.entes de FlorianÓDOlis.

8 Sabão

reglsl

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WF�TZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIrcll

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

,/

. -

-----------m=a

_)
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Direção de PEDRO PAULO MACHABO

Govêrno do Estado

4 o eSTllUC- Tef(a feira. 2 ' • Abril CII .......... 6

Devido ao mau estado do gramado da rua Bocaiuvi,
deixou de ser realizado o prélio amistoso entre Atlé
I� Itico e Figueirense. marcado para ante-ontem

meou José Seboldt para exercer o cargo de

O PALMEIRAS VENCEU O

I
para o. 1'e1e1'100 torneio: li C. b. D. sonre as concnçoes ue � x z, vermcou-se um trís- Escrivão de Paz, vitalício, do distrito de Bra·

"INITIUM" PAULISTA 1 - O torneio será realizado impostas por esta última entí-: te fato. QU!ando foi feito o ço do Xorte, municipio e cornarda de Tubarão.
Promover, por merecimento :São Paulo, 1 - Ontem, no dentro das regras oficiais, obe- dade para ida da delegação I "goal" de empate do Renner, De acôrdo com o art. 51, do decreto- lei n.

Pacaembú, realizou-se o tor- I decendo estritamente á regu- brasííeíra a· Santiago, para I o torcedor f\Jaberto Franck, no 572, de 28 de outubro de 1941:

neío-ínícío paulista, da divisão lamentação vigente; disputar o torneio sulamerica-] auge do entusiasmo foi vítima Gustavo Lehmkuhl, do cargo da classe H da

"carreira de Oficial Administrativo. do Ql1adt·oprofíssíonal, sagrando-se cam- 2 - será permitido, a título no extraondinárío de abletís- de um colamso cardíaco, mor-l:'

1
......1"' Único do Estado, ao cargo da Classe I dessa

peão o Palmeiras e vice-cam- precário, a substituição do' mo. A entidade ainda concor- rendo instantaneamente. carreira, em virtude da aposentadoria de Adol-

peão o São Paulo F. C. atléta até o máximo de três I dou com a antecipação da via- * fo Cechinel.
* * * (3), com o arqueiro; gem para o período de 15 a 18 TORNEIO RELÂMPAGO

I D:v::����: com o art. 15, item r, do decreto-
FEDERAÇÃO CATARINENSE 3 - haverá, para cada pré- de abril. Informou, ainda, es- lei n. 572. de 28 de outubro de 1941:

DE DESPORTOS lia, a tolerância máxima de tar providenciando a troca Prosseguindo o "Torneio Re- Lauro Fortes Bustamante, ocupante do caro

NOTA OFICIAL N° 2-46. 10 (dez) minutos, finda essa das passagens, já que estas es- lâmpago" carioca, sábado o go da classe M da carreira de Agrônomo, do

j
Quadro Único do Estado, para exercer o car-

F�ESOLUÇÕES TOMADAS PE- tolerância, será iniciada a par- tavam marcadas para os dias Botafogo empatou com o FIa-
go, em comissão, de Diretor, padrão U, da Di.

LA PRESIDENCIA E DEPAR- tida, com o mínimo de atletas 23 e 24 daquele mês. mengo pelo escore de 1 x 1. reto-ia da Produção Anima!, vago em virtude

TAMENTOS estabelecido nas regras ofi- *
I Domingo o América venceu da exoneração de Cesar Seára.

FU
- -

1 d Decretos de 30 de 1nQ1'ço de 1946DEPARTAMENTO DE -. cíaís, O atléta retardário não MORREU DE EMOÇÃO o São Cristovão pe o escore e
o JKTERVE:\'TOR FEDERAL RESOLVE

TEBÓL poderá, após essa tolerância, - Durante a disputa do jogo 13 x 2 -'. e o Vasco venceu o Promover, por antiguidade:
1 ° -.aprovar a ata da sessão írrtegrar sua equipe, sendo ve- entre o São José e o Renner, Fluminense, pelo escore de I De acôrdo com o art. 50, do decreto-lei n,

d d rt t t d d
.

t t 1 O 572, de 28 de outubro de 1941:anterior: a a, po an o, sua en ra a on e se regls rou um empa e I x . I Nilza Pires Machado, do cargo da classe E
2° - Transferência - Con- para completar seu clube; d

. da carreira de Enfermeiro-Visitador, do Qua-
�.c A A arte e (1 técnica aliaram·se para pro UZlrem o novoceder as seguintes t�an;:,u,eren- 4 - abrir inscricão avulsa i dro Único do Estado, ao cargo da classe F

das', aos candidatos a ]'uiz, podendo RADIO PHIllPS 1946 I, dessa carreira, vago em virtude da exoneração
de Lígia Fernandes Braga.

