
Há açougueiros,. aqui, a vend�-.caflll veme ,or ',teço lIIaior que o tabelado.
Pela Prefeitura, foi rellletida, às autoridades policiais, a relação dos nomes dos

faltosos, para que sejam,' se reincidentes, processados pela Secretaria de'
, Segurança,. depois' de cassada a licença comercial.

I

emChefe do Govêrno �a República assinou decreto-lei, pelo qual fica suspensa
térritório nacional a exportação do gado de corte, seus produtos e

sub-produtos, des linadus à alimentação ..

o

, H 9715 'Abatido a' tiros o fugitivo
----------------------------------------------------.--------------------------

BARCELONA', 2 (United) - Uma nota oficial distribui-

da hoje á imprensa dí� que um fugitivoAfoi abatido a tiros, pe
la polícia, nas ruas de :Ba.rcelona, Era ele Eduardo �antlego
Garca, de nacionalidade espanhola. �abe-�e, que San}lego era

oficial "maquis", tendo entrado e saldo varras �8zes da Espa
nha. Tomou parte em vários chpques com as forças. g�.}Ver�
mentais e em ataques a mão arn:ada 'contra repartíções pl�
blicas, o último dos quais contra a .sucursal do Banco d€ Cre

dito em Biscaia.

MÉXICO, 2 (U. P.) A conferência regional do Escritórío
Internacional do Trabalho, iniciou suas sessões com uma

200 alemães prêsos M�C RRIHUR DEFENDE _ SE I ����o�
de bô�s-vindas, apres€lnta�a pelo presidente Ávila

"omo lJIembros da N II . Todas as naçoes americanas estao representadas no con-

'"
TÓQUIO 2 (U 't d) "A h' te .' .und clave, exceto o Paraguai, Honduras, Nicarágua 'e Salvador,

• - • to si' 'A>:,
UI e.--: lS,�Il� segun o a .qual eu

que não são filia.das ao Escritório Internacional de Trabalho,organlzaçao D8ZISWI po, su, � m�ereuses comerSlals nas Fílípínas ou haveres nesse
mas enviaram seus observa:dores.

Frankfurt, 2 (United) _ �?-lS e mtelra:r;nente fal�a - declarou 0_ general M�c Arthur,
Um funcionário do serviço se- �espondendo a� acusaçoes qye lhes estão sendo feitas pela
ereto norte-ameriõano confir- i Imprensa amenc�na, que �IZ d�s�nvolver o comandante �I?
mou hoje que apenas 200 ale- cJ:lefe da ocupaçao no Japão atividade comerciais nas Fili

mães foram detidos ontem pinas.
--------------------------�------------------�----

quando se esmagou a organi-
zação clandestina nazista. D tAcresceutou que não sabia ex- �sas re com
plicar as informações que fa-

um bl· motor'lavam em milhares de prisões. ,--
J roum \I' lO nA ()R(� ,\ ....TI_ Belfast: 2 (U, P.) -

..

0 apa-
Estocolmo, 2 (U. P.) _. O1 t· "..,,'

, _
1f. "� relho bimotor "HavIland" ,

ZA�AO que pertence aos serviços aé- Ex-presidente Hoover,' dos Es-

Frankfurt, 2 (United) reos-fel'l'oviários da linha de ta,dos Unidos, chegou aqui via-
A liquidação da organização Liverpool, espatifou-se entre aer.ea, d�v�ndo visitar o. p�'i
nazista, cuja existência foi várIas árvores durante o deu- melro mUllsiro, com o ll1111IS

agora reve.lada pela contra-es- so nevoei]'o, 'exatamente às
I tro do ex!erior e _com o minis

pionagem americana, proces- oito e meia horas da manhã., tro da alImentaçao.
se a contento. A imprensa foi Acredita-se que verificar sua I '

convidada a assistir as dili- posição; embora o piloto te-!Está na mesmagências na última noite. Os nha descido paTa o aparelho IIjornalistas passaram a 'noite l�v�sse o ap�relhamento de I categor·13inteira na região de Darns- radlO-navegaçao, que trabalha-Itadt com meia duzia de ofi- va com o Aeroporto de Liver-
dais da ('outra-espionagem. pool.

" O Caso do' «Desmemoriado de Colegno»
São Paulo, 2 (A. N.) - afirma seu antor e prova. com

Lo1idres, 2 (United) - Um Aproveitando a presença ell- a mais expressiva evidência, o

tonro deve ser classificado na tre nós elo embaixador da !tá- homem que morreu e viveu :110

Negoc·la"o-es do Canadá com" Terra Nova meSl�la categor,ia de, um cão lia, jllll'tO ao govêrno brasilei- IÚo de Janeiro durante vários

\I I
bravIO, ,. Essa sensaclOnal de- 1'0, o professor Lniz Silva, len-I anos,

é de fato um professor

<?TTAWA 2 (U. P.) - A As.s_ociação Ptogl:essista Cop:,er- dsào m�Lr?:- uma vitó:'ia ,p�l� te de oclont�l�gia leg�l da Es- italiano e I�ã? l�m .delinquente
vadola Canadense em sua reumao anual, dell'berou sohcItar I qual a lilllao dos FunclOuano;:, cola/,de PohCla de Sao Paulo, como a pollcla Itallana o quer
ao governo do ??mini�, para entrar em n�gociações imedia-I Post�is britânicos vem

l';ltan-Ifará entrega áquele diploma- identificar.
tas, cc:m a �dmlmstrFtçao de Te�ra Nova, afIm de formal' uma II

do ha l:ove a.l1?s ..
O caso � q.ne ta, a fim

d.
e serem encami.nha- � _

coloma conjunta com o Canada, o cartelro bl'ltanlCo tem dlreIto dos ao govêrno, substânciais

Devolvl"das
N h d-

· -

t' I
à de1clarar impos1s,íVe! a entrde- estudos que. ,fez durante l.on-en uma ISDOSlçao a e agora ga (a cOl'l'eS�OlH eneIa quan o gos amos sobre o rumoroso

. , houver um cao feroz na cftsa caso
<. Desme.moriado de C01- as bases

,. WA�HINGTON, 2 (U. P,) - Nenhuma disposição foi to- do destinatário. E, agora, as legno",' que agitou toda a

.1�ad� ate agora no sentido de que seja realizada uma confe- autoridades acabam de 1'eco- ciência mundial. Esses estudos

�encla' dos_ministros do exterior dos cinco grandes, antes da nhecer que a presença de um focalisam a 'pessoa do capita
]:1a�g'ur�çao, no �ia 1 de maio, da Conferência da Paz, que se touro. enfurecido constitue um lista Júlio CaneIa e os impor
leallzara em Pans - segundo foi declarado pelo Departa- perigo idêntico á integridade talltes acontecimentos em que
menta de Estado. • fís'ica do carteiro. esteve envolvido. Segundo
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DERROTADO EM TODA PARTE
Atenas, 2 (Unite(l)

Um porta-voz do bloco na

eíona1, reíei-índ o-se ii s elei
eões em toda a Grécia,
�nundou que :-'foi 't1tlJ'rível
a, derrota do comunismo".

*

('o obteve a maioria, pre
vendo-se, a possibilidade do
retorno «lo JllOIWrCH.

Xii França e na Alema
nha fracassaram as gestões
eomnnístas ao 'tentarem a

fusão de socialistas e comu-
, • nístas, Em Praga, regfstrn
rum-se Incidentes sem Im
portâncía por motivo da ce

Jehração (lo congresso do
partido comnnísta eheeoes
Iovaeo. Em todos os lugares
onde os comunistas tenta
ram formal' uma, coalizão
('OU1 outros grupos esquer
distas fracassaram,

,

�o bairro extremista de

:iUontroug'e, os socialistas
franceses pronuneíaram-se

francamente contra toda'
união com os comunistas
pnra as eleições consti
tuintes do mês I' r ó x i-

, mo • Apresentararn-se con

tra os comunistas em todo
o país e confiam conseguir
nas eleições mais postos do
que qualquer outro partido.
_\.TIR.ARXilI PEDRAS AO
OR.ADOR ('OJUUNISTA
'róquio, 2 (United)

1Im grupo de exaltados In
terrompeu o discurso do Il
der comunista [aponês, aos

g'ritos de ··.Rallta! Basta!"
e atiraram pedras no ora

dor. Os provocadores foram
Imediatamente presos pela
polícla.

Xonl York, 2 (lTnited)
- Os comunistas têm so

frido diversas (lerrotas Im
portantes na Europa. Na
H récia onde I observado
res ln-itânle norte-ame
rleauos e f .ceses deela
rum que ,1S eleições deeor
rera m normalmente, o hoi
eõte deelarado pelo partido
eomunísta e ,a EAllI foi um

frncasso e a coalizão pelo
parthlu popular monárqul-

Em Estocolmo o
ex ..pres. Hoover

.

Levante de poloneses
I contra russos

VARSÓVIA, 2 (United) - Informações aqui recebidas
anunciam que membros das iôrças armadas nacionais, com

"'I" uniiorrnes
do exéT�ito polonê�, .l�vantaram-se, n�s proximiâa

aes de Lodz, e jueüarani 9 oiicuüs russos. O governo declarou

que 'essa organização é apoiada do exterior. "

Cumprirá seus �ompromissos
HELSINKI, 2 (U. P.) - "A FLulandía tenciona conti

nuar pagando a divida de guerra m\undial aos Estados Uni

dos, apesar das reparações russas qu� montaram a trezentos

milhões de dólares".
..,

Esta afirmacão foi feita pelo PrimeIrO Ministro Pekala,
aos jornalistas °que acompanharam o Sr.' �,���ey;t Hoover

àquele país.
.

'-,

Instalou-se a Conferência

Um ."",

aVia0 fantasma
ROMA,2 (United) - A polícia aliada e italiana está pro

curando descobrir o enígma do avião misterioso que costuma
voar sôbr o distrito situado entre Roma e Erosinone lancando

pequenos aparelhos receptores e transmissores de rádiõ. Vá
rias desses aparelhos têm sido enbreques á polícia pelos
camponeses, Já foram encontrados 15 desses aparelhos.

Ir-romperam' novas lutas
BATAVIA, 2 (United) - Novas lutas entre indonésios e

holandeses irromperam em Java e Sumatra, Segundo infor
mou a emissora australiana, as lutas mais intensas ocorre

ram em Palenbang e Soerabaja. Nesta última localidade, os

javaneses entraram em ação, tendo respondido a artilharia
britânica, reduzindo as posições dos nativos.

