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SEnA' ft DOIS DE MaIO
LONDRES,4 (U. P.) - O govêrno da Grã-Bretanha

informou á França para prosseguir om seus planos pa
ra a realização da Conferência dos ministros do Exterior
em Paris no próximo dia 2 de Maio.

A França indagará da Grã-Bretanha, Estados Uni
dos e União Soulética sôbre si podia emitir os convites
para essa conferência com a âaia de 2 de Maio. Os Esta
dos Unidos e Grã-Bretanha responderam afirmativa
mente mas até agora não foi dada nenhuma resposta de
parte da T.f.nido Soviética.

Em•

*
* *

Como «violência», de fei-
t., é enorme. Parece até a

'vingança do sofá, que o

Conselheiro XX contou a

seu tempo. Anedótica, a

denúncia é até infantil.
Recolher . bancos de um

Jardim deve ser ato de
brutalidade inqualificável,
pois não.
E o "Diário" conclui mui

to sisudo, com mil carra

das de razão de cabo-de
-esquadra: - Os brigadei
ros que sentem no chão!
Isso teria dito o prefeito

'de Gaspar.
Mas, conversa fiada faz

quem pode.
O prefeito de Gaspar

não deve estar contra a

população que votou em

pêso no oposicionismo. E
nâo deve porque êsses ban
cos, em que descançava a

MOSCOU, 4 (Por Mayler S. Handler, correspondente da população inteira de Gee-
United Press) - Coincidindo com o reinício dos trabalhos do par, orçarão aí por uns
Conselho de Segurança, os comentaristas políticos focaliza- quinhentos, pelo menos, e,
ram a sua atenção, hoje, na rivalidade anglo-americana em literalmente, atravancavam
torno do petróleo do Oriente Médio, nas tentativas da Grã o jardim público.Bretanha para consolidar a sua posição naquela área, através E' isso. Vão ver que é
do tratado com a Transjordania, nas próximas eleições japo- isso!
nesas e no movimento anti-comunista, na Dinamarca, chefia-

�,q.Q pelo primeiro ministro Knud Christdansen.
-

A;:, sessões do Conselho não foram abordadas, presumi-velmente Pfttf�; ;:]:está a espel'� dos desenv.?lvimentos, A imo, Camisas, Gravatas, Pijames
prensa: sov, rtosn pondo maior enfase sobre as supostas Meiasdaa melhorea, peles me-tentatlvas dedce grupos para impor o domínio anglo-saxão nores preço, t6 os CASA MIS
sôbre o mun o.

! CILANEA -Ruoe. Mafra, 6

T r ê 5- r o p OS t ap
LONDRES, 4 (U. P.) - Em sua edição de hoje, o "Times"

€m longo editorial, discutindo o Livro Branco britânico (rela
tório 'do govêrno) sôbre a falta de alimentos no mundo fez 3
propostas para se minorar a situação trágica no campo ali
mentar internacional: - 1°) - Deve-se poupar pão se neces
sário racionando-o nos países onde sua venda ainda é Iívre; 2°)
- Deve-se destinar consideravel quantidade de cereais reser

vades à ahmentação do gado, à alimentação humana; 3°)
Deve haver um contrôle mais generalizado de extermínio de
ínsétos causadores de pragas nas plantações.

«Até que certas condições
sejam preenchidas»

bastante iortes para supri
mir os trabalhadores, as

tropas britânicas serão re

tiradas?"·

"Não" - respondeu Be
vin. "Não sr âere entender
isto. Não posso evitar que o
sr. tire daí as deduções que
quiser, mas \não são sômen
te as tropas' britânicas na

Grécia que devem ser reti
radas, mas as fôrças alia
das em toda a Europa",
Beoiri não esclareceu se

se referia apenas as tropas
aliadas estacionadas em ou

tros países aliados ou se in
cluia na sua declaração as

tropas de ocupação nas der
rotadas nações inimigas.

Lotuires, 4 (U. P.) - O
Secretário do Exterior Er
nest Bevin - que recente
mente anunciou que as tro
pas britânicas permanece
riam na Grécia aM que
"certas condições" jóssem
preenchidas' - declinou de

responder quais eram essas

condições, quando inierpe
lado nos Comuns.
Bevin disse que, até que

se er: lareça a situação na

Grécia, não se encontrará
preparado para fazer novas

declarações sõbre o assun-

,.
to, I

O trabalhista Seumour
Cocks insistiu:
"Devemos enteâer, que,

quando os realistas forem

Messersmitb será o novo embaixador
Washington, 4 (U. P.) - A I dos Estados Unidos á conte

notícia extra-oficial de qU€ rência de Chapultepec, em en

Messersmith será o novo em- trevísta à "Undted Press" de
baíxador norte-americano na clarou que Messersmith é um

Argentina foi bem recebida no dos elementos mais capazes
Senado, augurando rápida do 'serviço diplomático e a sua

confirmação, logo que o presi- escolha será excelente. Outros
dente Truman recomende o senadores declararam que
seu nome. Em primiro lugar, Messersmith é de fortes con

o Comité das Relações Exte- vicções que poderá recusar.

dores do Senado examinará o Círculos' argentinos esperam
assunto, seguindo-se a apro- que o "Agreement" será con

vação do Senado, por maioria. cedido sem demora, acredítan
de votas. se que a Argentina nomeie

O senador Warrem Austln, imediatamente o seu embaixa
que foi membro da delegação dor em Washington.

c o incidência

/

\

5
*** o lliario, o inefável

campeãozinho da petalha
da política, está a estura

cer os recantos do Estado
à cata de «violências», de

seja, qual fôr o calibre.
Como quem manda, ago
ra, é o partido vitorioso
nas eleições decembrinas,
o afã do vespertino encan

zinado é descobrir aqui,
ali e acolá, um caso, uma

coisa e um pretexto que
deixem mal certo prefeito,
um sub-delegado, um in
tendente ou qualquer pes
sedista.
Seus propósitos são evi

dentes. E' a velha mania
de fazer oposição à m.oda
velha, intolerante, agres
siva, ouriçada como um

ouriço autêntico.
Ontem, o Diário, sempre

de cara feia, e sob o titulo
de "Violências! Violências",
lançou esta «blague», no

tável pela tolice, bofice e

intxiguice miúdinhas e ver

minosee:
«O prefeito de Gaspar,

por ter a população (sic)
local votado na quase tota
lidade no Brigadeiro, orde
nou o recolhimento de to

dos os bancos do jardim
público ao depósito da Pre
feitura».

-

sessae secreta

lO

NOVA YORK, 4 (U. P.) - O Conselho de Segurança das
Nações Unidas reuniu-se esta noite, ás 20 horas G. M. T. em

I sessão secreta, no gabinete do secretário geral, afim de consi
derar qual 1} próximo passe a ser dado pelo Conselho em con

sequência do recebimento das respostas dos representantes
soviético e persa ás perguntas que lhe foram formuladas pelo
Conselho.

Esperam desfrul-Ias dentro
de um ano

TÓQUIO, 4 (U. P.) - Informou-se em fonte fide
digna que os aliados esperam terminar, dentro de um
ano, a tarefa de acabar com a marinha e a frota mercan
te do Japão. O proqrama aliado compreende a destrui
ção de mais de cem navios, inclusive dois antigos transa
tlânticos de luxo, transformandos em porta-aviões. A
marinha norte-americana, que tem a seu carço êsse pTO
çrama, está inspecionando os portos japoneses para pre-

• parar a lista exata das embarcações japonesas, tanto
avariadas como em bem. estado, que serão destruidas. Es
pera-se uma comnicação oiicuü a êsse respeito dentro
das duas próximas semanas.