Waldir Vidal Fonseca, do um clube apresentar até o má- ..." Nomear:

Caravana do AT, para o G. E. ximo de dois, sendo, neste ca- ...
De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n,

Olímpico, da L. B. E. (581), 80, responsável pela sua ido- em exposíção a 431. de 19 de marco de 1940:

Manoel Nahun de Brito para exercer o car-

Amauri Demetre, do Carava- rieídade e conhecimentos téc-
go de Juiz de Paz do distr-ito da sede do mu-

na do Ar, para o G. E. Olímpi- nicas; Rua Con:e'heiro Mafra n '. 10 n iclp io e comarca de T'ijucas.

CO, L. B. D. (582); Túlio Feur- 5 - OS auxiliares de arbí- Oscar Santana para exercer o cargo de Juiz
DISTRIBUIDORES: de Paz do distrito de Canelinha, do município-chuette, do Avaí F. C., para o tros serão fornecidos pelos e comarca dc Tijucas.

Olímpico, da L. B. D. (583), clubes, com a devida antece- ESTABElHIMfHTOS JOSE' DAUX S/A COMFR<lAL José Ângelo Xl urara para exercer o cargo

Nicado Rodrigues, do Bonsu- dência, ficando o clube res- de Juiz de pa.z do distrito de Arrozeira, mn-

cesso F. C., da L. J. D., para o ponsável pela sua falta, além Atacam os russos 1'1" nicípio e comarca de Timbó.

a po 1 ica Concede?" cxoncraçõo :

G. E. Olímpico, da L. B. D. das penas disciplinares que A Protásio Leal Filho, do cargo de Escre-

(584), Alois Adriano Kunitz, possa êle, auxiliar, incorrer; estadunidense Japão
vente Juramentado da Escrivania de Paz de>

do C. R. Carlos Renaux, da L. 6 - os biaheteíros deverão nO i- sub-distrito do município e comarca de FIo·

rianópolis.
E., para o G. E. Olímpico, da ser fornecidos pelos clubes Londres, 10 (Por Ned Roberts, ções e amordaçando os movi-, E.rollCJ·Q1·:

L. B, D. (585); Ary Gonçalves dísputantes, os quais deverão da U. P.) _ O jornal "Izvestia" mentos democráticos. "Na dian- Laude lino Gaspar Branco do cargo de Juiz

Cl b AtI' t· O Fi 1 E t d' d F C de Paz do distrito da sede do município e co-.do u e e LCO, para - ac 'lar-se no s a liO a . . exíziu hoje o adiamento das -tei ra da campamha eleitoral, ve-, oo.·_p. marca de 'I'ijucas.
gueírense F. C. (586). D., 45 minutos antes da realí- eleições no Jatpão, marcadas pa- mos pr-incipalmente o velho par. Luiz Dalsasso do cargo de Juiz de Paz do.

3 - Reçistro - Conceder os zação do 1° jogo; caso não ra 10 de abril, porque os reacio- tido reacionário, que simples. distrito de Canelinha, D'} município e comarca

seguintes registros; cOITllpareça o tesoureiro da nários nipônicos ainda centro- mente reaparelhou as suas fi. tle Tijucas.

N° 3.570 - Dionysio Ber- F. C. D. providenciará seu su- Iam a vida econômica e política leiras e passou tinta nova, em -----------r-----
nardo Sauer, - pelo G. E. bstituto, deduzindo da renda, do país. A irradiação foi citada sua fachada".