Washington, 2 (U. P.) - A
embaixada cubana acaba de
anunciar, que os Estados Uni
dos, devoIvel�am aos cubanos
as bases americanas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até o fim
UMA ROUPA QUE EVITA

VERTIGENS
Um vestiário de tipo espe

.cíal inventado durante a guer
ra permite aos pilotos dos ca

ças modernos impulsionados a

jato, cuja velocidade anda' a

par com a do som, voar a

qual-Iquer altitude sem nenhum re-

ceio das vertigens tão comuns

nos "píqués" e "mergulhos"
realizados a velocidade aluci
nantes e nos quais muitos já'
perderam a vida em vírtude de I JOinVile-.FpoUS.
não recobrarem os sentidos a

tempo de manobrar o apare
lho. Conhecido pelo nome de
"Roupa de vôo Frank" em ho
menagem ao seu descobridor
o Dr. W Frank, êsse vestuári�
consiste príncípalmente de
duas túnicas duplas, de bor

r�cha ,e linho, entre as quais
circula uma quantidade de

a�'ua fresca de cêrca de 1 ga
Ião, trocada a cada vôo. Essa
agua evita que o piloto venhala perder os sentidos nas suas J

acrob�cias a grande altura pe- r;:
lo efeito que exerce sôbre a 'OI"
pressão arterial. .:lU

* E'

JUSTIÇA .00:

QUaJndo Hui. B�rbosli� iniciá
va a sua profissão .s 'na Bahia,
apareceu-lhe em car 'a certa
vez, um açougueiro

�'"

p'eraun-tando: !
'"

- pautar, se o c achorro de
um vízínho lhe furt

c,a um eda

i� de carne pesand .0 cinct qui
s, 'O dono e obri.j gado a pa-gar? .imp
- Tem tp':"áA�l,emunhas?
- Tenhro ,r.

1:
::I.

-�lUV1::v()is então cuide de rece

be"r" a: ímportâncía.
- Ent�o o doutor me deve, I QUEiXAS E RECLAM�ÇôES

7$500. FOI seu cachorro que PREZADO LEITOR: Se o que rhe

roubou a carne. interessa e, realmente. uma providencia

O futuro jurisconsulto fêz para endireitar o que estiver errado ou

t
'

d para que alguma falta não se repita; e

O pagamen O e, quan o o açou- NAO o escândalo que a sua reclamação'
gueiro ia saindo, chamou-o: ou queixa poderá vir a causar, encami-

- Venha cá ... E a con- nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇÕE�,

sulta? de O ESTADO, que o caso será levado

-- Pedrrnos avisar por telegra
ma. quando o jornal não chegar
no mesrno dia.

----------

VIAGENS
Fpolls. -- Joi2tvlle

Saída. - 2 hora. da
madrugada

I
Saída. 9 hora. da manha

Infcrmações nesta
redação

�---------------.....

sem demor-a ao conhecimento de quem

de direito. recebendo V. s. uma informa

ção do resultado. embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

*

- Tenho de pagar!?
- Naturalmente; são

50$000.

. .. o "hockey" é o esporte
nacional do Canadá? DOENÇAS NERVOSAS

Com os progressos da medicina.
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O eurandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes Rervosos In

digentes, na Rua Deodoro 22, das ,
às 11 >horas. diàriamente. '

*

• •• O gás' helmm foi usado
pela primeira vez em dirigí
veis em 1921?

*

ANEDOTA SOBRE A PIN
TU:RA DE CHURCHILL
Ha tempos, numa róda de

club, tendo vtndo á baila a in
clinação para a pintura que
ChUl1Chill nunca abandonou,
nem mesmo nos momentos
mais dificeis da sua carreira
política, alg'uem que até en

tã.o se mantivera ca1ado e

atento aos comentários gerais,
poz-se a falar sôbre o assunto
e acabou dando as seguintes
definições, sôbre os pintores, Identro das quais nenhuilTI. da
róta procurou apurar em qual
o

.

definido�' espirituoso COIOCã-/ra Churchlll: ha os que

Pin-Itam o que vêm; os que pintam
o que julgam ver; os que pen-I
s�m que estão pintando que I
vem; os que pensam que pin-

=------------......

taro o que supõem ver; os que
pensam simplesmente qrue es

tão pintando ...

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rúdios. Ampli

ficacloI'ellcTransmis.o:i>es
Material importado direta

mente dos U. S. A.
Proorietário

Otom;Jr Georges Bõnm
E,etffie' c. Tecnico - Profillllional

formado na Europa
Florianópolis

�U(1 João Pinto n. 29 -- Sob.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pÍrita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu conllult6-
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro. onde pa.lla a oferecer
o••eu. pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope Be

l ado para a rellpO:lta.

*

UM PROBLEMA
Um casal chegou a um ho

tel do interior, e o marido dis
se ao hoteleiro que desejariam
jantar, não no salão, mas no

terreno relvoso em que pasta-
va uma vaca. I

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

I Deseja obter
emprego 1

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA Procure então a nossll Gerêna

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL cia e preencha a nossa "ficha dv

informações úteis", dando tôda:rr

t
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt�52 - Sala 5 as indicações possíveis, qU'e tere-

I' FI
' 1 mos prazer em recomendá-lo (a)

Edifício Cruzeir<jl - orianopo is.
aos int�ressados na aquisição d.

____ ..
' l)ons funcionários (as).

I

�VIDA

FIMIN
IO D��!t�n�O
, Redaçào e Oficinas á rua João

Pinto n. 5 ;

j DIRETOR DE REDAÇÃO: 1

'I A. Damasceno da Silva '

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 80,001
. Semestre Cr$ 45,0&;
Trjmestre ..•• Cr$ 25,00< \

Mês . . . . . . . . . . CrS 9,OGo
Número avulso o-s 0,4& ;

Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,51)·

I'.

No interior '

Ano c-s
Semestre Cr$
':Qrimestre .. c , Cr$
Número avulso Cr$

O QUE SE PENSA DA
MULHER

lo, ponha no centro o recheio
dol.re ao meio e depois dobr�
em quatro (a massa e o re
cheio juntoã) . Acalque ao re

dor do recheio, para não es

capar, e abra as pontas como
Proudhon uma flor; achate um pouco'

* * * b
.

em aIXO Bara ficar em pé e

A mulher é sempre mais al- "eve a fritar, um a um numa
ta ou mais baixa que a justiça, caçarola, côm. hntADte' banha

ViTgil�. para coJ:t"''ii:í-los. Devem C�L.:A·

A; *,.*w!
� 'liítltiô e abrir como uma rosa.]

Nas Jl\1,:.�..llheres, por esthetica, Ficam muito delicados.
� !Vf,-. ..i.S cobras por defesa, os * * *

bons e mams dentes têm uma AS MÃES DEVEM SABER

importancia decisiva. QUE:
Hermes Fontes No sétimo mês, a criança.
* * * obtém grande benef'íeâe :ia irl-

CONSELHOS DE BELEZA trodução gradativa da alimén-
Depois de lavar as mãos e tação mista (caldo de cereais,

escovar as unhas, não se es- caãdo de legumes, etc.). Com
queça, leitora amiga, de afas- doze meses, a criança já pode
'tal' para trás a cutícula desse comer de tudo, excluídos ape-
adorno de seus dedos. nas os alimentos quentes e os

* * * temperos fortes.
O pescoço é um dos pontos * * *

altos da beleza da mulher; por Habitue seu filho a adorme-
isto ela deve procurar tê-lo cer sózinho. Cama limpa, fral
bem contornado, para o que.é da sêca, silêncio e escuro são o

conveniente fazer diariamente, ambiente favorável ao sono in
v durante alguns minutos, um fantil. Cantigas de ninar e em-

exercício de rota�ão. I b.alos
de be�ço só servem para

* * * tirar o sossego aos meninos e

Para facilitar nossa maquí- aos pais.
Iagem devemos amarrar os * * *

,.cabelos com um lenço ou pano, As unhas das mãos conteem
ou isolá-los com uma rêde. muitos germes infecciosos, e

* * * nas crianças, abundam nelas
RECEITA PARA O SEU 'os ovos d€ lombrígas intesti-

PALADAR nais, como o evídência o mi-
PAST.ÉIS EM FLOR croscópío.

Misture bem, em uma vasi- * * '"

lha, uma xícara de leite .com AS DONAS DE CASA DEVEM
ruma colher de chá de sal, 2 SABER QUE:
ovos inteiros e 1 colher bem As vidraças sujas de pó, fu-
cheia de manteiga, e vá [un- mo, etc., se Iímpam com um

tando, aos poucos, sempre me- pano empapado de branco de
xendo, farinha de trigo penei- Espanha dítuído em água e um

rada; vá amassando com a pouco de álcool. Quando este
mão até formar massa macia. jam secas se ,polem com um

Sove um pouco, abra com o rô- pano seco e limpo.
10, enrole por uma das pontas * * *

e deixe repousar assim 2 ho- As meias velhas são Dons
raso Parta, depois, a massa em panos pare Iímpar metais, sa
rodelas finas, abra com o rô- patos, etc.

90,01) f
r;q,oOo >

30,00í ::

0.5Ó!

Anúncios mediante contrato> "

Os originais, mesmo não>,
publicados, não serão "

devolvidos. �
A "direção nJ,,· ....,,-,"'1)0 l·

Jsabiliza pelos conceitos

.'

emitidos nos artigos \

assinados :

:;< * *

A mulher é um meio termo
entre o homem e o resto do
'mundo animal.

SANGUENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cdlcio, Vanadato e

.

'Arseniato' de
Sódio, etc·
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Página Literária

SIDXEI XOCETI

Economia e F'Inanças
Vida Bancária

Notas Cien tíftcas

Notas Rurais

Esta tística
Nem Tôdos Sabem

A. DA.\lASCENO

Govêrno do Estado

.rurlsprudncta
Vida Mí lítar'

Noticiário do Ext.erior

KOliciário do País
Art igos de Redação
LíDIO n. CALI,ADO

�rônica da Semana

Pelos Municípios
Magazine
Concursos

Artigos de Redaç-ão
D. 1<'. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Religião
PEDRO PAULO JUACH HH!JO

Esportes.

Informações úteis
TELEFONES MAIS NECESSITADOS;

��;ic��ir�� . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m�
Delegacia O. P. Social -. . .. 1578':
Maternidade .... , ... , '...... 115S
Hospital Nerêu Ramos 831
Santa Casa ,...... 1036-
Casa de Saúde S. Sebastião .....• as:>
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OI'! Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam.
Crianças Rliqulticas rece·

berãu I.i tunificação geral
do organltlllio com o

ESCRITÓRIO JURtDIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGA]}O
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

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

FARMÁCIAS DE PLANTÁO
l'��tarão dE' plantão) durante o mcs

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farmaciéil

\:eJson � Rua Felipe Schmi,lt.

7 Domingo Farmúcia .\clsOI1 _.

Hna Felipe Schl'nitlt.

] 3 (sáha(lo à tareIe) Farmaria

)Ioderna Praça 15 de ,\0

.L�I)VOG j-\_DOS

Yt'mh,·o.

14 Domingo Fannâcia )'lode1"l1a

Praça 15 lle i\ O\"C'111hro.

19 (Sexta·feira �anta) Fann{l(;ú

S. Antônio - Rua Joüo Pintll.

20 (súbado à tarde) Farmilci�.
Catarincnse - Rua Trajano.

21 Domingo Farmácia Catall "

nense - Rlla Trajano.
27 (sá.bado à tarde) Fanna·'ia

Rauliveíra - J�ua Trajanu.
Z:{ Domingo - Farmácia Haulh·clJ"t>o.