Sete 3008, o lIeri odo presidencial
PARIS,4 (U. P.) - A Comissão Constitucional da Assem

bléia Constituinte Francesa decidiu, hoje, que o presidente da
República francesa seja eleito por um período de sete anos,
mediante votação aberta, na Assembléia, exigindo-se o com

parecimento de uma maioria de dois terços do plenário. da
mesma. Essa medida será em breve apresentada à Assembléia,
para aprovação final. Os' debates sôbre a nova Constituição
deverão começar a 9 do corrente mês.

Ter-se-ía chegado á um acôrdo
NOVA YORK, 4 (U. P.) - Anuncia-se autorizada

mente que os membros do Conselho de Segurança che
garam a um acõrâo promsorio para. aceitar as garantias
oferecidas pela União Soviética de que as tropas soviéti
cas serão retiradas da Pérsia até o dia 6 de maio e que a

retirada não está relacionada com as negociações persa
soviéticas.

o julgamento de Tojo
TÓQUIO, 4 (U. P.) - O general Tojo e outras destacadas

personalidades japonesas, suspeitas de crimes de guerra, se

rão acusados na primeira ação oficial do Tribunal Militar In
ternacional para o Extremo Oriente, a 15 de abril, - anunciou
hoje o procurador geral internacional Joseph B. Kenan.

O libelo acusatório será lido em sessão pública, na sala
do Tribunal, no edifício do Minlstérío da Guerra. A data do
início dos julgamentos será anunciada logo que o líbelo esteja
concluído.

Charges nos jornais
moscovitas

TOME APERITiVO

KNOT
!

Moscou, 4 (U. P.) - Os jor-
nais desta capital publicaram A legenda diz: "Quem to
"charges" que representam mau parte na comédia tascís
ataques causticantes aos re- ta, monarquistas, policiais e

sultados das eleicões na Gré- outros. Quem não tomou par
cia. Uma "charge" de Boris I te na comédia o povo grego".
Yefimov, publicado no "Ilves- Outra "charge" publicada
tia", apresenta três bandidos pelo "Estrela Vermelha", mos
com uniforme de polícia, ar- tra um gorila colocando na

mados até os dentes, montan- urna uma cédula com êstes
do guarda sôbre uma urna, dizeres: "Lista de mortos du
atrás da qual se recosta o rei. rante os últimos dez anos".
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As joias de fantasia imitan
do pedras e flores raras teem

grande aceitação, mas não
abuaemos d e I a s usando-as
profusamente; podem tornar- PORQUE PRECISAM ELAS
nos como verdadeiros mos- DE DOIS REGULADORES?
truáríos. Porque precisam as mulhe-
.

'" * 'I' res de dois reguladores? A
RECEITA PARA O SEU PA- razão é simples: para duas

LADAR enfermidades diferentes: dois

Losangos de milho verde remédios diferentes. E os ma-

Ingredientes - 6 espígaa.de les da mulher são de duas es

milho cozido - r-xícara de pécíes bem distintas: os males
leite - 1 colher (sopa) de fa- que originam as regras abun
rinha de trigo - 1 colher (so- dantes e os males que causam

pa) de manteiga - 3 ovos -I a falta de regras e regras di-
1 colher (chá) de açúcar - minuidas. Combatam as mu-

sal - fatias de presunto. Ilheres os males que tanto as
'x' ", ,� fazem sofrer, roubando a sua

lUalleira de fazer Com saúde e a sua alegria. Mas não
uma faca rufiada, separe os se esqueçam do conselho da
grãos de milho' dos sabugos. ciência e da razão: Para ma

Passe o milho pela máquina de Iles diferentes: remédios dife
carne. Junte então o leite, ai

rentes.
farinha a manteiga, os ovos, o Regra� a_buúdantes e su�s
açúcar e o sal. Míssture bem. consequencias: dores verti
Asse em taboleiro untado. De- gens, insônia, nervosismo, ías
pois de assado, corte em losan- tío, etc: Regulador Xavier n.

gos. Sirva então cada losango 1.
de milho sôbre outro, um pou- Falta de regras, regras di-
co maior de presunto. minuidas e suas consequên-

* * ':, cias: dores em geral, cólicas
AS }lHES nEVEll! SABER uterinas, insuficiência ovaria-

QUE: I na, etc: R'egulador Xavier n.

- E' conveniente colocai

a12.,criança dentro de um cercado,
ficando ela assim protegida.

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

.

� Não se deve dei�a: uma: DOENÇAS NERVOSAS
c:l�nç� em �le�o sol, e uma Com os progressos da medicina.

De�eJ-a obtersene lmprudenCla. I hoje, as doenças nervosas, quand(J �
Quando estejam. as mães em tratadas em tempo, são maleR per. "

estado de' amamentar seus fi- f�itamente reme�iávei_:;. � cu�andO!i. emprego: _

- . .' • I nsmo. fruto da Ignorancla, so podo
_lhos nao devem Inge,nr medI-, prejudicar os indivíduos afetados d. Procure então a nossa Gere... ,

camentos calnlantes a base de tais enfermidades. O Serviço Na. eia e preencha a nossa "ficha d.
'APENAS Cr'" 3,60

J
CASA MISCELANEA distri

J
tóxicos (beladona, éter, alca-' cional de Doe�ça.s mentais dispõ. informações úteis", ?ando tô-dalltOi'

d A bIt' t d g as indi<:a';;'- "..�",,;fveJs, que ter:"·Com essa infima quantia. V.od hUI'dara dos Ra'dios R. C A loides etc.) pois se trallsmi- e. um m u a OrlO; qne a en e ra·

mos!
_zer em recomenda'.lo (....

- " '.' . tlutamente os doentes aervosos ln· It d Yf'stá auxiliando o seu prOXlm\l. V· t V' I 1 D' tem rapIdamente ao fIlho por d'
�ressa os na aquisição _'""Contribua para 8 Caixa de Esmola. te or. a vu �9 e ISCOSl.

" • digeiltes, na Rua Deodoro 22, as 9 �os llfunciQ.nários (as)
u.,

• FI
. ,

l' R C �elhelro Mafra melO do leite. Um veneno 1ll0- &s 11 ,horas. diàriament&. ' ',OIlS •·.os Indllfentes de onanopo 11óI. ue l)n�

p�������,� h��,2,���o��:".,�n�,�" ����:,�I
transladação da Venerando Imagem do Senhor J�sus dos Pass'?s da s.ua
capela, no Menino Deus, para a Catedral desta Cidade, c, no dia segum
te, às 16,30 horas, a procissão solene da mesma Imagern, da Catedral
para a ref.erida capela, convido, de ordem do sr, Irmao. Provedor, os

Irmãos e Irmãs.' para tomarem parte nêsses atos, revestidos de

balan-Idraus e. fitas.
.

Comunico também que no domingo, dia 7, às 9 horas, estarei com
o Irmão Teso'ureiro, n� Co�sistório, na Catedral Metropolitana para o I
recebimento das anuidades.

Consistório, 1 de abril de 1946.
Luiz Sanches Bezerra da Trindade - Secrctárío

.;VIDA

FIMIN

o Ql'E SE PE��U. DA :;lU;
LHER I

fensivo para a mãe
judicar o filho.