OD I.NOlímpico, L. B. D.; N° 3.571 - essa despesa; pelo correspondente da N. B. C.
Waldo Bayestorff - pelo G. 7 -. Fica estipulado o se- Roberts Magiboff. Declarou que �E. 0olíllIllPandiCoO'dLos' Bs'anDto';sN0 3p.5e7l20 gu1i�te hJ'oorgaO'rio da,OsSI3j03go0sh:oras' o atual govêrno japonês sabotou ESCRlT��i�At���ILIÃRI01?t;JJicú',.
- r -

-

-', , as diretivas de Mac Arthur e se Rua Deodoro, n. 35 _ Fpolis. '"
G. E. Olimpico, L. B. D.; N° 2°_ jogo - ás 15,30 horas'l recusou a dissolver os m()nopó· _ Encarrega·se de: compra, venda, hi·

3.573 - Mauro Luiz Kreibich 8 - Fica determinado o se- lios, a' pôr em vigor a reforma poteca, leg-alização, avaliação e adm'

1 P I
.

E C L BD'
.

t d' nistraçáo de imóveis. LHE RECOMEN04
- pe O a meIra . .,

. . ., gUIn e preço os Ingressos: . ag'I'ária e a criar um govêrno de·
• Organiza, também. papéis para com·

N° 3.574 - Werner EICk - pe- Arquibancadas - Cr$. 4,00. mocrábico, segundo os temos da
pra de propl'iedades pelos Instituto,

lo .A:mJéri.ca F. C., L. J. D.; N° Sociais arquibancadas- rendicão incondicional. O "Iz· de Pre\idência e Montepio Estadua'.
I

•

.575 - Henrique E1ck - pelo mediante o talão - CT$ 4,00. vestia" sugeriu que seja forma·

América F. C., L. J. D.; N° Geral - Cr$ 2,00.- do um nOl·O. govêrno antes da

3.576 - Oscrur Cary - pelo Crianças - Geral: C.r$ 1.00. realização das eleições.
América F. C., L. J. D. Militares cabos e soldados Os locutores d31 emissora de

40 - Reunião dos Clubes da (fardado) - Geral: Cr$1,OO. Moscou irradiaram dois outros

Capital: Tornar público Moças - gratis. ataques contra a política dos

que, conforme fôra ':previa� 9- os jogadores dos clubes Estados Unidos no Extremo

mente convocada, realIzou-se disputantes, apresentando o Oriente. Um comentarista decla·

dia 24 do andamte, um.a reu- cartão de identidade e�edido rou que os decretos de reforma

nião dos Representantes dos pela F. C. D., terão livre in- do general M3Ic Arthur foram

Clubes devidamente creden- gresso. prejudicados pelos imperialistas,
ciados, ficando deli'bel'ado o 10 - Fica arbitrad0 ao Juiz enquanto os líderes democráti·

seguinte: da partida, a quan�ia de Cr$ cos japoneses "são abertamente

a) - fazer realizar um Tor- 25,00 a titllJo de loco'lTI'Jção. perseguidos pelas autoridades e

neio Relâmpago, com a parti- 11 - Continuam em vigor pelos reacionários fascistas, que

dpação de todas os clubes da todas as drsposições expedidas chega!ID a ameaçá· los de lincha·

la Divrsão de Amadores; anteriormente pela F. C. D., mento".

b) - êsse torneio, será efe- no que não contrariar a pre- Em outra :irradiação, o reda·

tuado em quaJt.ro jogar por se- sente determinação. tOl- diplomático do "Pravda.",
mana, verificando-se dois jo- Secretaria da F. C. D., em Smolenski, declarou que o polí·

gos aos sábados e dois jogos 28 de marco de 1946.- tico reacionário coreano, Syng·
aos domingos·; Flávio Ferrari, Secretário manre, ligado a círculos ameri·

C) ,- poderão participar * canos, viSai tomar o poder por

desse torneio, sómente os atlé- ACEITAS, PELA FEDERAÇÃO quaisquer meios. Falando sôbre

tas reguiar e devidamente ins- ATLÉTICA DO CHILE, AS as eleições no Japão, o jornalis·
critos pelo clube, na la ou na CONDIÇõES IMPOSTAS ta declarou que os círculos do·

2a divisão; PELA C. B. D. minantes nipônicos esperam

d) - determinar a seguin- Rio, 31 - A Federação Atlé- manter intactas a:s raizes do imo

te regulamentação prelíminar tica do Chile respondeu ontem, perialismo, precipitando as elei·

I

Decreto de 25 de ma"ço de 1946

O I�TERVEXTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoneração:

A Segundo Demeneck, do cargo de Juiz lte

Paz do distrito de Abdon Batista, município
e comarca de' Campos Novos,

Decreto de 28 de março de 1946

q ISTERVESTOR FEDERAL RESOLVE
Ivomcar:

De acérdo com O art. 2('. do decreto federal
n. 16.(j(Í5, de 6 de novembro de 1924:

A�riiJa de Castro Faria para Membro do

Conselho Penitenciário do Estado.
Decretos de 29 de março de 1946

O I:;TER\'ESTOR FEDERAI, RESOLVE
Promorcr, POjO antiguidade:

De acôrdo com o art. 42, parágrafo único.
do decreto-lei n. 431, de 19 de março de-

1940:

Crovis Avres Gama, do cargo de Juiz de Di

reito da comarca de Timbó. la entrânc.a,

(classe '1', da carreira de Juiz de Direito, do

Quadro único cio Estado). para o de Juiz de

Direito ela comarca cle Campos Novos, de 2a.

entrância (classe G, �a mesma ca rr-e'ir-a},
vago em vir-tude da prcmocão, por merecimen

to de Marcilio João da Silva Medeiros.
Tornar sem efeito:

O decreto de 25 do cerrente mês que no-

o PRECEITO DO DIA
FUNÇÃO INDISPENSÁVEL

O ouvido constitui importante
órgão dos .entidos e nem p"r isso
se lhe dá a devida atenção. No
entanto.' está provado .er muito
maior do que IIS pensa o número
de peasôos com audição defeituosa.

Tenha com 09 ouvidOIl os

cuidados especiais de que I!les
necessitam. e assim eatllrá
protegendo UrRa da. mais im

portantea funçõs.: e audição.

1
SNES.

conrq;:) F':-�I.JA' I€Cr-1T€S ou Ç\nlI6s:lS
�..,..._..�"'"

Demitido, a bem do
serviço público
Rio, 1 (Via Aérea) - Acaba

de ter desfech0 o duelo há al

guns anos travado entre o

presidente do Instituto do

Açucar e o sr. Gileno de Car
li. O presidente daquele insti
tuto, em fruce do resultado a

que chegou no inquérito ad
ministrativo pam apurar a

responsabilidade do sr. Gileno

I de. <;arli, em certD's fat?s, o d�
mltm a b2m do serVIço pu

I blico.

I Defenderão o

maquinista
.

Aracajú, 1 (Via Aérea) - Os fer
roviários reuniram-se em assem

bléia iniciando um movimento de
solidariedade e ajuda alO maquinis-

, ta João Claro SlIln,tos, que conduzia
o comboio recentemente sinistrado
no quilômetro 548.
Funcionarão na defesa do maqui

nista, os advogados Armando Ro
lemberg Leite e Carlos Garcia.

KNOT
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o TRATAMENTO DO
CANCi:R

Londres, (l:) . .J.'.J. b.) � O tra
tamento do cancer pelo méto
'do H. Eleven, extrato glandu
lar aperfeiçoado pelos cientis
/tas britânicos, esta sendo estu-
.dado pelo Conselho Britânico

•__....io......._�..........w&...w.r""..-�&-"".io.,....&......_J'..._W'-w&...w&.........-".."...&""'..&�..._W'...w&...w&......&-"'..
-..._"'...&...T_�..._W'..w&..............&-�...-""..i'I......""'...&J'..._W'.._w.....&...'Ii...-""_,,"IiI'IiI'I&�..._IoI'...w.....w&......&-�&........."'..&""'.._W'.._W"....1iII Ue Pesqui2!as Médicas. O "Daí-

DR. ARMANDO VALtRIO (ly Express" diz que mais de

DE ASSIS 1\200. ?ospitais
informaram que

Dos Serviços de Clínica Infantil dai -obtíveram bons resultados com
Assistência Municipal e de as injeções H. Eleven, Os espe-'Caridade .

Ii t f'
.

dCLtNICA MJtDICA DE CRIANÇAS cia �S as a irmam que mais e

C'()NSULTÓR1g,u���s Nunes Ma- 1.000 vítimas de cancer já fo
chado, 7 <Edifício S. Francisco). .ram salvas com êsse trata-Consultas das 2 às 6 horas _

RESm:eNCIA: Rua Marechal GUI· mento. Nao houve casos de
lherme, 5 Fone 783

cura completa, porém, os mé-
DR. MADEIRA NEVES dícos indicam que 70% dos

Médico especialista em DOENÇAS casos apresentaram melhoras
IDOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- e alguns ficaram livres da mo-

Ct"N§�tt�::sn�Ripe�e ���e:n�: léstía durante mais de CinCO}diariamente das 10,30 às 12 hs. à anostarde excepto aos sábados. das 14 I
•

ás 16 horas � CO�SULTóRI0:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

•

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Dláriamente das 15 às 17 horas.
RESID1lJ:s'CIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251 '

DR. SAVAS LACERDA
CI1nica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Canse.
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID1lJNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina· da Uníversída
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno dia Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquâtr-íeo do Rio na Capital Ire-

dera I
CLtNICA !\fÉDICA - DOENÇA!!!