- ltua Trajano.
<.) 'icl"vico noturno :-;Cl'a efetuado,.

pela Farmácia Santo Antônio sita à..

rna ] oJo Pintu. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social_f
ANIVERSÁRIOS:

Pedro José de Souza
Faz orios haje o jovem Pedro

José de Sousa aluno oo 3 c rro

báslCO da Academia de Comércio

DES. GUILHERME ABRY
,

Registamos, com nrazer, o

transcurso, hoje. do anív rsá
Tio natalício do sr. des, Gui
lherme Abry, uma das mais
brilhantes figuras do nosso

-Tribunal de Apelação.
O ilustre amversariante, te

lacionadíssimo nos círculos
social e jurídico, terá oportu
nidade de, neste ensejo, rece

ber as mais inequívocas de
monstrações de apreço em que
é tido.

lNotícias da Suécia

SOCIEDADE ANÔNIMA
.

A mais importante Companhia de Capitalizocão 'do América do Sul
Amortização de Fevereiro de 1946

No sorteio de amortizaç�o realizado no dia 39 <le Março de 1946, foram
amortizadas ns seguintes combinações;

MXT UGH Tap Nej MSN MP"
Todos os_ portadore� dos. títulos em vigor, sorteados com estas combinações,

poderao receber unedlatamente O: capital .garantido a que têm direito.
,

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO para <.> Estado de Santa Catarina: -- FLORIANÓPOLIS

Rua. Joõo Pinto, 13 -- Sobr. Próximo lIorteio em 30�4-46
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Estocolmo O govêrno
suéco decidiu que as rações ue

pão e trigo na Suécia, serão
díminuidas com cêrca de 610,
ao mesmo tempo reduzindo a

qualídade da farinha de aveia.
A Suécia pretende separar 50
mil toneiacas de aveia e 22
mil toneladas de centeio,
quantidade esta, que já foi

I
comprada, e pretende, além
disto, cancelar todos os pedi
dos 'de arroz. Estas quantida
des serão postas á dísposíçãq
do trabalho internacional de
auxílio.

Não há condições para uma nova guerra
L.ondres, (B. N. s.) -:- Por mas. Tanto.a Grã-Bretanha

_

e da Alemanha, Itália. e Japão
Halold Burke O dl�CUrsO Est�?�s pllldo� como a Uniao com os povos amantes da paz.
qUE) o ministro do Exterior da SOV18tlCa desejam a paz, uma A guerra só se tornou inevítá

Grã-Bre�nha, Ennest Bevin, v�z que a g�el�r� só lhes pode- vel porque havia grandes po
pronunciou recente�eJJ.te n�lm na se�' prejudicial. Desse mo- têucías dispostas a recorrer á
banquete que lhe fo: oferecId,o do, eXlst�_entre as três um tra- guerra, de qualquer maneira .

e� Port Ta1bot.' ter�, �em dú- Ç? de umao. Foi essa maneira Hoje, o caso é bem diverso e

VIda, s.alutar . mflU�n<5Ia p�ral diferente de encarar o proble-I existem, portanto, motivos de
aclarar o ambiente íntemacio- ma da paz e da guerra que tor- sobra para encarar o fut .

I t
.

I
. .

lUO

na , que se ornou megave - nou Impossível a convivênc.ia com conídanca e otimismo
mente carregado, nos últimos .

�
� .

dias. Certamente, nenhum ob- _1111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

serv�dor prudente � bem in- A reintegração de iuncl"ona'rl·os
\ tencionado poderia Julgar que •

GLAUCO CORREIA GOMES as relações amistosas entre as RIO, 12 (�. N.) - O ministro da .Fazenda designou o sr.

i três grandes potências que as- Manoel Monteiro dos Reis a-djunto da Procuradoria Geral da

[o- seguraram o esmagamento li'�ze�da Pública para integrar a comissão que, sob a Presí
ClJr-' militar do fascismo estavam I

uencía do ,consl.J:lto� geral da. �'epúhUca estudará o aproveita-
1 condenadas, Irremediavel.men- m��o dos funcionários demitidos sob a acusação dos crimes

I te, a um malogro próximo.] políticos e que !lO ano passado toram beneficiados pela anis-
STA. JUCILA TEIXEIRA Mas a insistência com que cer- tia, na conformidade do decreto-lei.

I
tos círculos suspeitos' chega-

Festeja, hoje, mais uma vam a falar, mesmo, na amea

síma senhorita Jucila Teixei- ça de uma nova guerra, num

ra, filha da exma, vruva d. futuro imediato, sem dúvida
festiva primavera, a gentilís- alguma, impressionou os espí
Leonor Teixeira. ritos menos lúcidos e criou

um certo ambiente de pânico.
Nada mais salutar, portanto,
que a.s declarações solenes dos

Transcorre, hoje, o aniver- responsáveis pelos destinos

sário natalício do sr. Amantí- das grandes potências aman

no Stefano, escrivão da co- tes da paz, assegurando ao

marca de Campos Novos. mundo, que não será desfeita

\1
a amizade dos "big 'I'hree " ,

SRA. OTÍLIA DE S. SCHMIDT condição essencial á manuten

� ção da O. N. U. e.rconsequemte-
Aniversaria-se hoje, a exma. mente, á preservação da paz

sra. Otília. de Sousa Bchmídt, mundial.

dd. espôsa do farmacêutico As sinceras e claras palavras
Schmidt, de São José. de Bevin foram de molde a

ii. contribuir de maneira valiosa
para a solução dos mal-enten

�
didos. Muito justa foi sua ob
servação de que "as filosofias

,1 diferentes da Grã-Bretanha,
Com a glenfiil.'íssima senho- Estados Unidos e União Sa

linha Palmira P. Fontoura, víétíca ajustar-se-iam em tem-

contratou casamento, ôntem, po, se essas nações se mostra

o sr. Oscar Teske, comerciário. rem pacientes e isentas de

.nesta praça. dogmatismo" . Essas simples Fcí-rroa entregue. na Gerêneia do
palavras de Bevin, encontra- E.tado urna "lIombrinha". esque-
se, de fato, a chave de todos os cida sôbre o balcão da Livraria,'

problemas de natureza inter- Pedro Xavier e Cio

nacional. O mundo p.ara viver A quem der 011 lIinais

identifi-jem paz para que 'possa dedí-
cadores do objeto citado, devolve- .

�

, 1 lo-eencs de pronto.
cal' todosos seus esforcas aos , ;;;;:;:;:;:;:;:::::;:;;;:;:;:;:;:;:;::;::::;::::;::::;::::;:.
ingentes trabalhos de ;'econs- J
trução, sem a constante preo-i'cupação com sua própria se

gurança, pela ameaça de no

vas guerras - necessita que
esteja garantida a amizade
entre as três maiores potên
cías mundiais, aquela que mais
valiosamente concorreram pa
ra o esmagamento militar do
nazi-fascismo. Seria ridículo ----------------------��
negar-se que as diferentes a-v 1.

concepções políticas e sociais
entre as duas grandes potên
cias capitalãstas e a União So
viética criam dificuldades de
certa monta. Mas, como sa

lientou Bevin, há, felizmente,
para o mundo, possibilidade de
serem ajustadas as díterentes
maneiras com que as três
grandes potências encarem os

problemas internacionais.
Evidentemente, o fator pre

dominante nas relações inter
nacionais é a maior ou· me'llor

c�!;:pn,,:c:lo ele recorrer á for
ça para a solução dos proble-

. JOSÉ MEIRA
I

Transcorrie, hoje, o aniver-
sário natalício do sr. José Mei
ra, diligente e honesto geren
te da Agência do Moinho
Joinvile, nesta Capital.

Aniversaria-se, hoje, o

vem estudante Glauco
reia Gomes.

AMANTINO STEFANO

NOIVADO:

FONTOURA-TESKE

*

MOVIMENTO DE PASSAGEI
ROS DA PANAIR DO BRA

SI,L S. A. NO AEROPORTO
DE FLORIANÓPOLIS

Dia 2 de abril: Proce-
':.1entes do Rio de Janeiro:
João Leopoldo Gerhard Bren
tano e Edgard Abreu de Oli

veira; procedente de São Pau
la: Oscar Costa; procedentes
de Curitiba: Achyles Atheri

nos, Francisco Salles Reis e

Sebastiao Marques de Abreu;
com destino á Pôrto Alegre:
Luiz Eduardo de Oliveira San
ios, Paulo Rudi Sohriorr e Ro
sita Schnorr; com destino á
São Paulo: Herbert Molenda;
com destino ao Rio de Janei-
1'0: .João Batista Risí, dr. Abí
lio Ramos e Tomaz Chaves
Cabral; procedentes de Pôrrto
.,:l,,_legre: Antônio Soares Bra
ga, João Pereira Bueno e Ju
'lenil Ferreira.

,AI Q ESTADO elP'icon··
Ira-se à venda na

1'1 banca de jornais
M «Beck}) . J

I

ESCRÍTóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro. n. 35 - Fpolis.
Encarrega-se de: compra, venda. hi

poteca. legaJiz�ção. avaliação e admi-

nistracão de imóveis.

Organiza, também. papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

�.

Estocolmo - A Venezuela
está interessada em comprar
navios de carga suécos no va

lor de 8 milhões de corôas
suécas. Dois navios já foram

comprados. Esta é a primeira
vez que a Venezuela adquire
navios na Suécia.

EstOClOlmú - O Minlistério
das Relações Exteriores da

SUécia anuncia que a Suécia

respondeu ao convite dos alia
dos á negociações sôbre o ca

pital alemão na Suécia, esti
mado em cêrca de 85 milhões
de dolares. A Suécia está pre
parada para discutir D assun

to com os aliados, na espe
rança de que tanto as circuns

l'âl1JCias legais, como outros
fatores serão tomadas 'em de
vida conta.

*

Previsão 'do tempo
SERVIÇO DE METEORO

LOGIA
Previsão do Tempo, até

horas do dia 3 na Capítal. I
Tempo: Em geral instável. :

'I'empeatura: Em. declínio
Ventos: De sul a oeste, com

rajadas muito frescas. I
Temperaturas extremas de

hoje, foram: Máxima 24,5, Mí
nima 16,6. I
-------------------------- I

Achados i�";�i�õ�1
Uma sombrínha

NESTOR CARMEIRO e

-ESPÔSA
participam 0011 parenta. e

pe.sôa. de lIua. relações o

nascimento de seu primo
gfllnito, que na pia hatillmal

receberá o nome de

JOAQUIM
Fpolis, 2-4-46

LEIAM A REVISTA
O VALE DO I�AJAl

uIHHII]I:mtll);HJ)
B lUlS QpJl ma:
'NOME, E IDl
I 1)( R O LO'
�

PODnoso Á'UD
!dAR NO TRATlr

n:NTO DA

I Motores a óleo crú
Estocolmo A revista

americana "Colliers Magazi
ne", publicou um artigo feito

pelo famoso aviador Bernt

Balchen, dizendo: "Oficial
mente a Suécia esteve neutra,
mas com o transcurso da

guerra a atitude dos suecos

mudou de um desejo inquieto
I de ajudar, transformando-se
num auxílio ativo da causa

aliada. Pela cooperação do po
vo suéco e dos oficias suecos fi
cámos em situação de usar a

Suécia como base para as

nossas operações contra os

alemães na Noruega.
'"

Msritimos, industriáis con

jugados com dínamos, para o

J fornecimento de energia elétrica.
Informações: rua Major Costa.

n. 33 - Fpolü nSv-l).