,;" 'l' ,;;,

pode pre-

nenhumaNão há razao para
que não seja acolhida

Londres, (u.p!) - "Um 1 riam do tratad�, ? j�rnal es- *

tratado franco-britânico de creve e "A exístêncía desse
Um dos reflexos do céo é

amizade seria nm eomple- grupo de potênclas servirá
sorriso das mulheres.

mento aos tratados já assí- tanto ao Interêsse da Rús-
Victor Hugunados entre a Grã-Bretanha sía quanto da Grã-Bretanha *

e U. R. S. S:, dum lado e e França", acrescentando
Mais facilmente se contem

França com a U. R. S. S. "não há, portanto, nenhu-
uma mulher no seu dever pordoutro "escreve o York ma razão para que a con-
amor, do que por medo.Shíre Post em aetígo intitu- clusão da. aliança franco-

Terenciolado = "Alianca com a Fran- britânica, não seja acolhida *

ça", Consíderando as van- fovorávelmente pela Rús-
CONSELHOS DE BELEZ .. c\..

taeens recíprocas que advi- sía", .

bai tv As damas muito . aixas '01'-' rasriam-se ainda mads baixas
_

quando US3Jm gorros muitos
volumosos e golas de pele mui-

Os homens que
mais as mulheres

lisonjeiam I AS nON.\S DE rASA DEVEM
são os que SABER QUE:

Ao mudarmos uma lampada
não nos esqueçamos de ter as

mãos perfeitamente secas, pois
o do contrário, poderemos levar

I um choque que nos faça lem
brar muito concretamente o

110SS0 descuido
Quando uma dama revista os

bolsos de seu esposo, encontra
em regra geral o que encontra
qualquer outro explorador em

uma expedição: material sufi
ciente para falar durante ho-

menos a estimam.
}Ueilham

Laboratório
(Iínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
I do E.tado

Flor ianópolis
Dr. 8. G S. Medina FarOL Narbal Alns de SODza

�aI'Dl. L. da Cosia Avlla

Exame de sangue, Exame �aro veriticQção
de cancer, Exame de urina:,. Exame !)Ol'O

verificação do gravidez, ExaIL'lE� 4e escarro,

Exame para verificação de doenca_ do.
nele boca e cabelo., Exame. de féze8.� I

_

Exame de 8ecreçoea.

I
l'utovaccinas '. transfusão de sangues,
Lxame quimico de farinhas, bebido.

café. água_, etc.
:------_....

to grandes.
* * *'

Nas massagens do pescoço
devemos usar uma boa quan
tidade de creme e fazê-las de
baixo pra cima apoiando bem
as gemas dos dedos e fírman
'do na base do pescoço o pole-
legar.

As mnlestias das
senhoras

Prosseguem as negociações
'I'heeran, (U. P.)

Prosseguem as conversações
entre o pI.imeiro mínâstro
Hhvam e o embaixador da
lTRSS aqui, Sadthikov, e,

seg'Ullllo afirmam certos cír

culos, a embaixada da U. R.
S. S. teria insistido para que
(�JlVam se pronuncíasse ex

pressamente a favor do
adiamento da questão per
síeo-russa na ONU "até o

fim das conversações realí-

zadas aqui entre os dois go
vêrnos ", Parece, porém, que
o presidente do Conselho
não quer atender o pedido
sem que o mesmo seja
acompanhado de garantias
formais do govêrno de 110s
cou, Acrescentam os mes

mos CÍrculos que teriam
versado sôbre It questão do
adiamento as conversações
ontem reallsadas, à. tarde e

il noite, nesta Capital.
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'I'ELEFOXES :MAIS NECESSlTADOS"
Bombeiros , ,........... 131J:
Polícia , .. ,....... 1038'
Delegacia O. P. Social........•.. , • 1578>1
Maternidade , '.' . . . . . . .. 115S
Hospital Nerêu Ramos ,......... 831-
Santa Casa , ; .•..• , 1036
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Hospital Militar , ,.. :1;'::";
14° B. C. , " ..•... ". 15J�'
Base Aérea ......•........ ,..... 786'
7" B. 1. A. C. 1593
Capitania dos Portos ...........•.-, 138(l
16a C. R.

,
"..... 160&'

Fôrça Policial , ,... 1203
Penitenciár ia 1518-,
"O Estado" ,............. 102:<
.. A Gazeta" " . . •. . • • 165fT,
"Diário da Tarde" 1579-
L. B. A, ". 1643;·
Emp. Funeré eia Ortiga .•...••..• 102';'

FARl\'lÃCIAS DE PLANrrÁ()
Estarão de plantão, durante o mês

de ahril. as seguintes farmácias:

(Í (sábado ii tarde) - Farmacia

Nelson - Rua Felipe Schmidt.

7 Domingo - Farmácia Nelson --

R ua Felipe Schmidt.

1.1 (sábado à tarde) - Farmácia

Xl oder-na -- Praça 15 de ::-\0

vemhro.

]4 Domingo - - Farmaciu Moderna.
- Praça 15 de � ovembro.

19 (Sexta-feira Santa)· Fanl1ác!ii\'

S. Antônio - n'na João Pinto ..

20 (sábado à tarde) Far-mácia >

Catarinense - Rua ;,l'l:ajar�o. _'

21 Domingo - Farmacla Catall

nense - Rua 'Trajano.
27 (sáhado à tarde). - Farmácia-

Ranliveir3 - Rua Tr:Jja11o.

28 Domingo - Farmúcia Raullvcua.
- Rua Trajano.

O -;erviço noturno será efetuado,

pela Farmácia Santo Antônio sita à.

rua João Pinto .
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ANIVERSÁRIOS ao pedido de maiores detalhes ).�:U • L não ocorreriam circunstâncias

sôbre o problema russo-iranda- formei a v. s. pal-a que o cornu- imprevistas. A referida declara-

no que lhe enviou o Conselho .nicasse ao Conselho de Seguran- çâo não foi mais esclarecida. A

de Segurança da O'Nl,'. ça durante a sessão de quarta- respeito d.as outras duas notas,

"Senhor. Em resposta ii sua feira, 3 de abril, acêrca das se- o pr-imeiro ministro expressou

nota de 29 de março, na qual v. guin tcs respostas às suas duas seus pontos de vista ao embai-

,;
S., de acôrdo com instruções do perguntas: xador soviético. Estes são os se-

presidente do Conselho de Segu- 1°)' - V. S. pediu informa- guintcs :

rança. ,pedia informações ref'e- ções acêrca da situação atual A) - Que a situação doa pro-

rentes ao estado atual das nego- das negociações en.tr-e ambos os vincia de Azerhaíjan, como a

dações entre os governos sovié- governos com respeito aos as- de qualquer outra província

tico e iraniano, e particular- suntos Jritcrnos do Iran, em vir- Jr-anlana, está regulamentada

mente sôbre si a r-etir-ada das tude da disputa íoícíal russo- pela Constituição .iran iana e

tropas soviéticas do lran estava ir-aniana. Informo-lhe que as que a lei dos Conselhos Provín-

condicionada a um acôrdo en- negociações a respeito desta en- ciais é um assunto �ntern.o que

Ire os dois governos relativo a tabelaram-se de acôrdo com a o governo .iramrofIlJo deve resol-

outras questões, tenho a honra resolução aprovada pelo Conse- ver por si mesmo.

de, em nome de meu governo, lho de Segurança, a 30 de [a- B) - Que a criação de uma

informar-lhe o seguinte: neiro de 19"*6. companhia por ações com a par-

Essas negociações já tiveram
.

Sôhre as citadas negociações ticípação conjunta do Irã e da

como resultado um entenelimen- apresentei um relatório ante o União Soviética é assunto que

to relativo à evacuação das tro- Conselho, durante a sessão de deve ser aprovado na próxima

pas soviéticas do Iran, que foi 27 de março de 1946. sessão do Parlamento, depois

renovado a! 24 de março de As referidas negociações, de que as fôrças soviéticas tenham

19<j{j, a qual ficará completada acôrdo com a resolução datada südo retiradas do Irã, e que se

durante um per-iodo de um mês de 30 de janeiro de 1946, não tenha podido realizar eleições

e mero, segundo informei of'i- conseguiram resultados positi- legais para orgamízar a décima

cialmcnte o Conselho de Segu- vos de espécie alguma e agen- terceira Legislatura,

rança sôbre êstc assunto, em tcs, funcionários e fôrças ar- Tal é a situação atual das

sua reunião de 2ü de março de ma.das soviéticos continuam sua discussões sôhre os temas do

1946. intervenção mos assuntos inter- petróleo e a futura situação de

Assim, a questão referente à nos do Iran. Continuam impe- Azeribaijan.