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schm ídt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de carva
.lho nO 18 - Florianópolis.

t

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GERAL - ALTA CI.
litURGIA - MOLÉSTIAS 'DE SK.
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdad .. de Medí-
cinna da Universidade de Sâo

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

Prof. AUpio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
liai'cs, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Il.tero, ovários e trompas. Var íco
ceIe, hidroceJe, varizes e herna

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

raiso). Te]. 1.598.
RESID1lJNCIA: Rua Esteves JI1.

nior. 179; Tai.. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade dr.

Florianópolis
Assistente-da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGR/iFI.1

Doenças do' sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 às 13

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire·

les, 18. Fone 702
ltESIDf::NCIA: Avenida T'rompowski,

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEN
Médico do Centr-o de Saúde e Dí
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de ãdultos e

críanoas ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RI:SIDll:li"CIA-: R. Felipe Schmidt,
38 - F'onec manual 812

DR. BIASE FÀRACO
Médico ._ chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DORNÇAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
IN]<'HA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ARAUJO
4sslstente do Prof. Sanson, 40

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA •

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPO'RINO (lã.
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia,. broncoscopta para
retirada de' corpos estranhas, etc.
CONSUI,TAS: das U} às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES MACIIAD& N. 20 -

Fone 1447

·DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias - IDoenças dos intestinos. ré to e
anus � HemorroIdas. Tratamen

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

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

Resid: Vídal Ramos. 66.
Fone 1067

'L
_

AUTOMOBILIST4S
Afencão

.,

Pal'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OfICINA ENALDA
Praça da Bandeira

rre, 37 I
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA·

'odada em 117. - �éllie: B A t ..
INCEIrnIOS E TKA.NSP�KTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS

l Responsabilidades
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 I\) anos

Responsabi lidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e Josê Abreu .

�

J'de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barr eto de Araujo

)
........... JII",., __ -.. "i'" - _ •• _. _ '�",." -. .. -, I!'! _ :rIr ",.n.

. Nttas cientificas
* * *

NOVO BISTURI
San Francisco, 23 (Renie

Taylor, da Associated Press)
- Um combinação de anesté
sicos que permitirá, pela pri
meira vez, que os cirurgiões
usem o bisturi elétrico em ope
rações no tórax, acaba de ser IIanunciada p e los doutores
Phyllis Harroun e F. E. Be
ckert, da Universidade da Cali-
1ürnia.
Consiste essa nova ccmbína

ção de uma mistura do oxido
nítrico, ou gás hilariante, co

mumente usado nas extracões
dentárias, com o "curare": o

terrível veneno que era utili
zado pelos índios sul-america
nos para tornar mortíferas as

suas flechas.

7

CHEGOU DE LONDRES
**-

Londres, (H. P.) - Já chegou ao - Fl'Ígidez, irregularidades ouva-
Brasil o reputado e esperàdo trata- . rianas, idade critica, obesidade ou

mente Okasa. - Okasa é hoje uma 1 magreza excessivas, flacidêZi da pele
medicação d.e escolha universalmen-I e da cútis, queda ou falta de tU!-,��R
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seIOS todas essas deflClen·
terapêutico e pela sua eficácia Indís- cias, de origem glandular, na mo.

cntível, - Okasa á base de Hormê- lher. Okasa encontra-se à venda nas
nios vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Inror
xnaís e Vitaminas selecionadas, mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, Av. Rio
sos Jigados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa.
ções das gfânulas-genítats do apare. do diretamente de Londres, pro
lho sexual como. Fraqueza sexual porciona Virilidade, Fôt:ça e Vigor
na idade avançada ou por outeo mo- com as drágeas "prata" para ho
tivo, no moço, selinidade precoce, mem, _ Feminilidade, Saúde e Be·
perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drágeas "ouro" para
mental ete., no homem... .. mulher.

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

Crédito PredialMútuo
Propnetartos -- J. Moreira & Cta.