-85 TRAiÇOEIROS
ATAQUfS,EPItEPTlCOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERESDAVIDA,
DESAPARECEM COMPLE·
TAMENTE COM e USO
DlARIO,DURANTE TRÊS
MÊSES, 00 CONHECIDO
E EfiCIENTE PREPAflA'
DO CIENTíFICO

Estocolmo - Um contrato

para a compra de 4 gigantes
Boeing "stratocruisers", foi

anunciado pela SILA (Swe
, dish Intercontinental Airli-

nes", sendo a prímeíra emprê
sa estrangeira de transportes
aéreos a adquirir tais aviões
dos EE. UU. Esta compra pos
sibilitará á SILA estabelecer
vôos de 14 horas entre New

York e Stockholm, sem para
das, com acomodação para 50

passageiros.

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

I
I

t FORNITURAS E UTENSfLlOS PARA

� OURIVEIS E RELOJOEIROS

I Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoelfos - Banhos para dourar e pra-

tear Cordas, vidros para relógios, etc,

I C PAreçSosAe prospectos com a

MASErTt
IJ RJ;'; S·micáric. - ·::;5 - ?::;') r" 'c,
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IanunCIOS

TECIDOS JOÃO MUSSI S. A. os PODERES ATUAIS E

1--=-'
_,_.....- I * * '"

PASSADOS DA CAMARA

S'
<

I 1Vf I ,
RELATóRIO DA DIRETORIA •

1'1 t
.,

I����I��'i�d�c�ol���'��ttermiiia a lei e os nossos estatutos, vimos submeter à apreciação e de- LON���,LORD(:. N. S.)' 'a n Que n o I VOENoDEr_S3E uOm emOercaCHrcUI't.iberaçáo dos 5r5. acionistas o balanço geral e a dcmoustração da conta de lucros e per-das. acom-
.

panhados do parecer do conselho fiscal, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1945. - As perrrogatívas conce-
A diretoria permanece, como sempre. à inteira disposicão dos 5r5. acionistas para quaisquer C O N TEM

I
m x" 'I t

-

f
esclarecimentos e informações necessárias à perfeita compreensão das contas ora apresentadas. didas permanentemente aos

I ,a - rr.1 ro .,çoes - OI ça.

Laguna, 9 de fevereiro de 1946. Lords para contradizer a
de 6 a 8 cavalos, possuindo co-

João Dt'b .�11ISSt, diretor-presidente. OITO "'LEMENTOS TONICOS ICarlos Dib Mwssi, diretor-gerente. Câmara dos Comuns foram iii,· I te de ó eo.

BALANÇO GERAI, EXCERR:�O'sh�i�ti)E,ib�z��i'1eRÕrBít 194; suspensas em 1911 por uma ARSENIATO, VANAOA.
O motor pode ser examina

ATIVO lei do govêrno liberal apre- TO. FOSFOR05.CAI.ClO do em Itajai com o sr. Oswal-

vaca pelo Parlamento. ETC do Outra deleg a ao Instituto

I
dos Marítimos. Tr .. ta r com Srd-

Segundo essa lei, os Lords
não podem retardar por

TONICO DO CEREBR{) Dei Noceti à '1!l8 João Pinto,

mais de um mês os proje- 'fONICO DaS MUSCULOS 34, Telefone � l�\
tos de lei financeira. De O. Pí'ido.. O.P.uo.,.dol.
acôrdo com a mesma lel, os E.qotadol, Anêmfco" Mi.,
Leres não podem retardar Que criam Magrol. (riança,
qualquer projeto de lei p8r uquític.. , receb.rio a toni-
mais de dois anos, mas o ficaçiio ge,.1 do organismo
desejo do povo pela lei em co.. o

controvérsia deve ser ela-

S Iramente apontado por oca- a n U U 8 n osião de sua passagem pela
Câmara dos Comuns, em li
t
,-

.re O.N.S.P. n' 199, da 1921
res sessoes consecutivas,
durante os dois anos,

A Câmara dos Lords é
dominada por nobres da
nova geração e herdeiros
daquêles nobres, cuja car

reira privada, emprestava
autoridade ás suas vozes.

Os debates que alí se tra
vam são, portanto, dirigi
dos por homens de notável
sucesso e conhecimento em

todos os ramos da vida na

cional. De acôrdo CDm a lei

aprovada pelo Parlamento,
essa Câmara tem autorida
de de dar começo e rever a

legislação, e o dever de ven

tilar todos os assuntos im

portantes do mundo. Os
atuais membros componen
tes da �ra têm aprova
do acharem-se bem prvpa
rados para exercer esses po
deres.

Lmobilisado
:i\Ióveis e utensil ios

Saldo d/conta . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .

Automóvel
Ldem, idem � .

Irnôvcis
Idem, idem ·.·.···

Disponivcí
Caixa

Numerário existente .

Bancos
Saldos d/contas , ,......... . .

Rcolicâvel a curto e lenço praco
Contas correntes

Saldos devedores .

!IIercadorias
Existência conf. inventário .

Depósitos di' {laranlla
Saldo d/conta õ ••••••••••••••••••••

Obrigações de guerra
Idem, idem i.. . ..............••.••

Conta de compensação
...,t\ções caucionadas .

PASSIVO
Exigí'l'l'l a curto e a longo J'ra:::o

Contas correntes
Saldos credores .

Tiuüos a cobrança
Idem, idem .

Dividendos
�"I. pagar ..........................................•.......

Não exigível
'Capital - Valor dêste título .

Fundo de reserva legal - Saldo desta conta .

Fundo de reserva especial - Idem, idem .

9.8�9.'}O

19.777,30

264.943,80 294.600,�o

36.031,80

753.302,30 789.334,10
--- --

2.317.988,90

1.615.135,30

244.884,80

151.831,30 4.329.840,30

30.000,co
.-

5.443.774,5c

2.046.508,30

901.586,20

3.428.922,,� 1480.828,00

1.900.000,00
28.284,00
56.568.00 1.984.852,00

Coxtas de compensação
Caução da diretoria ......................................•............. 30.000,00

5.443.774.00

DEMOl\S'l'RAÇAO DA CO:\TA DE LUCROS E PERDAS, REFERF;'\TE AO EXER·
CíCIO FINDO E:tII 31 DE DEZE?lBRO DE 194;
DÉBITO

Depredações - Móveis e utens ilios .

Autcmôvel .........................................•...

,Ordenados - Transf. desta conta .

Despesas de viagens - Idem, idem ............................•...•.....

-Comissões - Idem, idem ..•.•..............................•...........

Despesas gerais - Idem, idem _ .

Fundo de reserva legal - Idem, idem .

Fundo de reserva especial - Idem, idem . , .....................•........

Dividendos - A pagar .

1.097,60
2.197,40

60.100,00
39.828,20
11.698,00

�72.774,oo
28.284.00
56.568,00
480.828,00

1.153.375.20

CRÉDITO
Juros e descontos - Transf. desta conta .

'·3.Iercadorias - Lucro verificado nesta conta

J000 Dib Mussi, diretor-presidente.
Carlos Dib Mwssi, diretor-gerente.
Ml!s.n Dib Mwssi, diretor-tesoureiro.
Bernardino Guimarães, cuarda-livros provisionado,
reg. no D. N. E., Div, Ens. Com., sob n. 17.435.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros .do conselho fiscal da sociedade anônima "Tecidos João Mussi

S. A.", tendo examinado detidamente o balanço geral, demonstração de lucros e perdas, rela..

tório da diretoria, inventários e contas referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de

1945, depois de constatarem a mais perfeita ordem e exatidão, são de pai ecer que devam ser

aprovados pela assembléia geral ordinária, além dos documentos e atos acima enumerados, todos
-os atos praticados pela diretoria, referentes ao mencionado exercício social.

Laguna, 9 de fevereiro de 1946.

Laguna, 9 de fevereiro de 1946.

Manoel José Mechado
Jaime Carneiro
Abela-rdo cau Bulos

103.617,;"
1.0;0.757.50

1.153.375,20

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

I alfai��a!�Oapi��x�i!�,n�ol�ello

Pequenos

Ú \figor do organismo huma-
no e a plenitude da-sua vi

talidade está no equilíbrio das
funcões glandulares, Glafltona.
á base de extratos de glându
las e vitaminas, normalísa essas
funções e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a ale
gria de viver. Tubos C0m 2O<1ra
geas. Expansão CientífiE:aSIA.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

glantona
I
CASA MISCELANEA distri

'R. C. Abuidcra dos Rádios
Victor, Válvulas e
Rua C"n!O�lht';�o

Discos.
Mafra

Compra-se
Mobília de &81a, grupo esto

f'ado, e-m bom estvdo.

Dirigir-se à caixa Poata i 106'
Nesta
. ,., .

VENTILADORES
Vendem-se doia ventiladores elee

tricos, grande•• para cima de me

'0 ou pOfede, lIendo um oscilante,
propri,_" para escritório. barbea
rias, cafsa, etc, Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

VENDE-SE
Uma casa sita à rua Fer

nando Machado 40. Tratar
rua Irmão Joaquim, 13, Q

qualquer hora do dia,
* * :;:

Motores a óleo crú

� .

Crédito Mútuo Predial

Mar itimos, industriáis con

jugados com
ô ínamcs, para o

íornecimer.to de ene gra elêtr ica;
Informações: rua Major Costa,

n, 33 - Fpolis (lSv-l),
>I: * *

GARAGEM
Precila-ae alug-ar uma. Pa-

ga-lIe bem.
,

Tratar nelta Redação.

Proprtetárlos - J_ Moreira & Cla,

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

PREMIO M 10;::( CR s o.coO.OO

TOSSE.
BRONQUITE

TOMe SEMPClte

.0 mELHOR DOS cnELHORES

.,;-.itt&IV uc ONS H',',,'_�

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idiomae
portu-
quê. ai

FC nhoi,
z,'(Auc(#,
inqlâa,
"te

Romance, Poesia. Religião, A

viação. Matemática, Física.
Química, Geologia. Minera
logia. Engenharia civit. mili-'
tar e naval. Carpintaria. De
senho. Saneamento, Metalur
gia. Eletr:cidade. Rádio, Má�
quina. Motores, Hidráulica.
Alvllnaria. Agricultura. Veta-

•

t inória. Contabilidade
Dicí o nrír ícs. etc. e

Muito- b ntficucôe s a mé dicc gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

--

ESCRITÓRIO JURíDICO CO�IERCL\.L
Allfluntoa: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELlBRANCO - LAJES .- Santa Catarina

Consulte n09sa Organizoção ontes de .e decidir pela com
;Ira ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer

ernpresa :"le.te e.tado
Diretor: -- DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

•.