evacuação das tropas soviéticas dindo qUe o govêrno do Iran Segundo as últimas i!lllfoI"fila-

apresentada ante o Conselho de exerça autoridade n.a provincia ções procedentes de iIIlJCU govêr-

Segurança pelo governo iranía- de Azerbaijem, no a mim remetidas a 1° (tal-

no a 18 de março, foi solució- A respeito da evacuação das vez seja 3) de abril, não se che-

nada por en lendimento entr-e os fôrças soviéticas do Iran, não gou a nenhum acôrdo e <não se

govêrnos soviético e iraniano. houve e nem pode haver nego- concluiu convênio algum.'. O

Com respeito às outras ques- dações. primeiro ministro."do Irã decla-

tões, estas não estão relacionadas 2°) - V. S. pergunta si a eva- ra termlnantemeote que não

com o assunto da evacuação das cuação elas tropas soviéticas Ide- aceitou e nem pdde aceitar que

tropas soviéticas. Como se sabe, pendia ela conclusão de aeôrdos se relacionem condições de qual-

a questão relativa à concessão �
entre ambos os governos sôbre quer gênero com a evacuação

petrolífera, ou a constituição de outros assuntos. O melhor modo completa do exército vermelho

uma empresa com capital misto, de responder a esta pergunda se- do solo Iraniano. Essas forças
foi apresentada em 1944, indo- ria transmitir- a v. s. a informa- deveriam ter sido 'retiradas in-

pendentemente
.

da questão da cão exata e simples sôbre as oemrliciona1mefllW do Ieã a 2 de

retirad::. das tropas russas. conversações que se realizaram março fÍ!ll/do, ou mesmo antes.

Respeitosa.mente, sou etc. (1)1 TelLeran, desde que o novo Esta é a nossa atitude, segunJelo

(A.ss.» A. Gromyko". embaix<l1dor nlSSO chegou à essa €X[pliquei anteriormente ao Con-

O TEXTO D�\ RESPOSTA cidade". se1ho de Segurança, sexta-feira

IRAl�IANA "No dia 24 de março, véspe- últi:ma: Que a evacuação das

:\U\'a York, 4 (C. P.) - Ê o 1"a da inauguração das sessões fôrças :>üviéticas de todo o Irã

segui nte o texto da nota envia- do Conselho ele SeguraJIlça, o nã'Ü pode ser feita de.corosamool-

àa pcJ.o Iran ao secretário geral embaixador soviéUco visitou o te se depeIlider d.e quaisquer <I

da O"i\C, em resposta ao pedido primeiro ministTo do Irã e en- condições, previstas ou impre-
de detaUles sôbre a questão rus- tregou-llhe três fn/otas. O pri- vistas.

DR. PEDRO GALLOTTI
Regista a, data de hoje o

transcorrer do aniversário na-
o texto crunplelo da cOlllunica

talfcio do sr. dr. Pedro Gallot- ção que v. s. me enviou no mes

ti, provecto advogado na Capi-
mo dia e peldj qlle as duas peT-

tal Federal.

'1
guntas sugeddas pelo secretário

**,.
------

* * '1.'

JIENI:YA ALDAllIIR llIARIA "'RA" .• ALEXAXDRINA IUA-
PRAZERES I CHADO

Na efeméride que hoje "ranscone, hoje, o aniver-

tr�Il!ScD!rre l1esteja mais �a sário natalício da exma. sra.

pr:ma�era � galante menma Alexandrina Machado.

M.da.mlr Mana P11aZeres.

'I
�, «, *

,» oi 4< FILOllIENO COSTA
JIENINO �IDNEY l11AR,IO DA. Faz anos, boje, o sr. Filome-

SILVA I no Costa.
O inteligente menino Sid- * * '"

ney M�rio da Silva, na data OS:NELI llIARTINELLI
que hOJe transcorreu comemo-

ra mais um aniversário nata-. Aniversaria-se, hOJ'e, o esti
lício. I mado jovem OS'neli Martinelli.

\ �, �,,!(,

OSCAR COURA .FIGUER:�DO SRA. lUATILDE FERNANDES

� �ranscor�e:. hOJe, o amver-! DA COSTA
",árlO lla�ahclO do sr

.. O�c�r I Transcorre, hoje, o aniver-
Coura Flgueredo, funGlonano sário natalício da exma sra
lIa Alf d O'

• •

an eb;'�, '" Matilde Fernandes da Co�ta_
:x: :;;: :r,:

IDR. A. DAMASCENO

Um abraço ao nosso

companheiro e Diretor

de Redação de «O Esta

do», - eis o nosso para

bém e a nossa palavra
de amizade, grande e

enabaJável.

. STA. PALllIlRA P. FONTOU
RA

Assinala a efeméride que
hoje transcorreu mais uma

festiva primavera da gentilis-

)sima senhorinha Palmira P.

Fontoura, funcionária dos Cor
feios ·e Telegrafos, e fino or

namento da sociedade Floria-

_ nopolitana.

SRA. IRIA PRAZERES
HACKER.

A data de hoje regista o ani-
.

versarro natalício da exma.

sra. Iria Prazeres Hacker, dd.

espôsa do sr. João Frederico

Hacker, funcionário da Alfan

dega.
* * *

JOSÉ SANTOS DA SILVA
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do sr. José San
tos da Silva, alto funcionário

-:da ContadOlia Geral do Esta
do.

* * *

SRA. ODE'l'E LEHIUKUHL
llIAYER

Aniversaria-se, hoje, a exma.

Era. Odete Lehmlr...uhl Mayer.
'::' ,� q"

STA. IRENE OLIVEIRA
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a gentil senhorinha
Irene Oliveira, :t1ino ornamento
f�a nC:�2::J. 'lo�i8'1ar�e.

50- iraniana:
"Senhór. Conforme éXipressei

a v. s. em mi,nha c.aj"ta-confir

mação dataela de 3Ü" •.de março
de 1946. aca!bava de telegrafar
ao meu govêrno às primeiras
notas ,d.a .noite de 29 de março

meiro memorlindmll anunci-ava

que a evaouação do exército
venTH�lho do Irã, 111IClar-se-ia

no dia 24 de manço e duraria de
cinco a seis semanas. No referi
dto memorandum não se mencio
navam cOlndições de que depen
desse a evacuação das tropas.

O segundo memoramdum tra

tava da criação de uma eanpre
sa mista iraniano-soVriética para
a eXipJoração do petróleo. O
tercei'ro tratava elo caso de

Azerbaijan e sugeria que se

criasse alguma forana de �ovêr
no 1lrutonomo para a rdi,ta pro
vincia.
Poucas horas depois de haver

entre.gue as três notas, o embai
xador soviétioo visitou o p.ri
]1]eiro núnistro novaanenrte e, ba

seando-se {\m um telegrama que
recebera de Mosoou, confirmou
verbailmente a prOilIlessa de eva

cuação do Irã, porém sob a con

dição de que não ocorressem

c.ir-cunstânc.ias .ÍJlU:previstas. Ao
pI'o,testar o primeiro mJnistro do
Irã contra o ,cit,ado requisito,
peldimdo explicações ao jembai
xa1dor soviético, este não pôde
dar respQsta COIIWincente algu
ma.

Trrês dias depois, o primeiro
mi-nistro iraniano referiu-se d�
novo á referida est1pulação e

disse que a eva'cuaçã.o das for
ças soviéticas tinha de ser in
col1<dicion�1 e que não podia es

tar de acôrdo com as propostas
soviéticas sôbre tOS asSll'l1 tos do
petrÓ].eo e de Azerbaijan.
A isso o embaixa'rl.or soviéti

co J'l'plicOll erue, se se podia che-

Ao ,tenninar, pernnà.ta-me re

rPetir-lihe que, ao ap.resentar es

tas disputas ao Conselho, o go
vêrno iraniano não está an1ma
lelo de scn,timentos de ib.:ostilida
de para com a União Soviética.