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

PRtMIO CR s ti.250,OO

Muito» b -nífícocôe s e médico g'ra(l�

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

� ...

-------------------------------------------------------------.

ROMANCES ·SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, do Rio, encarregou a Livra
ria Rosa, à rua Deodoro, 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 norrnalisada a entrega a domicí.io , os

fascículos que precisarem.

Precisa-se de pessoa ativei e honesta para
romances em fascículos, a domicilio.

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão.
Livraria Rosa. à rua Deodoro, 33.

venda de

Tratar na

RECORTE :mSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

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

Flortanópolís, de ..........•. de 194 .....•

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

FONSECA & C.

----�.---�-------------------------------------------------------------------

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

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

Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais. Fecula,
cação, camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

fiJlllOciamento até 89% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

Comissões
MACIEL,

- Vonsign3cões - Conta Própria
CaiXã Poste]: 3794
Teiefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamenb das

Snrs. Comerclant.s do interior no sentido de lhe fazerem uma
Florian6polis, - �FILIAIS emil,lBlumenau e Lajes.

I
II melhorar. fábricas. A Caso

•A CAPITAL"
visita ante. de efetuarem suas

chama a atenção dos
compra•• MATRIZ em

JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continuam as filas intermináveis' de gente, de gente nossa, ao sol e à chova, à espera de coo
dução, DOS desabrigados pontos de parada. Passageiros cotidianos .do� ônibus, que são poncos�
quando é necessário que sejam, suficientes, - perdem já a paciência e protestam. Eles têm razão.

Novo candidato ao A 1 4 D E J U L H O ,
govêrno gancho •

RIO, 1 (Via Aérea) - O "Diá.rio da Noite" revela
que a nova ('onstttuíeão do Brasil deverá ser proclamada
a, 14 do julho.

.

RIO, 1 (Via Aérea) - Já se considera vitorioso o

ponto de que no futuro a Constituição incluirá uma

terceira senator ía pelos Estados e Distrito Federal.

P . .A:legre, 1 (E.) - Reali
zou-se, sábado último, 'o' comí
cio promovido pelos admirado
res da obra pontíca e adminis
trativa do cel. José Diogo Bro
chado da Rocha, em que se

lancou a candidatura desse
ilustre homem público a go
vernador do Estado.
Entre o público, que compa-,

receu ao Largo da Prefeitura,
viam-se delegações ferrovia
fias do interior, empunhando
faixas com dizeres alusivos.

O comício foi a:berto pelo sr.

Francisco Vargas.
Muito aplaudido, o orador,

finda a leitura, continuou a

falar, já de improviso.
Com a palavra seguiram-se,

entre outros, os srs. Fra:ncisco
Valadão, sr. José dos Santos,
operário, o sr. José Vanato e
um representante dos minei-IProcedentes do Rio de Janeiro, via aérea, chegaram a
ros de São Jerônimo.

esta Capital os srs. 'a-« Arthur Brasil Viana, recentemente Coube ao sr. Francisco Var-nomeado membro presidente da Caixa Econômica Federal
gas encerrar o comício, atrado Estado de Santa Catarina, e os técnicos Walter Fritche, vés do qual surge o segundocontador da Carteira de Consignação, Joaquim Alves da
candidato à presidência do EsCosta, contador da Carteira de Depositos e Oswaldo Torre-
tado, ambos pertencentes aogiani Pinto, técnico ode Economia.

POSnDz·e mil ISs. Ss. vêm com a missão especial de instalar, em

Florianópolis, a Caixa Econômica Federal do Estado.
AoS distintos haspedee, augurando uma feliz estada

entre nós.

permanecerãoReiniciará relacões diplomáticas
com a Rússia

Eleita a nova dire- Acôrdo entre a
toria da ala traba
lhista do P.S.D.
gancho '. _ . .

doPp���â��'e:n ���corr�� ����I �Prevl8ao do tempo Grave InCidente
níão, os pessedístas eleg�ram, SERVIÇO DE METEO- entre estudantespor aclamação a nova d1:reto-1 . �

ROLOGIA
,

ria da Ala Trabalhista, presí- �revIsao .

do tempo, �te. 14
Buenos Aires, 1 (United Press)

dida pelo sr. João Batista da horas do dia 2 na Capital: - Em consequência de um eu .. -

Silva, conhecido líder nos Tempo Instável, com �hu- I contra entre estudan!es d.emocráti
meios trabalhistas do Rio vaso Temperatura em declínio. cos e elemenfx?s. 'l1IaclOnah�tas .

da
, Ventos predominarão os do Escola de MedlCll1� da Ulllv�rsIda-Grande.