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

CREDIÁRIO «IHOT»
Avisa rrc s seus clientes a mudonco de
escritório para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do «O Estado».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FILHA I MÃE I AVÓ' I
Todas devem usar a I

I
(OU REGULADOR

A MULHER
VIEIRA�

EVITARA DORES
Alivia RS Cólicas Uterinas

Emprega-se com vanta"'t'mpa
rs combater as irregularidades
das flinçõe!! pertôdícas das St'

uhoras. É calmante e regulador
dessas funções,
FLUXO-,�ED!IT.INA, pt-'lh sua

comprovada eficácia, é muito re-

.,_, certada. D�ve ser usada com
I� confiança.

=J'" FLUXO-SEDATlNA encoruea-se
MAE em' toda parte.

Vita de perigos, a vida da mulher
Sujeita contiuuamcnte ás pertubações próprias de seu sexo, tendo

o soo aparelho genital constíttsido de importante e delicadíssimos ór

k!'ãos cujas írrcgularídades facilmente se transformam em gravíssimos
males, tem a mulher sua vida ameaçada por constantes perigos e pre
cisa, pois, estar sempre vigilante. O seu fluxo mensal é um verdadeiro

espelho de sua saúde íntima: si vem regulando em dias certos e em

-quantidade certa, sem dores, cólicas, tonturas, enjôos, etc. tudo está
bem. Mas se aparece em abundancia ou, ao contráeio, diminuindo, írre
,guIar ou retardado então urgem providencias imediatas. Mas nada de
recorrer a um remédio qualquer, Os' seus males são de duas naturezas
.diferentes - os que se manéfestam lPela abtmdância de regras e hemor

ragias e 'Os que se manifestam pela falta, atraso ou diminuilção de re

eg'ras - e, portanto, exigem remédios diferentes. O Regulador Xavier-,
atendendo a 'essas duas naturezas diferentes dos males femiminos, é fa
'bricado em duas fórmulas diferentes: o N°. 1 para os casos de regras
abundantes, prolongadas, repetidas e hemorragias e o N°. 2 para os

casos de falta de regras, regras diminuidas, atrazadas ou suspensas.
Portanto prezada leitora, o Regulador Xavier N°. 1 'Ou o Regulador
Xavier N°. 2, conforme o seu caso, é o remédio -único e insubstítuivel,
.capaz de combater efica:lllnente e afastar de maneira definitiva os seus

males, conservando-a a salvo de todos os graves e traiçoeiros perigos
"fue ameaçam a sua saúde e ai sua vida.

\

, 'ri� /;(IU lJ()H.U4 •.•••

���� �4IJ.

PF. li c:UTISfi" ''li u/6'I p� CREME

I� :[IItJJII'I'
RETlRAR.4.M SUAS CANlJl

DATUiRAS
"I'ôd as as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estadas,
retiraram suas candidaturas,
'para 'r�inar nos lares catari

. nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

Agênoia. e lUJ)i'lDMntaçõe. em
0.."01

l\I!c1tri:: no�io.n6po'i.
RI.1a João Pit\to. n. 9
Cc.!sa Po�tal, 37
Filial: . Cre!llciúrno

Raa Floriano Peiznto, '-In
(Lem. E'r6pdb),

Tel.grama.:
.

"PRIMUS·
Agent.. uo. prineipalt
Iftunioipia. d.o Eata4il

Correio LageaDo
Venda ,avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

No Bar e

nao

no Lar «KNOT»
deve faltar

o LLOYD'S DE LONDRE� RECORTE flSTE coupon preencha-o e por nosso inter'
médio remeta-o Á CAIXA :DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

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

Nome por extenso

Florianópolis, de . � " .. , de 194 .

ii p r , ..

Local onde' deverá ser cobrada a mensalidade

Carnrsae, Gravatas Pijamesl APlli�� Cri S,co.
. 1 Com essa Infima quantIa Voe.Metasda. melhores. pe os

me-, está auxiliando o seu próxim ...
norea preços ,6 Da CASA MIS Centrmna para a Caixa de Esmola.
CILANEA - Ruae. Mafra, 6 ..08 lndill'entes d. Florianópolis.

\

Senhor dos Passos,

ROTA AÉREA BRITÂNICA
AO REDOR DO MUNDO

LONDRES, (B. N. S.)'
- A Grã-Bretanha possui
rá urrna rota aérea ao redor
do mundo, - declara Ro
nald Walker, comentarista
de assuntos aeronáuticos do
"News Chronicle". Os pri
meiros serviços aéreos co

merciais, britânicos, através
do Pacífico, vão ser inaugu
rados, dentro em breve, pela
"Australiana National Air

ways" e pela '''Trans Cana":
dian Airlines". A explora
ção, este verão, dessa rota
oceânica' de 7.000 milhas,
constituirá mais um marco

na história de transporte
aéreo, completando, pela
primeira vez, um sistema
de serviços aéreos britâni
cos em tôrno do mundo. Por
decisão da Conferência de

Aviação do Sul do Pacífico,
realizada em Washington,
a Nova Zelânida e Austrá
lia, operarão um serviço
intermediário entre Sydney
e Vancouver, pendente do
estabelecimento de uma

Junta de Serviços pela" Aus
trália, Nov.a Zelândia e Rei
no Unido, em 1947, - con

clue o comentarista.

Londres, março, para este

jormal - Nos tempos de paz o

Lloyd's anuncia diártamente
todas as informações relacio
nadas com o movimento marí
timo mundial. Durante a guer
ra, como é óbvio, tais informa

ções não podiam ser divulga- /

das para que não caíssem em

poder do inimigo. Todavia, tô
do o sistema -de informações
do Lloyd's continuou a ser

m a n t
í

d,« Inünterrptamente,
com a única diferença de que
era então fornecido conríden
.cíalmente aos diversos depar
tamentos oficiais, tais como o

Almirantado, o Ministério dos
Transportes de Guerra, e o da P i

-

dGuerra Econômica. Dessa for- roc ssao O
ma, tôda a exrper'iência e efi-
ciência reunidas pelo Lloyd's C O N V I TE
em mais de dois séculos de vi ReaJliZaJlrdo esta Irraandade a 6 do corrente mês, às 19,30 horas, a

da auxiliaram consíderavel- transladação da Venerando Imagem do Senhor Jesus dos PltSS?s da s:ua
. capela, no Menino Deus, para a Catedrel desta CIdade, e, no dia segum-

mente os al iados a apertar ca- te às 163() horas a procissão solene da mesma Imagem, da Catedral
da vez mais o seu bloqueio, p�rã a T�feri,da c�peJa, convido, de ordem do sr. Irmão Provedor, os

contra a Alemanha. Irmãos e Irmãs para tornarem parte mêsses atos, revestidos de halan-

Para que se faca uma idéia drans e: fitas.. . '., .

.

•

_ ..' Comunico também, que, no domingo, dia 7, as 9 horas, estarei com
ap,roxll:,t8Jd,a do que sao tais .m- o Irmão Teso'ureiro, no Consistório, na Cate!drw. Metropolitana para o

formaçoes basta que se diga recebimento das anuidades,
que em tempos de paz os mo- Consistório, 1 de.abril de 1946:

. ., ,

vímentos de navios sobem a LUIZ Sanches Bezerra da Trmdade - Secretár-io

milhares de viagens, num só
dia. Mas cada uma das infor

mações do Lloyd's é cuídadosa
mente conferida antes de ser

transmítída ao público. Graças.,boração das notícias maríti
mas é possível, em poucos mi
nutos apenas, estabelecer comi'a esse cuidado posto na ela
absoluta aeuracía qual o na-Ivio, de cuja nacíonalídade, de
qual empresa'; de que tipo, e Iqual a canga que transporia,
que em certo e determinado
momento se encontra nave":
gando num ponto dado de
qualquer Oceano. E isso só se

consegue por, fôrça' do magní
fico servíço de controle de in
formações criado pelo Lloyd's
de Londres.

.Precísa de um empregatlo
, competente?

- Consulte o nosso'fíchá
rio de candidatos a

emprêgos
B R I TO

o alfaIate indicado
Tiradentes. i

Leberetõrlo
Clínico

RUA JOÃO P�TO, 2S
Fone: 1448

E= frente ao TeSOUrO
do Estado

Florianópolis
Dr. H. G S, Medina Fárm. Narbal A.lns ue souza

�arm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame paro veritic.:lçào
de cancer, Exame de urina ,. Exame !)O'l'a

verificação da gravidez, Exarile <ie escarro,

Exame para. verificação de doencas da

�ele, boca e cabekls, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Ilutnvaccinas e transfusão de sangues,
Lxame quúnico de farinhas, bebida

café. águas, etc.

-

I
� -- --

ORLANDO SOA l-{_PELL]
Rua CODselheiro Mafra.� 3fi - loja e sobrelOja - Telefone 1514 ('rede interna)

Cai"a Postal 5 t --- EBd. leleg.: ccScarpelli)) --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. Benedito, o Santo Preto,
Confessor

I
Se outros santos tiveram.

'um berço abrilhantado pela
nobreza ou riqueza de seus

progenitores, o de Benedito o

era pela pooreza e humildade
de seus pais. Pois, estes país
eram escravos sevados para J,

Sicília da Etiópia. Chama
vam-se Cristovão Manasserí e

O primeiro "half-time" Ií-j lideramça do torneio, enfrenta- n uo corrente mês, por coinftlD�an Larcan e vivi�m e:n, S.

nalizou com o "placard" assí- rá, no Campo do Vasco, o fOT-l citlirem com a Semana Santal F'iladelfo. O seu prrmogenio a

nalando, o empate de 1 x 1, te conjunto do Fl�minense. O I as datas fixadas. i que� dera ° nome. do grande

�entos ,e�tes c�n.qUlstados por I segundo Jogo sera realizado I
- O 'I'rfbunal de Juatlça ua

Patnarca dos Manjes. do OCI

llltermedlO, de NI�nela e Orla�- (n? Can:�1!p� �o Botafogo, entre F. lVI. F. suspendeu o jogauor dente, resolveu, depois de ter

do. No perfodo fímal BernardI-\ Sao Cnstovao e Flamengo. Jaime, do Fluminense, pUJ· um pa.:sado a!guns ,anos. c.o,mo pas-
no conseguiu desempatar a * * * jogo. O mesmo orgão :..._..:�i:p!l-, L?r e agricultor, seguir o con-

contenda para momentos de- BOOS NO AYAÍ nar da entidade carioca mul- VIte de Deus, vendendo os

pois o ponteiro esquerdo Ro- tou em Cr$ 100,00 os jogadores.' seus haveres, distribuindo o

berval empatar novamente. Vem de as�inar., inscr�?ã.o Mirim, do Fluminense, e Neca, produto d�sta venda entre os

Assim terminou mais um C0'11- pelo Avaí o Inteligente PI- do São Cristovão. pobres, e Juntou-se a alguns
tronto entre os dois leais M- vot" Artur Boos, eX-JOgadOr, _ A Federação Paulista de homens relígíosos que prof�s
versáríos com mais um empa-

do Colegial. Futebol, devidamente autort- savam a Regra de s. FranCIS

te. Conta, assim, o tetra-carn- i zacla pelo Conselho Nacional co. O Papa Pio IVo reuniu es-

O quadro da "A Gazeta" [o- peão catB;rin:nse com um dos de Deportes resolveu conce-
tes frades a uma das ordens já

gou assim constituído: mal� notáveis "azes" do pe- der. anistia' zeral a todos os aprovadas. Nesta ocasião s.