É nossa espeTafbÇa que o Conse
lho encontrará uma solução jus
ta, que pr'Offioverá; ü desenvol

VÍlmento de rel'ações a:mistosas
no futuro.
Sou de V. S. atento admirador.

(A.ss.) Embaixador Hussein
AJa".

Religião
Catolicismo

O SANTO De DIA

RTA. ONÉLIA TEIXEIRA
Festeja, hoje, o transcorrer

de mais uma primavera a pren
dada senhorita Onélia Teixei
ra.

80v6I'00 d-o Estado

5 DE ABRIL
S_ Vicente Fe.rrer, Confessor
Nasceu este santo aos 23 de Ja

neu-o de 1350, em Valença (Espa
mha). Formado por estudos exce

lentes, a conselho de seu pai, en

tnou para a Ordem dos Domíníca

nos, na sua cida!de natal. Pouco de

pois de ter omitido os votos reli

giosos, teve que lecionar filosofia
no seu convento. Em 1�0 passou

para a Universidade de Barcelona

para completar seus estudos, al

cançando o titulo de doutor em teo

Iogia. Entretanto, não deveria se

guir a carreira científica. Sua gran
de santidade merecia-lhe a estima
do rei D. João .l0 de Aragão, e 00'
Papa Bento XIII que residia em

Avinhão. Vicente empregou toda a

sua ünf'luência para acabar com o

cisma. Nào conseguindo isto e ven

do o estado lastimável em que- se

achavam, em muitos países, povo e

clero, resolveu dedicar-se á obra da
reforma. Assim atravessou, pregan
do penétência, a Espanha, grande

,
parlJe da França, da Suíça e da
Itália. Embora sempre pregasse em

espanhol, era compreendido por

todos, t:a:mhém em países de idio-
ma díferente. O efeito de seus ser

mões foi tm01"1ID:e. Mas estes efeitos
.alcançava-oo por suas orações e

duras penitências e seu profundo
conhecimento do coração humano,
conhecimento este que devia ás
tremendas lutas contra graves ten

tações contra a fé e a pureza. Deus
auxiliou os esforços do seu arauto

pelo dom dos milagres. Morreu aos

cinco de abril de 14.19, em Vannes,
na Fr-anca, onde estava pregando
por onicm .do Papa Martinho Voo

-�

o-s. IAderbal Ramos
da Silva

e

.oão Batista I

I
Bon·ft8Ssis

ADVOGADOS IRua Felipe Schmidt 34.
Sala 3. Telef 16-31

STA. JUVENTINA BORBA
Trancorre, hoje, mais uma

festiva primavera da gentil
::,'.�. u ��i"(;:_�::::J. :So�'ba. I

DeC1'efo dr! 30 de março de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exo1wraçoo:

A Dulce Machado, do cargo da classe C da
carreira de Atendente, do Quadro único do

Estado, lotada no 20 distrito-sanitário, com

sede l,� município de Joínvile.
Decretos de 2 de abril de 1916

O INTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE
Ccnz.Cede,. exo'1!-eraçãa:

A Laudelino Gaspar Branco, do carga de

Juiz de Paz do distrito da sede do municí.

pio e comarca de Tijucas.
.Vomear:

De acôrdo com a art. 169, da decreta-lei n.

431, de 19 de março de 1940:

Nilma Leal para' exercer o cargo de Escre.
vente Juramentado da Escrivania de Paz do
10 sub-distrito do município e comarca de

• Florianópolis, em que é serventuário vitalício
Pratásio Leal.
Luiz Oliboni para exercer � cargo dp Iuiz

de Paz d� distrito de Cêrro Negro, mu�cí.
pio e Comarca de Laj es.
Elisiário Camargo para exercer o cargo de

Juiz de Paz do distrito de Passo do Sertão,
município e coma.rca "de Araranguá.

Retificar;
Para Nelson de Sousa Siqueira o nome do

Juiz de Paz do distrito da serif' do tnuni,.�r'\;'l

e comarca de Orleães, nomeado par decreta
I oIe 19 de março de 1946.

.

QUANDO O fíGADO ESTÁ
DOENTE O EST�GO E OS

INTESTINOS TAMBEM SOFREM
Fígado doente, dolorido, cresci�

do, gosto ruim na boca, fàStio, ner.
vosismo, insônia, gazes, má diges
tão, prisão de ventre, manchas da

pele, icterícias ... que horror! Vo

cê já verificou se o seu fígado está
com saúde? Não se esqueça de que

o fígado doente produz tudo isto e

mais alguma coisa. Remédio para "

fígado só remédio vegeta'} e remé

dio vegetal só a última descoberta

que é a Alcachofra. O Hepachol3llll.
Xavier tem por base a arlcachofra e

outros medicamentos só para o fi

gado. O Hepacholan XaVlÍer comba
te com eficácia e afasta definitiva

mente as moléstias do fígado. O

Hepacholan é fabriocado em líquido
e em drágeas. Atenção: o Hepacho
lan agora se apresenta em dois ta
manhos e a novos preços: Tamanh()
NORMAL: - 30% mais bllrato que

o antigo e Tamanho GRANDE: -

o dobro do norm3l1 e a preço infe.

rior ao dobro, 60% maior que I)

antigo e apenas 20% mais caro.

KNOT
LEIAM A REVISTA
O VALE nO' IT.UJJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r\.I)VOG ..\DOS IOs canais olemões já
estão servindo

Londres, (B. N. S.) _

AOI
das deixaram o Rhur pelo Re

to�o existem cêrca de 2.600 no. Dessas, 400.0ÜO toneladas
milhas de canais interiores

I
eram destinadas à Holan.da.

navegáveis _na zona britânica Noruéga, Bélgica e França:. Ide ocupaçao na Alemanha. vinte por cento do total fo- I
Dessas artérias de tráfego, 01 ram para as zonas francesas e .. • IIIÍIIII_..._

�no é, naturalmente, o mais I 15 por cento para a própria --------------------------
Importante. Ape� das difi- ! zona britânica de ocupação.
culdades, a ereçao de pontes 1 Num dos últimos meses, vá
militares �rovisórias '_ .qu.e II ri� toneladas de farinha de
agora estao sendo substituí- tngo e de cevada e mais ....

das. por estruturas. �ais con-I'
11.000 toneladas de suprimen

vementes _ permitiu que o tos para a UNRRA, destinados
Reno fosse aberto à navegação à Checoslováquia, f o r a m

,desde Coplença até o mar, em I transportadas de Hamburgo
novembro passado. A exporta-] pelo rio Elba.

I ção de carvão do Rhur por in-! Desse modo, o reparo dos

I'
termédio do tráfego de barca- canais interiores da Alema

ças do Reno está aumentando I nha está contribuindo para a

\caJ�a vez mais. No mês de jB.·1 solução do agudo problema
.:-

.

nelTo, perto de 700.000 tonela- alimentar da Europa .

San U u enol
CONTEM

OITO ELEMBNTOS rONICOS:

ARSENJATO. VANAOA
TO. FOSFOROS.CAl.CJO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
eh Pílldo.. O.I).UD....do.,
.�ot.do., Anêmica., Mi...
�u. cri.m M.gfoa, Criança.
,raquílic... receb.rão e tOftl-
fic�io ge,.1 do 0'91..111110

Sanúuêoul
ue D.N.S.P. O" 199. de 1'921

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Mentaqem de !'.�dios, Ampli-

t
ficadores-Transmi9tl<ll<'es

Material importado diAta
mente do. U. S. A.
Proor ietár io

Otom?if Georges Btibm

I
E�e()be - Tecnico - Profissional

. formFlado � Eur�pa
orianopoli.

�U<l João Pinto n 29 -- Sob.

.ESCRITóRIO JURíDICO COMERCL\L
As"untos: Turídicos -- Comerciais -- Rurais .. Info.mutivo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte n09SO Organização antes de .e deddir peta com

;,>ra cu venda de imoveis. pinhai. cu qualQuer
emprega ",e. te eetodo

Diretor; •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ,
ADVOGADO

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

IVIAGENS
!