..4 de de Buenos AIres, relacionado-
Após a eleição os novos diri- quadrante sul, com rajadas c?[� as recentes eleições pr�siid.�--

gentes da Ala foram apresen- frescas. ciais, houve um morto e dOIS í'erí-
tados ao dr Valter Jobim Temperaturas extremas de doos. . .. .

hei f' . M'· 288M' incidente ocorreu esta manhã;
Nesta ocasião os trabalhis- oje, oram .... axrma " 1-

tas pessedistas 'tiveram oca- nima 21,2.
sião de reafirmar a sua solida- p------------riedade ao candidato do PSD rêso O ex-pra-a governador do Estado.

vinha
5.500 pessoas Rio, 1 (Via Aérea) - Se-

aguardam transpor- ��!ti!�u���S�te e��:���i������

Ite para O sul do palPs
fissão de "camelot", qua:ndo se

achava no largo de São Fran-

Pos�os à disposição A conferência de Recife, 1 (Via Aérea) - In- �i������ s�:P�����!d�Jeor �:e
da lIeronáut,·ca Pil·nl·o Salgado forma-se que cinco mil e qui- arrebatou a mercadoria e mais

II nhentas p e s s o a s esperam 6.500 cruzeiros, levando-o a -------1------.-

. L.isboa, � �United) - ? bra-I tra;nspovt,. aquí, para� o .sul do Ordem PoIítka e Social."O pras11e1:ros PlImo Sa�gado fez, no pal�. As
_ fll�, nas agencIas de cinha, esteve nos jornais, queiTeatro Dona.Mana, uma con- navegaçao soo enormes. AdIan- xando-se contl:a a atitude da

ferência intitulada: "Como t�-�e que d�vers�s pessoas t�ml' policia, que lhe retirara o úni
nasceram as cidades brasilei- vIaJa�o nos navlOS do L.Olde co meio de ganhar a vida,ras". dormmdo em redes e cadeIras. uma vez que ainda convales-

ce de ferimentos recebidos na

Itália. Adiantou que até mes
� mo as condecoracões ficaram
:' com a potúcia,

>

juntamente
: com o dinheiro.
""

� Descongestionando
.,"

� o põrto�, Rio, 1 (E.) - o govêrno do M�
I ranhão está tOl1l'a'ndo urgentes me

: elidas a fim de resolver o problema
de congestionamento do porto de

('
1 São Luiz.

Abril t1e 1946Florianópolis, a tJe
--�------------------------

Sério incidente entre os srs .. Jurací
Magalhães e Bíanco Pedroso,

Rio, 1 (Via Aérea) - Con- do Aranha, Vtrgtllo de Melo
forme noticiámos, quínta-fei- Franco e outros. Agora infor
ra última, realizou-se um al- ma um vespertino que durante
moço na residência do sr. João êsse almoco verificou-se sério
Alberto, com a participação incidente entre os srs. Bianco
tios srs. general Góis Montei- Pedroso e Jurací Magalhães,
ro, João Neves, Jurací Maga- chegando ambos ás vias de
lhães, Bíanco Pedroso, osvaí-: fato.

I

A Instalação da Caixa
Econômica federal

Buenos Aires, 1 (U. P.) - A tendo o consul da Argentina
aproximação comercial entre I em Moscou sido preso durante
a Argentina e a Rússia parece muito tempo e, finalmente,
que será o passo inicial para a enviado para a Sibéria. Este

renovação das relações díplo- j fato foi o principal obstáculo
mátícas entre esses países. I ao reatamento das relações
Fontes do pamtído trabalhis- diplomáticas mas, ao que se

ta argentino tornaram claro

I
pensa, a Rússia está pronta

que um dos primeiros atos do para apresentar desculpas ao

govê:mo chefiado por Peron govêrno argentino.
'será o restabelecimento das re- A iminente chegada da mís

lações diplomáticas normais são comercíal russa a Buenos
com a Rússia. As relações en- Aires e o estabelecimento aqui
tre os dois países foram nor- de um escritório de informa
mais até 1917, quando a revo- ções soviéticas parecem cons

lução ooíchevísta explodiu, tituir ótimo prenúncio.
..............................................8•••••