"A Gazeta" - Valmor, Ro- (boI dnsular. atletas profis:ionais e amado- Benedito foi mandado para
meu (depois Machado) e Chi-\ r.

......

res que estavam cumprindo Palermo, onde e.dificava a to-

co Branco; Lauro (depois Ro- 'ARIAS NOTíCIAS
pena disciplinar. dos com �suas virtudes. Ape-

meu), Aní e Idalgido; Macha-] No Rio está sendo orga- _ Vinte-e-cinco por cento sar de nao ser sacerdote aín-

do I (depois Lauro), Machado I
nizada para este mês uma do torneio-início paulista foi da, foi eleito superior do con

Il, Bernardino, Dutra e Orlan- competição pugilística, figu- entregue á Associacão dos I vento de Santa Maria de Je

do. ra.ndo o "boxeur" Osvaldo Cro:nistas Esportivos do Esta- sús. A sua vida de religioso é

Os melhores foram: Valmor, Silva como prmcípal atração do de São Paulo. assinalada pelos muitos mila-

Chico Branco, Ari, Dutra, Ber- da noitada. O popular esmur- _ Vencendo o Tonneio-Inf- gres que obrou. Com 65 anos

nardírio, Orlando, Gustavo, rador, mais conheoido pela al- cio Paulista, domingo último de idade, aos 4 de abril de'

Narciso, Naldi, Minela, Níval- cunha de "84", terá por ad- realizado no Pacaembú, o Pal- 1589, recebeu o galardão eter

do e Durval. versário o pugilista Teodoro Imeiras ficou de posse do tro- no. S. Benedito é um dos san-

Serviu como "re.ferée" o Cabral. féu "Vitória". tos mais venerados no Brasil.

sr. Izidro Costa, que teve ínu- - Deu entrada na F. lVI. F. o I - Está em pleno vigor o
***

meras falhas. novo contrato do "player " 110VO Código Brasileiro de Fu- 2 DE ABRIL .

Minutos antes do jogo o sr. Afonsinho com o Fluminernse, tebol, ditado pelo Conselho
"li GAZETA" E "RÁDIO Ivo Serrão V.ieira, em nome o qual só terminará em 1.947. Nacional de Desportos. Além S. Francisco de Paula,
GUARUJÁ" EMPATARAJU da "Rádio Guarujá", fez ofer- - Informam de São Paulo de ímpôr severas normas e ri- Confessor

NOVAJIENTE ta, ao sr. Jairo Callado, de que o clube de igual nome gorosas penalidades, o CÓdiO'ül
'

Conforme foi amplamente uma linda "corbetlle " de flo- entrou em negociações com o organiza a Justiça Desportiva, Uma cidadezinha da Calá-

divulgado, efetuou-se' na tarde res naturais, tendo êste agra- C. R. Flamengo, do Rio, para que substituirá os antigos 'I'rl- bria de nome Paula, viu nas

de sábado; perante regular as- decido em rápidas palavras. a realização de jogos amisto- bunaís de Penas. cer, numa casa de pobres.
ststêncía, o jogo-desempate A conceituada Empresa de sos nos dias 10 e 17 do corren- - Prosseguindo o Campeo- mas piedosos pais, um mení-

entre os conjuntos da "Rádio Propagamda "Rádio Guarujá" te. nato Extra de Futebol, em no que, graças á sua educação
Guarujá" e da "A' Gazeta", transmitiu o desenrolar do jo- - O Conselho Técnico Qe Porto Alegre, o Nacional em- cristã, bem cedo começou a

peleja esta dedicada aos Sl'8. go na palavra do sr. Acy Ca- Ciclismo da C. B. D. resolveu. patou com o Grêmio. A peleja trilhar as sendas da virtude.

Ivõ Serrão Vieira e Jairo Cal- bral Teive. tranferir, "sine-die", o cam- foi realizada sábado, A renda Depois de uma viagem a R0-

lado, seus respectivos direto- A terceira partida em dispu- peonato �)l'asi1eiro, que deve-I at ingtu á quamtía de Cr$ .... ma e Assis, retiro�-se, com

res. ta do rico bronze deverá ser na ser dísputado. nos dia 20 t' 9.(i81,00. apenas 21 anos de idade, na-

O prélio transcorreu na me- efetuada dentro de um futuro ra a solidão. Atraídos pelo
lhor ordem. 'I'odos os vinte-e- bem. próximo. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• exemplo

' da virtude, junta-
dois pebolístas jogaram com * * * ram-se-lhe outros jovens. Os

muita disciplina e camarada- ..-\_ 'tLTDIA RODADA DO José (i L. Carvalho e rSsl(1lO I
habitantes da região construi-

gern, o que surpreendeu o pú- "RE'LAJIPAGO" CARIOCA Cecilia Ligocki Carfalho Df/II/. �b· raro-lhes celas, e com êste fa-

blico presente ao préllo reali- Rio, 3 - HOJ'-e, serão ete- �. 11..,.. to estava fundada a Ordem
participam a seus paren- /"'- '.:��""� Izado Ino Estadio da rua Bocaiu- tuados os ]'Ü'zos finais do "Tor- t· -=

.�� �r� ff dos Mínimos. O Papa aprovou,
� es e amIgos, o nasci- V

. ..dIIi!WJI'�d:J. T:I:f'
-

va, contribuirudo assim para o neio Relâmpago" carioca. O :I�. .�. � o novo instituto religioso.mento de sua filha .'!Il..
.

TA AS I\'SSADURASt
seu maior brilhantismo.

I Amér'ica, que se eI1contra na .fVl '" Luiz XI, rei da França, cha-
REGINA MARIA IRRITAÇOES DA'Dflf..

mau o santo para que inter-
Fpolis, }0./4/946 cedesse por êle, pois, mori-

bundo reconhecia que a sua

vida não fôra o que deveria
ter 'sido. Nos braços de S.
Francisco expirou o monarca.

O filho dele, Carlos VIIlo !=!ri
giu para oS religiosos de .S.

Francisco, o convento de Ples
..................................................•�

sis-Ies-Tours. Também a Es-

panha e a Alemanha queriam
ter seus frades Mínimos.
Quando aos dois de abril de

1507, S. Francisco fechou os

olhos para este mundo, sua

audaciosas aventuras! obra estava consolidada e pro·
duzia preciosos frutos para a

salvação das almas; �'

9ireção de PEDRO PAUL0 MACH�O

Sa,bado será inaugurada. nesta Capital, a temporada oficiai do corrente ano,
.. com a realizavão .

do «Torneio Relâmpàgo«e
TORNEIO RELÂ)lPAGO CI

TADINO
T'ôda a cidade aguarda com

grande anciedade o início do
"Torneio Relâmpago" que de
verá ser disputado pelos sete
clubes da Primeira Divisão de

Amadores, que são o A v aí

Figueirense, Colegial, Paula

Ramos, Atlético, Caravana do

Ar e Bocaíuva.
A primeira rodada será efe

tuada no próximo sábado com

dois [ogos, a saber: Caravana
do Ar "versus" Figueirense e

Atlético x Bocaiuva. No dia se

guinte mais dois encontros es

tão marcados: Avaí x Paula
Ramos e Colegial x vencedor
do encontro Frigueirense x Ca
ravama do Ar.
Todos os clubes concorren

tes a êsse torneio patrocinado
pelo Departamento' de Fute
bol Amador da F. C. D. estão
engajando nas suas fileiras os

melhores pebolístas da cida

de e é intensa a atívidade no

preparo das equipes.
Estamos certos de que o tor

neio obterá o maior êxito.
* * *

Amortiza�ão de Março de 1946

No Sorteio de Amortização realizado na

Companhia, com a assistência do Fiscal
na presença de portadores de títulos e do

foram as .eguintes

sede da
Federal.
público,

COMBINAÇÕES SORTEADAS:

PLANO «A.
ADN
CTE

VHR
LQB

NBF
MOEj

BKU
ALY

PLANO «B»
lo ao

UZ22
NB35

60. Do ,70. ao 120.

VF141 RM4 AI28 Y034
DV24 XY30 EX2 SP9

Do

BT7
KQ15

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

Religião
Catolicbmo

o SANTO De DIA

3 DE ABRIL

-

nao

Cines ODEO�- IMPERIAL

KNOT
o PRECEITO DO

HOJE
CINE ODEON
Às 7 1/2 horas

Sessà'o da.s Moças
Um filme eletrizante cheio de roman.ce e de

HORINZONTES BRANCOS
Com - William LUJlidigan - Virgínia Daie.
Ação! - Rom3lIlce! - Aventura!

Preços:
Sras. e slias. . , .

Estudantes " '.','.... ., ,. .. ,.

Caval'heiros ., .. ".. .". ., ,.,., ..

.Geral ..,..... . '.

Censura: Até 14 anos.

Cl'$
Cr$
Cr$
Cr$

1,20
2,00
2,40
1,00

BONS 'DENTES E REGIME
ALIMENTAR:

Os dentes estragadolil 'cu cnriodolil
...... ; !.Ião deI/idos. principnlmfmte a c- -

feitos da alimentação. O regir, u

alimentar é, pcis uma das condi

ções essencioi. à conllervação dOIl
bane dentes ,

Procure ingerir liempre a li
mentos ricos em cálcio, fÓIiI
f('ro e vitaminas D, ovos,
',e'dl·r". e f'utas 1" te e -1.0-

';vad.os (queijo coalhada etc.)
SNESL

• • •

HOJE
CINE IMPERIAL
Às 7 1/2 horas
Cltirl1a Exibição

SEREI SEMPRE TUA
Com - Paullete Goddard - Sonny Tufts.

Preços: Cr$ 3,6{f - 2,40.
Censura: Até 14 anos.

PRóXIMO CARTAZ
Amamhã ODEON

O maior e melhor documentário da história!
TOMADA DE BERLIM

A maror batalha de que o nnmclo ja teve conhecimento!
LONGA METRAGEM'.�

í

DIA

I �

t
�I
rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I CHEGOU DE LONDRES
'" "'..

.' I' Ia tes ouve-Londres, (H. P.) - Já chegou ao - Fl'�gldez, irregu arre <.es .