I fpohs.
-_ Joi�vile

Saída. - 2 h.ora. da Imadrugada

I JOinVile- ..FPOlis·1
I
Saída. 9 hora. da manha

Inforffictcôe,s nesta I·
redaçâo í

.�' .-..:.

ESCRITóRIO IMOBILURIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. J5 - Fpolis,
Encarrega-se de: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza, tam-bém, papéis para com

p-ra de propr-iedades pelos Lnst itutos

de Previdência e Montepio 1';sta<l;ual.

ESCIUTóRIO JURIDI')O CO:MERÇlA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

EDdereço tele$tráfico: "EHbranc:o" - Lajes - St!> Catarina

9 Sahão'

Aos sofredores
Dro. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.píríta Luz.
Oaridado e Amor. comunica
a mudança do seu con.ultó
r-io para a Rua do Senado.
317 -- 2· andar. Rio do Ja
neiro. onde pa.lISO a oferecer
os .eus préstimoll. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de. endereço e envalope se

l ado nora a �ewoc.t",

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'}'ÓRIO: Ruo Felipe Sch.midt 52 -- Sola 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

FARMACIA, ESPERANÇA
fe f'.rlll.�.tleo NILO LA n('ll

......••_..... ..nrllllllffil"'" - 8_,..,&1" - 1'

� .. 1IIorr....

--- . ..... .--...... .. ,...._... ""_..

No Bar e no Lar «KNOT»
não deve ialtar

Aos nossos

Age_'íes
Ileiam todo dia esta colune

até o fim
-- Pedímcs avisar por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no meamo dia.

. RETIRARAM S[j)..S CANDJ- •

DATUlRAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
neuses, - em vista da certissi
ma vitória do aperitivo KNOT.

-Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Achados e Perdidos
Uma sombrínha

Foi-nos entregue. na Gerência do
E.tado uma

•. somhrinha", esque
cida sôbre o baldio da Livraria
Pedro Xavier e Cio.
A quem der 08 sinaill identifi·

cadores do objeto citado. devolve
lo-amos de pro..,t".

* * *.

CASACO P.ERDIDO
Peedeu-se um coacco de côr beije.
Pede-se e quem o encontrar, en

trega-lo "esta Redc.ção. que será
bem gratificado. 3 v, - 1

----

Nada há
/

oficialmente
Roma, (U. P.) _ Corre aqui a noticia de que o

primeiro ministro partirá para Londres dentro de 4 ou

5 dias. O Ministro do Exterior declara, entretanto, que
não possui iniormaçiio oficial confirmando.

",_

CREDIÁRIO «IHOI»
Avisa acs seu:::» clientes a m .donco de
escrítório para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do «O Estado».

o trabalhador e a casa popular
Rio (A. N.) - O ante-projeto da "casa popular"

foi publicado para receber sugestões dos interessados.
Durante o dia de ontem vários trabalhadores compare
ceram ao gabinete do sr. Ministro Negrão de Lima afim
de se inteirarem de como devem apresentar suas suges
tões. Os interessados na fundação da "casa popular" de
vem dirigir-se por escrito ao assistente técnico do Mi
nistério do Trabalho, no Rio.

"VIR(iEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL IND'USTRIAL-JOINVILLE (MarCD

TORNA A ROUPA BR\NOUISSIMA

......................................_�......

reglat

·'1

Bolos
mais crescidos

Bolos
mais macíos

.___------_.,�
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Bolos
maisl%s

TOME APERiTIVO

KNOT

�iíi�rRi"ipRõsA I
I Rua Deodoro, 33 IFlor ianópnlis

'

Liv ros novos e usados
em diversos idrom as.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas
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lPequenos
, .

,anunCiaS
* * *

'1\1010r a óleo
VENDE-SE um marca "CH·

max" - mil rotações - força
; da 6 a 8 cavalos, possuindo co-

1:e de óleo.
o motor pode ser examina

-do em Itajai com o sr. Oswal-
-40 Outra delegado Instituto
.dos Maritímos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto,
.34. 1'elefone 1134.

• • •

Compra-se
::Mobília de sala, grUJO este

fado, em bom estado.
_Dirigir-!!e à caixa Postal 106'

Nesta.'
• • •

'VENTILADORES
Vendem-.e dois ventiladores elee

·trieos. grandea. para cima de me

.50 ou parede, sende um oscilante,
proprios para e8crit6rio. barbea
ria•• cafe., etc. Tratar na rua Al
clnirante Lamego 15.

* * *

GARAGEM

Precisa de um empregado
competente?

_. Consulte o nosso fichá
rio de candídatos a

emprêgos

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOME SEMPRe

5o eSTADO- SE'xta .. 'elra. 5 de Jabril oe '!f�6
---

CONTA CORRENTE POPUl..AR
JUlOS 51'/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do D.istrito Federal S.4.
,

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

Trajano, 23 • FlorianópolisRua

os'Os 1:,;slados

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

�

neqocios
Londres, (B. N. S.) - Pele acordos dessa natureza se

Major W. S. Webb. - Bem vem negando a obedecê-los,
contrário do que aconteceu a enquanto sua ímprensa e até
partir de 1920, depois da prí- seu s homens públicos de
meira guerra mundial, príncí- maior autoridade enveredam

palmente, após o desapaeeí- pelo deprimente caminho dos
menta de Wilson, os Estados 'insultos. Felizmente, aí se en

Unidos da segunda guerra

l
contra, perfeitamente apare

acordam do sono isolacionista lhada, a O. N. U., cujo Oor:se
e demonstram o maior inte- lho de Segurança está nova

rêsse nos tátos internacionais, -rnente reunido e no seio do

participando ativamente de- qual tudo se resolverá da me

les. Em vez de se encerrarem lhor maneira, concíllando-se
na torre de marfim de sua interesses e afastando-se peri
propriedade, a grande demo- gos de desentendimentos mais
cracia norte-americana CUIda agudos e irremedíáveís, A pp
de observar os fenômenos da síção dos Estados Unidos tem

política externa, fazendo-se sido bastante clara e am-ua

campeões das causas mais dora, neste particular, uma

justas e nobres. Ainda, agora, vez que vêm emprestando os

a- por ocasião da instalação d.a seus estadistas uma ate�çãoPreciso-ae alugar urna. PIO. N. U. viu-se que os proposi- acurada aos assuntos penuen..gn·.e bem.
Tratar pesta Redação. tos "yankees" transcendiam tes da guerra,

_ me?mo que
* * * I

de uma assistência pura e aparentemente nao digam res-

'1 t
r

I
r

I

simules através da solidarie- peito ao grande povo "yan-
. O ores a o 80 cru d.ad� d� seus delegados à as- kee". Sóm�nte isso cons:tit�ll
Marítimos, industr iâis con- sernbléia mundial. O qU'8 os uma garantia, talve z a mais

_lugados com dínamos, para o Estados Unidos objetiva é que poderosa, de qu;e nada pode
fornecimento de energia elétrica. sejam varridos do mundo os temer a I;umani?�e, no co�-

j Informações: rua Major Costa. ventos mais da tirania e da cernente a repetição da trage-
n, 33 - Fpol is (15 v-I). agressão, pela aplicação de dia de que o m� saiu o ano

um farísaismo político que passado e que aínda o aturde.

encontrou em Hitler e no seu! _ NOVOS
nazismo seus mais ferrenhos i

.

e
partidários. IPois, é essa técn�ca conde- USADOS
nável, que causa a segu,?,da Compra
guerra mundial de cujas clca-, e Vende

trizes o mundo aí está a san- Idioma.
. portu'

grar, O foco malsão que prec�- Quês e8-

sa ser dominado em suas 01'1- ponhol.
gens, Na realidade, tudo. quan- trancª•.

rtb" inqlés,to ainda pe UI a os povos,
etc

tornando-os temerosos de um

novo conflito de proporções Romance, Poesia. Religião. A

viação, Matemática. Fillica.
imprevisí-veis está ligad? �que- Química, Geologia. Minera·
la prática feita de ast�cla .

e logia, Engenharia civu , mUi-

'de falsidade, de que _lnfel1z- ter. naval. Carpintaria. De

senhe, Saneamento, Metalur.mente ainda lançam mao cer-
gia. Eletricidade. Rádio. Má>

tos estadistas destituidos de
':Juina. Motores. Hidráulica.

um precioso e indispensável Alvenaria, Agricultura. Vete-
atributo: o de auto-critica. E linária. Contabilidade

um eng�no pensar que, hoje, Dicionários. ·etc. e

uma grande potência po?e, e_n
lO'anar outra ou írrtímídà-ia.
�omo no caso de crises criadas

pela não observ?mcia de ter

mos dos tratados solenemente
assinados.