Cines R I TZ �ROXY
RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas - ROXY - às 7,45 horas

Sessões das �oças
.AlnlIl Shirlev - Dermys Day - Philip Terry Charlie Barnet e sua or

questra - Nono Menendez e sua Bumba Band
CASEI-�E ·POR ENGANO

Um delicioso "Cock-taid" -de romance, comedia e música, em que
também a "pimenta" é muito espalhada l Ela era ,noiva de um ... e mu

lher de outro ...
No programa: Fihne Jornal - DFB.
Preços: 1.20 - 1,80 - 2,40.
Censura: LIVRE.

5a Feira - RITZ - Mae Wesl, a mulher das ourvas aluci<l1iantes numa
revista feériea

S EDU ç Ã O T R 01> I C A L

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rio, 1 (E.) - O ministro da
Guerra passou à dis,posição do Mi
nistério da Aeronáutica, o capitão
Francisco Xavier de Paula Barros
e 'Os lOs. tenentes Cirano Niemeyer
Portocarr,ero e Rubem Monteiro de
Barros.

Visita Florian6polis o Sr. Franco ,Bruni, Superitendente da con
ceituoda Oío. de Seguros da Bahia,

Londres, 1 (U. P.) - Dos 16.000 S,S. que é velho profi.aional de aeguroa. peis fei durante muitos
alemães qUe ainda se encootram ano. Diretor .da "Aslligurozioni Generoli" é perfaito conhecedor da-:
nesta capital 11.000 serão autoriza- quela difícil prefi..ô,b e, nela jà tem iniciado muitoa joverre , rncluaí
dos a permanecer. Assim informa o ve alguns conterraneo. noseos que, aproveitando-lhe ·06 valiesos eriai
"Der Kurior " de Berlim. Esses .. eamentoa e contaminando-n de .eu entu'Ii:lsmo construtivo. fizeram.
11.000 alemães são casados com carreira, eltando hoje entre o. maia habeia nesta ramo. de neg6ciollmulheres anti-fascistas que pediram Ao Sr. [Bruni. deeejamo. feliz estada em Flerian6polía, com
natura.lização. ,pleno êxito dos .eua propoaitos ne.to cidade.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO',CAPILAR
pOR ÚêÊLê'N<'IÃ

Movimento subterrâneo na Alemanha
II:ER.FOR]) (Alemanha), 1 (U. P.) - Os agentes da

contra-esplouagem hrltânícos e norte-americanos conse

g·uiram esmagar um movimento subterrâneo nazlsa que
já em larga escala se havia ramificado através das zonas
de oeupação lrrltâníca e norte-americana da Alemanha
- segundo informou hoje, á noite, a Comissão de Con
trole.

'I'rabalhando no mais absoluto stgflo, durante meses

seguidos, os agentes desse serviço eonseguiram prender ,.

seis chefes do movimento, todos membros da extinta Jl1-
ventude Hítlerlsta e da Llga de :illoçus Germânicas, os

({uai-s haviam sido escolhidos para reconstruir a Alema
nha nos moldes do nazismo.

!

, -i
fi

PRONTA A «LEI VIDIGBl»
RIO, 10 (Yia Aérea) - Afirma-se que já sei acha em

mãos (lo presidente Dutra a, minuta da' Lei Vidigal, que
dispõe sôbre os lucros extraordinários. O sr, Gastão Vidi
gal informou, porém, hoje, à imprensa de São Paulo que
nada está resolvido sôbre o assunto. I

I

FRANCO 8RUNI

Turquia e o Irak
LONDRES, 1 (U. P.) - Um despacho do "Exchange Te-

hegraph" diz que a Turquia e o Irak assinaram um tratado.,
mas mão dá detalhes. Q despacho procede de Ankara.

� Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

LEIAM A REVISTÁ
O VALE DO I'r,AJAí

Chegou ao Rio
o «VoDstellation»
Rio, 1 (Via Aérea) - Proce

dente dos Estados Unidos, che
gou, ao Rio, o avião quadrimo
tor" Constelation", com capa
cidade para 80 passageiro�\ e

que vem inaugurar a nova \i
nha da Panair entre Rio, Lis
boa, París e Londres.

O "Constelation" realizou a ),
travessia Nova York-Rio de Ja- I

rteiro em tempo recorde.
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