Brasil o reputado e esperado tt'ata- i rianas, Idade C�ltica, o?e�ldade ou

mente Okasa. _ Okasa é hoje uma I magl'.e7.Hl exceSSIvas, flacidêz da pele
medicação de escolha universabnen-I e da cútis, qued� ou falta d�tf.�,�B
te recouhecida pelo seu alto valor i da dos Sei?R rodas essas e rcien

tet'apêutico c pela sua eficácia mdís-] das, de orrgem glandn!ar, na mu

cutíveJ. _ Okasa á base de Hormõ-Ilher.
Okasa �neontra-se a -yenda nas

COPyn9hf da nios vivos, extratos de glândulas se- boas Drogarías e FarmáC;Jas: I�or-
TbeHAY( t'OIHIADI1/M. xnais e Vitaminas selecionadas, mações e pedídos ao DIstrlbmd��combate vígorosamente todos os ca- geral: Produtos. ,AI'ua, ..;'-v_ RI

sos ligados diretamente a per-tuba- Branco, 190 - Bío, Okasa lmpo�a-
1. .. que, na Suiça, durante ções das glânulas genitais do apare- do �iretamV�)�lt.ed �e �:r�e� Vfg1:;

O inverno são desarmadas. lho sexual como: Fraqueza sexual por'etorra .rU') I a"e, ".,. h _.' , _ . na idade avançada ou por outro mo- com as drage.as .
prata �ara o

mUlta� das p0l!tes metálicas tivo, no moço, seliuidade precoce, mem, _ Femllulidade;. Sa��e e ne
do pais, para evitar que a ne- pel'd,a de energia, fadiga, fraqueza leza com as drageas OUIO para
ve deteriore sua estrutura. mental ete., no homem.. . mulher.

2 ... que a imperatriz roma-

na Faustína, espôsa de Mar co

Aurélio, era famosa entre as

suas contemporâneas por sa-

DR. MADEIRA NEVES bel' arranjar o cabelo em mais
Médico especialista em DOENÇAS de 300 penteados diferentes.

DOS OLHOS
Curso de Aperrelçoamen to e Lon- 3. .. que Se todos os 7 bí- i

ga Prática no Rio de Janeiro -

d t íst t jCONSUVl'AS - Pela amanhã: lhoes e ra oos eX1S en es no
diariamente (las 10,30 às 12 hs. à mundo formassem um só ra-tarde excepto aos sábados, das 14

A

J.

.,.ás 16 horas - CONSUJ,T()HIO:

I
to

es.
se monstro pesaria 3 mi

Rua João Pinto n. 7, sobrado - �.
d t' 500

.

Fone: 1.461 - Residência: Rua lhoes de tonela as e teria IPresidente Coutmho, ,,8 l metros de comprimento,' sem
DR. MÁRIO WENDHAUSEN contar a cauda. :
Médico do Centr ... de Saúde e Di- 4 ... que certas tribus ára-.'
retor do Hospital "Nerêu Ramos" b tê

,.

d I
CLI�ICA l\I����,�asde ""?". e ,_�.S ,et? uma especie e "m�� I
CONSULTóRIO: R. Trajano, 14 trimõnio chamado de três

I(altos da Confeitaria "Chi·

I
quastos'', porque, segundo as

Iq u lnho") . ,

CO)\'SULTAS: das 4 às 6 horas suas regras, a mulher so e
RESfDJ!::.rcIA: R. Felipe Schmídt, obrigada a obedecer ao marí-38 - Fone: manual 812 '

,.

do durante uma serie de 3 dias,
DR. BJASE FARACO ficando no quarto dia comple-

Médico - chefe do Serviço de t t l' eSifilis do Centro de Saúde amen e Ivr .

DOP.NCAS DA PELE - SíF�IS 5 ... que ao nascer o primei-
DE f�:8�õJ1ss SE���-�NJA�Ó� ro filho do soberano inca
INFRA -

VE�ra�\I:i:1� E ULTRA- Huyana Capaz, seu pai man
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. dou fazer-lhe uma corrente de

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 Ouro de 230 metros de comprí-

DR. ARAUJO mento; e que, segundo uma

Assistente do Prof. Sanson, <10 tradição peruana, essa famo-
Rio de Janeiro sa corrente encontra-se há sé-

ESPECIALISTA IDoenças e operaçOes dos OLHOS, culos perdida no fundo do a-
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA T'itiCirurgia moderna da GUELA DE go 1 ICaCa.
LOBO. do LABIO LEPORINO (lá- 6. " que, quando um japo-bio e céu da bôca fendidos de

nascença) nês muda de residência, é cos-
Es�fagoscopia, broncoscopia para tume não deixar a casa com-retir-ada de corpos estranhas. etc. ,

�

CONSU1,TAS:, das ro às 12 e t1as .pletamente vasia O que seria
15 as 18 horas .

'

RUA NUNES l\fA(:HAD& N. 20 - considerado falta de educa-
"Fone 1447,

ção: e que, no Japão, um novo

DR. NEWTON D'AVILA locatário sem p r e encontra
Operações - Vias Urinárias - uma delicada lembrança de
Doenças dos intestinos. réto e t

.

anus - Hemorroidas. 'I'natamen- seu predecessor: uma es eIra
to da colite amebiana. no solo e sôbre ela um vasoFisioterapia - Infra vermelho,

Consulta: Vitor Meireles, 28. com flores. I
Atende diariamente às 11,30 hs.
e, à tarde, das 16 hs, em diante

Resíd: Vídal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

,Cirurgia e Ortopedia clíníca e cí
rurgia do torax. Partos e doenças

. de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DJál'iamente das 15 às 17 horas.
RESID1l:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone 1\1. 251

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

CONSUI,TóRJO - Felipe Schmt
d t, 8. 'Das 14 às 18 horas.

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Untverstda
de do Brasi]). Médico por concur-
"so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
C asa de Misericórdia, e Hospital
Psiq uátrico do Rio na Capital F e-

deral
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOS1\S
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schrnid t. Consultas:

Das 15 ás 18 horas .
Residência: Rua Alvaro de Carva

lho nO. 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
ItURGJA - l\fOI,ÉSTIAS DE SJil·
., .. NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medl-
cinna da Universidade de Sâo

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bí-
1Ia.'-=s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

ntero, ovários e trompas. Vartco
ceIe, hidrocele, varizes e nerna

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

raiso). Te!. 1.598.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves Jü·

nior. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico 00 Hospital de Caridade .:!t

Florianópol'is
Assistente da Maternidade

CLiXICA �IÉDICA EM Gf:H.\L
Doenças dos orgãos inte, nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFl.1

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas díàriamente das 13 às 18,

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONS1.JJ,TÓRJO: Rua "itor Meire-

. ., leso 18. Fone 702
RES1DI�:\CIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

NAO É NOCIVO

FARMACIA ESPERANÇA
•• Par••e&.tleo NILO LAU8
...... IUUIPA-' ...........

...... .......... ..aruceIrU - JI�Uu .-�

üCfCe8 ce 1Iorr.....
.

._ _ ...- �

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro,

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CMl'íICA l\IÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifí�io S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDJ!:NCIA: Rua Mar-echal GU!'
lherrne, 5 Fone 783

Novida�:�a_���as ··1 IA Agonia";::�=�====C=O=N=T=A=C=O=R;';;;R=E=N=T;;E�P=O=P=U=-i..=A=R=�=":� da At
smaJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 M

Movimentação com cheques

Banco do D.istrito Federal S.4.

Rua

AUTOMOBILISTAS
Afenção

Pa:t'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Praça da Bandeira

ne. 37

• 44 .. ue_ 11$ l1li .. = ••

COMPANUlA "ALI:A.NÇA DA BAtA"
F..dada •• 1871 - �éé.: I A I,.
INCENDIOS � TRA.NSPORTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Sinistros pagos nos últimos Iv ano&

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TrajanO, 23 • Florianópolis

I

4�úcar por trigo
Recife, 1 (Via Aérea) - A

,imprensa anuncia que Per
i nambuco vendeu á Argentina

I e ao Uruguai 150 mil sacos de
açucar, recebendo, em troca.

)15 mil toneladas de trigo em

.

grão. O primeiro lote de trigo
está sendo embarcado em Bue
nos Aires, num total de 7.800
toneladas e um navio, aqui,
carregará cem mil sacos de
açucaro

I
(
(

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80900.606,30)
•

C )
; Responsabilidadp.s r$ 5.978.401.755.97
I Receta 67.053.245,30
; Ativo 142.176603,80

!
I Diretores:

Dr. Famphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco I�
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto C1� Araujo

�
e José Abreu.

- - _ '"'"w .. - _ • ,. - "'� - _ - - - - __"""""'''''''' ._,- -,

....

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita _

M!,,!daco - começa a circular no sangue.allviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possivet
dormir bem. respirando livre e facilmente.
Mendaco allvia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respíratorías, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, Ia
zendo-o se fi ti 1'- se prematuramente velho,
Mandaco tem tido tanto êxito qull. se ofe
rece com a garaQtia de dar ao ""paciente
respiração livre e laci! rapidamente e com
pleto .alivio do sO!�'imento da asma em pou
cos dms. Pl'çn M,.ndaco, hoje mesmo, em
qualquer larmAcl". A nossa garantia é a
sua maior proteçil.o .

...enda eo A�o�:,:::.n>
Agora tambem a Cr $ 10,00

Multado um
jornalista
Homa, .1 (D. P.) A Agência

Ansat inforllla de Trieste que o tri
bunal lllilitar aliado impôs a ·muHa
de 500 lllil libras contra Leopoldo
Gasperini, direlor do jornal comu
nisla "II LavY)ratore"., a'cusando-o
de ter publicarlo narrativas falsas e

inflamadas sôbre os i,nddellt·cs em

Scrvola.
,...

Regressará dia 4
Hio, (E.) - Regressarú à Assun-

'·C;ãO. 4 rle abri.l próximo, () embai
xador Francisco Negrão de Lima.

I representante d'O Brasil jlJil1llo ao gD
I vêrno do Paraguai.

I

f'cbric:J.nta :.l.',,':rít.lutdores da9 afamadas con·

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morina e aviamentos
para alfai<:1tes. que recebe diretamentE' dCla

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

Florian6polis, -1FILIAIS em Blumenau e Lajec.
melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção do.

visito ante" de efetuarem suas compras. MATRIZ em

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



((Não
.

pode haver democracia onde a liberdade do indivíduo é de tod
absorvida pelo Estado», disse o Senador Ivo d'lquino, referindo-se

ontem, na Constituinte, 3'0 comunismo russo.
----------------------------------

Provavelmente ainda esta

O sr, ceI. Lopes Vieire,
Prefeito Municipal convi
dou para seu oficial de
gabinete o jornalista Pe
trarcha Calado. A nomea

ção foi assinada ontem.
Ao nosso amigo Petser

cha aqui vai um grande,
forte e caloroso epêt to-âe-
mão, pelo acêrto de sua

escolha e pela justiça do
ato que o nomeou. Os

jornalistas também valem
alguma causa e têm acesso

a cargos de confiança dos
governantes. Fica, pois, re

gistado, com a nossa satis
fação, o gesto do snr. Pre-

_fe_it_o_d_e_FI_or_ia_nó_po_li_S._ I Contra a fixação
.4 posse do sr, I do preco
Iletu'" 11·0 Vargas I São Paulo, 2 (Via Aérea) --
U ,O secretário da Federação das
Rio, 1 (Meridional) -- Diz o Assoeiacões Rurais no Estado

"Diário da Noite" que obtere: anunciou que os frigoríficos
informações no seio da banca- i estão se declarando contra o
da gaúcha do PSD de que o

I
tabelamento na base de 62

sr. Getúlio varças tomará pôs-! cruzeiros por arrouba. Diante
se da �ua cadeira até o �ia 1? i disso, os pecl!aristas reafir
de abrii, data do seu anioersa-: mam a intençao de entregar
Tio natalício.