U 1T1(:tHOR DOS í:!ElHORES

I Nos últimos dias, nor exem-rtAWf!·�!It,�� oc o I. S ri" 1\1. 1íM""'" _ 1 ..........

plo, uma nação signatária [íe

FORNITURAS E
OURIVEIS E

UTENSILIOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças para oficinas - Para .biilh arrtes - Laminadores
Tornos par a relojoeiros -- Banhos para dourar e pra-

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,

InPreços e prospectos com a

CASA MASETT[
Rua Sem i r.âr io , 131 - 135 - São Paulo.

Sedas, ,CasilDiras e Lãs

T�a($

Unidos e

mundícns

Agêneiaa e Repraentaçõ•• em
O.mll

Matriz: Florian6polb
RIl.1l João Piato i n. II
Caixa Po.tol, 37
Filial: Cre.ciúm.1l

Rua .t'1oriQno Peixoto, ./rI
(Edil. Pl'Ópriu).

Teleqramas: "PRIMtlS·
A1:Ient•• '(iOS principal!
n\txn1cinio. �� f'....t,.,�.'

FRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

�Dbl erusm.
"SILVEIRA"

Grande Tónico

MACHADO & llA..

Um convite a se desdizer'!
Theeran (U. P.) - Hussein Ala, embaixador do

Iran. em Washington" teria recebido instruções de meios
não responsáveis", declaram os jornais da esquerda, co
mentando as informações de fonte oficiosa. A notícia,
que os círculos competentes qualificam ele "balão de
ensaio" e que é um convite ao primeiro ministro Ghan

para desautorizar as da:laraçães de Hussein, foi oficial
mente desmentida pelo sub-secretário da presidência do
conselho Moharneâ Firuz.

I

TENHA JUIZO
TEM SIFIL S OU REU.

MESMA

ORIGEM? US O PO,

PREPARADO

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Est.ô:mage, os Pulmões,
a Pele, Produz Dõres de Cabeça, Dõres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

,Abôrtos .

Inofensivo ao organismo. Agradnvel como um Ikôr.
IO ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como

auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da
mesma origem.

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

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

gado, em os casos de índt- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sifilis o público no combate à SÍ
em várias de suas maní- filis, qualidades que Ire
festações) os resultados qnentemonte aproveito no
têm sido .satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são ráplfàos e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires Dr. Silvestre Passy

, I

..........................MB...... cyz��--mMRM.....

Tenha sempre em cosa uma garrafinha de

aPERITIVO «KIOI»

Acão
,

anti-tóxica do fígado
Sabe o leitor amigo o que é a ação anti-tóxica do fígado?
É a ação pela qual êle elimina as toxinas e os resíduos venenosos

que tanto perigo (l)ferecem para a saúde e para a própria vida. As mo

léstias infecciosas, as extravagâncias, a idade, são fatores que acarretam
ú enfraquecimento e até meSIlID ° «iesaparecimento dessa ação. As con

sequências são fáceis de prever, bastando para isso lembrar que as te
xinas c os resíduos venenosos ao invéz que serem eliminados vão se

acumulando no organismo.
Atenção, pois, leitor amigo. Lembre-se de que o HEPACHOLAN

XAVIER restabelece e aumenta notavelmente a ação anti-tóxica do fí
gado. É o que centenas de médicos atestam, acrescentando ser o REPA
CHOLI\J.� o remédio MAIS SEGURO E MAI� EFICAZ para todos os ma

les do fígado: cólicas e congestões hepáticas, icterícias íníectuosas, co
Iites, ângio-colites, colecistítes, cirrose, etc. Muitas perturbações diges
tivas: azias, díspepsias, prisão de ventre, mau hálito, etc., decorrem' da
anormalidade do fígado e desaparecem completamente com o uso do
HEPACHOLAN XAVIER. No interesse de sua própria saúde guarde bem
esta verdade: 'Em liquido ou em drágeas - HEPACHOLAN o remédíe
soberano para os males do fígado. Atenção! O HEPACHOLAN agora se

l3>preselllta
em dois tamanhos e a novos preços : Tamaniho NORMAL: -

30% mais barato que o antigo e Tamanho GRANDE: - o dobro do
normal e a preço inferior ao dobro. 600/0 maior que o antigo e aoenas
20% mais caro.

(_)RL1\�l)O SOA l{_'PFJLLI
........?m .

Rua CODselhei-ro M:afru, 3fJ - loja e �o\brel.ia - Telefone 1514 (rede interna)
Cai"a Postal 51 --- ';End. T�leg.: «S·caipelli» --- Florianóp·olis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o sr. Presidente em exercício da rVD re-. Tendo o América baqueado frente ao
solveu transferir o inicio do Torneio Ke�

1

Fluminensé, ante - ontem, o Vasco da
limpago, eaue 08 clubs da la. Divisão Gama sagrou-se campeão de Torneio

Relâmpago carioca de 1946 ..de Amadores, para o dia 13 do' corrente.
BODINHQ E LUIZ II NO

BOCAIUVA
Já assinaram ínscríção pelo

clube do sr. Agapíto Veloso, os
"players" Luiz II e Bodínho,
que no ano findo integraram
o "onze" do Clube Atllético Ca
tarínense.

*

,GORDURA,l
Por Um NovoMétodo I

Ao atender as Estrêlas de Cinema de

IHollywood um medico descobnu um
_

método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e mlütos

quilos. ao mês. Basta tomar ?- pashlhas
3 vezes por dia. Este novo metodo, cha
mado FornU3de. traz. nova vitalida
de saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só 'se senti-r3 como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sario fazer regime aliInentar, nei.n usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Formode. hoje mesmo,. em
qualquer farmácia. A ,"ossa garantia é
a sua maior proteção.
DisIT. S. I. P. Caixa Po�tal 3786 • Rio

: tj
• .L_�Eim�li'l"l:JIT,,:",,;e42��:.i:jI

FINALIZOU O "TORNEIO
RELÂMPAGO" CARIOCA
Rio, 4 - Foram os seguin

tes os resultaldos dos jogos fi-I

Resenba Forense

Ct)MPANH1A
INTERNACIONAL

DE
CAPITA.LIZACÃO

A DÍ(lrtização de Mar�o

Q
J
I
B
S
D
P
O

CÂMARA CIVIL
Julgamentos realizados em ses

são de ontem .

. Ape.lação cível n. 2.573, da co

marca de Joaçaba, apelantes Pedro
�'iJendes e sua mulher e apelados
Antôndo de Alrneida Sampaio e sua

mulher e outros, Relator o sr. des,
Luna Fr-eir-e.