'I
I, todo o gado para abater ao

govêrno, pelo preço do custo,

Franco faz demoos-I, a fim de não prejudícar a

tração de fôrças ��:.�lde massa de cOinsmmdo,·

Madrid. 2 (U. P.) -- O gen.1 P d
•

Franco presenciou o desfile a arlas cerram 8S
comemorati,:o. da terminação portas por faltada guerra cIvIl es.panhola, to-

I

mando lug4r na tribuna e� de farl·obacial, junto aos adidos miÜt�-
res estrangeiros e membros Rio, 2 (Via Aérea) -- A si
do govêmo. O desfile tYurou, tuação do abastec1mento do
quatro horas, e foi CllnSidera-!,pão permanece grave. Mais
do o mais importantil celebra-, algumas padarias cerraram as

IIII íiI- 11•••••_ 111.".".114•••••_ 111111111 11.111_..do '110 govêrno de Franco.

DeS-j P,ortas por falta de farinha.
IJertara�enção geral as No geral, todas elas raciona
unidades motorizadas, a fôrça, 'ram o fornecimento a domi
aérea e os demais serviços au- i cílio. As portas' das padarias'
xiliares, todos mecanizados. continuam grandes filas.

R.io, 2 (Via Aérea)
'Cm 'vespertino informa que
provavelmente esta semana

será transformado em lei o

projeto estudado pelo Minis
tério da Fazenda, e destina
do fi. dar novos recursos ao

'I'esouro com a taxação dos
lucros excessivos e eonge-
'lar parte dos meios de pa
gamento em círeulação,
Em compensação, o go

Vêl'110 vai anular a subscri
ção compulsõrla (las obrlga-

Florlan6polll, 3 lJe Abril de 1946

o abrigo 'para os passageiros
de ônibus

I
Com referência a sugestões da imprensa sôbre a cons-I

trução de um abrigo para passageiros de ônibus, informa
nos o Gabinete do sr. Prefeito Municipal que a conetruçêo
já foi projetada e encaminhada ao Departamento das

Municipalidades, para a abertura da necessária concorrêa

cia pública.
falando a mestras

Da ilustre intelectual
caiarinense Antonieta de

Barros, recebemos um bem
tlrabaíhado folheto com a

oração que aquela bri
lhantíssima p 11' o f e s s ô
r a proferiu na solenidade
da [ormaiura das magis
trandas do Instituto Co

ração de Jesús, turma de
1945.

.

Como tudo quanto sai
da pena de Antonieta de
Barros, a sua fala às no

vêis proiessoras contém
palhetas de bom ouro ver

náculo e conceitos de
grande valor pedagógico,
Agradecendo a oferta,

o Estado aproveita a Op01'
tunida�e para dar os pa
rabens, tardios, mas não
inoportunos, às professa
ras a quem coube a honra
de merecer de Antonieta
de Barros as palavras de
sabedoria e experiência
profissional, que tanto
honram o maaietério em

Santa Catarina.
,
Gratos ainda somos pe

la remessa do folheto.

*
* *

- Damos, pois, ao fato, e nosso inteiro aplauso; e

tanto mais esperanças temos de ver construído o abrigo
para os passageiros à espera de ônibus, quanto a palavra
da promessa, dêsse benefício ao público, vem de um admi
nistrador honesto qual é o snr. Lopes Vieira, digno e tra

balhador, como poucos terão sido em Santa Catarina, na
Prefeitura de Florianópolis.

O Departamento das Municipalidades não porá obstá
culos à construção, está claro.

------------------------�

Novas greves
Washington, 2 (United)

A greve dos mineiros de car

vão, declarada á meia noite de
ontem, terá efeito catastrófico,
especialmente na indústria
metalúrgica norte-americana.
De acôrdo com informacões
autorizadas, a �ndústria' do
aço, caso prossiga a greve, se

rá forçada a reduzir Imediata
mente, até a paraltzação, o

programa de reconversão.
Detroit, 1 (United) -- A

greve de 5.200 empregados no

transporte desta cidade provo
cou a interrupção dos sistemas
de bondes, prejudicando eêrca
de dois milhões de pessoas em

Detroit e vizinhanças. Esta
greve é devida ao colapso nas

negociações para o aumento
de salários.

PETRARCHA
CALLADO

,

TOME APERITIVO

'KNOT
Morreu Noah Beery
Hollywood, 2 (U. P.)

Aos sessenta e dois anos de
idade, faleceu o celebre artis
ta Noah Beery, que se especia
lizou em desempenhar o papel
de vilão nos filmes em que to
rnou p-arte.

Detido um
ministro
parís, 2 (United) - InfoT

mações policiais pTOcedentes
de Hendaya anunciam que o

ex-ministTO das Telações ex

te1'ioTes do regime de Vichy,
Paul Baudin, e seu filho fo
ram detidos, ao que parece
quando tentavam cruzar a

fronteira para a Espanha,
Baudin foi durante muitos
anos um dos diTetoTes do Ban
co da Indo-China.

ex-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I
/ NUNC� EXISTIU IGURL

I Na direção da
Comissão Central
de Preços.
Rio, 2 (Via Aérea) - Fo-

mos informados, hoje. no Ca- ![IIII II!!
tete, que já foi assinado o de
creto nomeando o sr, Júlio
Barata diretor executivo da
Comissão Central de Preços.

ções de guerra, Esses títu
los serão aceitos pelo 'I'e
souro na proporção de 40%
dos depósitos no Banco do
Brasil por conta do eonge
lamento dos IUCI'OS excessi
vos.

Conforme informamos, II

no) a lei ahranaerá os lu
{','(:� de 1945. A �lei determí
lIII 'tllf' o total dos lucros

t{Ué excederem da tabela,
�eil1 recolhído ao Banco .10
Ih:u!'-iI em df'!)ósitos sem [u-

A ON U a serviço
da justiça
internacional
Washington, 2 (U. P.) __:_ INo debate das três moções

t apresentadas ao Conselho de

Sequrança da ONU, a propó
sito do caso do Irã, o secretá
rio de Estado Burnes declarou
que se não se desse ao peque
no reino uma, oportunidade
de ser ouvido, toda a estrutu
ra básica da nossa sociedade
ruiria ipor terra.

Nova daD�a inglesa
Londres, 2 (United) -- O

"Daily Mlrrçr
"

publicou, ho

je, uma fotografia de um nova

dança britânica, ainda mais
maluca do que o "jitterburg"
norte-amerlcano.

,

semana
l"ih. Esse total será avsínr
tlbtribuido: �o i; como Im

jw.40 ao 'I'c-ouro, que logf)
;',I"N'('allará 4(1% em dinhei
1"0 (' 40 j{ BHI' títulos do !!'fl

vêruo, apólíces, onrignçõcs
de guerra, etc.
A tabela, Ilgeíramente al

terada nos últimos días, é ai
seguinte pura o imposto em

função do, capítal �odal:
será permifIdo lucro isento
de imposto: de llJ ({ para o

capital até 1 milhão de cru

zeiros; de 2;) t{ para capítal
de 1 até H milhões de cru

zeiros; 'de 20'lr para eapítal
superfor a 5 milhões de Icru
zelrso, O contribuinte, po
rém, poderá optar pelo pa
gnmento do imposto sõhre
"moyimento geral de negú
cios durante () ano" e não
S(lhre o capital social,

() imposto xôhre (I moví
mento dos negõcíos obede
cerá á segulnte tabela: (iS\ I
() 'Ir sõbre o movimento ate .

3 milhões de crnzeíros s de
ii 'J( sôbre o movimento de
a milhões até :; milhões de
oruzeíros ; de 4:% S{lbre mo

vímento superior a;j. mi
lhões de cruzeiros. Oe aeor

do com' as cálculos. (lo lUinis�
tério da Fazenda, êsses DO

vos Impostos deverão dar ao
Tesouro eêrca de dois bI
liões de cruzeiros no cor

rente exercício.

j

� Ora,
,.�Aderbal Ramos

da Silva
(

e

João Batista I'

I
Bonnassis

ADVOGADOS I'Rua Felipe Schmidt 34,
Sala 3, Telef, 16·31

I

Pela

Cines R I TZ

.. -

prl:melra vez nao
i

empreqcrm segredo )
'l'eheran, 2 (Lníted) todo (I material em pontos

Os Sovíéts estão preparan- centraís. Isso é inteiramell-'
do II sua retírada de 'J'ahl'iz, te contrárfo <10 costume do.'
eupítul da IU'OYÍll.('ia de Sovíéts, que habítuatmente
AzeJ'haijall e sede (lo seu fazem odos os preparativo.
Q. (�. para toda a ZHna em segredo e partem Ines-
(}(,u]ullla do Irã. Este fato peralÍamente.
í'oi revelado hoje, num des
]Ulcho do e(lllslll llorte-ame-
ri('aIw em 'l'aJn'iz á émlwi
xadll nesta (,<lpital.
A('n�sceIltou o cousnI que

, os L"USSOS e.st.ão fazendo ês
se llrelllll'ativos da maneira
a lllnis ostensiva, emhalan
do seus equi}Jumentos em

p"IlÇU llúhlica e reunindo

('OXFHDrA ('.\ ()
'1'(']Jel'llIl, 2 ({'"nite(l)

{'m l'orta-yoz dll emhaixllda
do .Ei>itados, Fuidos ,anun

cioll que, se!nJ lido Jlotícias
({ue receheu de 'I'ahriz, o

exPl'(·ito ,'Ui>iSO está se pl'e
ImraIulo parll evucuur a ca

pital (Ie Azerba ijnll.

-ROXY
G:l'ecl' Garson

Conpcl-.

RITZ - Hoje ús 7,30 horas
éltima cxihi�'ão

Walter PidgE'lon - 8dward AI'l101d Gla<ly,s

MRS. PARKINGTON
(Á Mulher Inspiração)

No programa: "!\I'ot:íieias ela semali1la - DFiB.
Preços: G,OO - 3,60.
Cen su ra: A tó 14 ::mos.

ROXY - Hoje às 7,30 horas
Ann .Shirlry - Dennis l)ay. \:

CASEI·ME POR ENGANO \.

Preço: 2,40.
Censura: At& 14 anos.

TIITZ - (j" feira às 7,45 horas,
O filme ([ue foi inspirado pel� música qne imorlalizou a YAJ,SA .. �

A GRANDE VALSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