1

Fui negado provimento á apela
ção, para confirmar a sentença
apelada.
Agr-avo n. 1.584, ela comarca de

Joaçaba, agravantes Adelrno Eugê
nio Nora e José Maria da Silva e

agravada Vitória. Chiamuleíra. Re
Iator o sr. des. Si lveira de Souza,
A Câmara negou provimento ao

agravo, para confirmar a sentença.
agravada pelos seus jurídicos fun
damentos.
Agravo n. 1.582, da comarca de

Tubarão, agravante a Cia. Siderúr
gica Nacional e agravado Antônio
Barbosa Machado. Relator o SI'.

des. Luna Freir-e.
Decidiu a Câmara Civil, dar em

. parte provimento ao agravado, pa-naís de ontem, em disputa do jovem zagueiro Katcipis, que
I
que será formada por Ivan, r-a reduzir a indenização a c-s ..

"Torneio Relâmpago": no ano findo integrou o con- Boos e Henrique. 10.800,00 de acôrdo com a lei vi-
Penultímo jogo: América x junto do Colegial. * I gente no tempo do acidente.

Fluminense. ,. FELIPE NIZETA e ADOLFO Apelação civ�l .

n. ?643, da C"O-

I
'.- marca de Flor-ianópolis , apelanteLocal: Estádio de São Ja- * R'ENOVARAM INSCRIÇAO o Clube Germania e apelada a Fa ... ,

nuárío. <4ji- O Avaí acaba de renovar as zenda do Estado. Relator >O sr. des,
Renda: 32.488,00 cruzeiros. JÁ ESTÁ COMPLETO O inscrições dos jogadores Feli- Alfl'e_do Tr(;l'Jl1powsky.
Vencedor: Fluminense. TRIO-MÉDIO AVAIANO pe Adolfo e Nizeta três zran- FOI confm:n�da a sen!ença ape-

, ,
., .

b lada que decidiu com acêrto.* Escore: 2 x 1. Assinaram inscrição pelo des elementos que ja íntegra- Apelação cível n. 2.646, da co-
O COLEGIAL DESISTIRA?' Goleadores: Pascoal e Geral- Avaí os "players" Henrique, ram o selecionado catarínense. marca de Cresciuma, apelantes Jo-
Correm certos rumores de díno, para o vencedor, e Lima, jogador do Atlético, e Ivan, I

Vem assim o clube, agora sé Guglielln.1.Í e sua �m�her e apela-
que o díscíplínado grêmio dd para o vencido. ex-jogador do Ritz, dois gran- presidido pelo sr. Arnaldo Du ..

dos Salustiamo Antônio Cabreira,
. sua mulher e outros. Relator o sr,

Colégio Catarínense irá desís- Os quadros: Fluminense - des valores da cidade.
.

tra, conseguíndo novos valo- des. Alfredo Trompowsky.
til' de concorrer ao "Torneio Robertinho, Helvio e Gualter; Está, assim, o tetra-cam- res que formarão o seu con- D2Id:o, provimento á _apelação, pa
RelâJmpa.:go", pqr não dispor de Ismael, Mirim e Rato (depois peão catarínense de posse de junto na temporada oficial do ra refo�aI a sen�,:,nça para. que a

.

t âalt d
'

) J. (depoí demarracão requerida prossiga csum conjun o a a ura os ou- Pe de Valsa; aime epois uma poderosa linha média ano corrente.
seus ulteriores t{>rmos. ("

tros clubes. Geraldino), Orlando, Pascoal,
I I�'.

Aos dirigentes da Associação Simões e Pínhegas. América
! IDesportiva Colegial aconse- - Vicente, Paulo e Domício; EDITAL O E$TADO e"(on·�-

lhamos procederem como sem- Amaro, Alvaro (depois Danilo) NESTOR CARNEIRO e Ira-se à venda na
pre têm procedidos: treinar e Oreas; Jorginho, Lima, Max- ESPOSA Gentil Vieira. Borges, Tabelião

I
�an(a de ;of'naisfísica e técnícaanente os seus well, Ubaldo e Wilton (depois de Notas e Oficí al do Registro de «Beck») I.

"la"
.

t
. participam aOll parentes e Imóveis da Comarca de Bom Retiro,Jovens p yers com m 'ensl- Esquerdinha). pe.llôae de auae telaçõe_ o Estado de Santa Catarieua, Brasil,

,

dade. Sabemos rperfeitamente Último jogo: Flamengo x na.cimento de seu primo- faz saber que, pela Sociedade Co- �iiiiiiiiii����;;;;;que mesmo com um quadro São /Cristovão. g.mito, que na pia l?ati_mal lonizadora Cabarinense, com sede .. ag_,
constituído por jovens, a no- Local: Estádio das. Laran- rec-eberá o nome de

I
na Cidade de Porto Alegre, capital

1
. -

t d til f
' J O A QUI M do Estado do Rio Grande do Sul,ve agremiaçao es u: an ara jeíras. com escrjtórios neste Mumdcipioexcelente figura no campeo- Renda: Cr$ 7.122,00. Fpolis. 2-4-46 nos lugares "Ja.raraoa" e "Vila Itu-

nato. Vencedor: Flamengo. ------_.... poranga", pelo seu rprooorador es-,
* Escore: 3 x 2. 3-vl. p.ecial �r. Pau1� Alfr-edo

:

.S�h'}ich-I
NELSON NO PAULA RAMOS ead V'· h (") hng, fOI requerida a mscriçao do l-Gol· .

ores: aqUlll o .<J e
Memorial referente as Glebas de.Vem de requerer transfe- Vilau, para ° vencedor, e Cidi- Achados e .perdl·dor' terras abaixo descritas: Imóvel Irêncía, do Bocaiuva para- O MO e Néea, para o vencido. I} "B". Parte 2 Burgo Agrícola, Plan-

Paul:a Ramos, O médio Nel- O d Flamenz Na Alfaiataria Bona..i" acha-se ta n. 69 Secção Cestão do Frade lS qua ros: '00 à.' d�po.ição de .eu legitimo dono com a área de 1.450.130m,�2. Imó-]son, que assim formará com DoH, Quirino e Alcides; Laxi-
um múlho de chuves achado dia 4 vel "B" e "C" Palite 2 e 3 Burgo I

Chocolate e Minela o trío-mé- xa, Francisco e Daví; Jarbas, d, Abril. Aeriooâa Planta 70 Secção ruo dos I
dio do canrpeão amadorista Jervel, Vaquinho, Vilan e Ja- B�Lgres, 'Chapadão, com a área de

t

da Capital. ci. São Cristovão - Lauro, Pe- 1.216,232m.s2, PI.anta n. 71, Secção!
Também o atacante Dutra]a;do e Antoninho·, Richard, Rio dos Bugres Chapadão com a I

J :li. G l � n. área de 2.643,913ms2. Pda

reque-\transferiu-se do Ritz para o Indio e Sousa; Magalhães, Né- OS.: • (arv8MJo e rente por seu proourador especial
Paula Ramos. ca, Julhinho, Gerson e C.idi- Cecilia Ligocki Car�alho foram apreselllttados em meu Cartó-

... nho. rio, os documentos exillgildos pel'O I
E' BOM SABER A 1

-

f· 1 t
participam a seus paren- Decreto-l,ei n. 58 ,de 10 ,de dezembro

I.

. . . CO ocaçao ma por pon os t
..

3 079 d. - es e amIgos, o naSC1- de 1937 e pelo Decreto n.. e

IQue a Argentina foi o pn- perdidos é a seguinte: mento de sua filha 15 de setembro de 1938, ,exceto a

meiro país.da América do Sul 1° luga.r - Vasco da Gama
REGINA MARIA reI,ação cronolú,gÍ'Ca dos ti1uJ,os de.

a implantar o profissionalismo 3, 20 lugar _ América e Flu- domin10 ·e certidão dos m:esanos, 1
no futeból. Isto deu,-se. em minense, 4; 30 lugar _ Bota- Fpolis, 10./4/946 diisrpensados ,peilo M. M.: Jmz de

I1931 O d f Direito, por já ter sido produzidos
.

.

segun 0.. paliS 01. O fogo e Flamengo, 5; 4° lugar ----������=��=__ no ,negi,stro .inicial que se achmn
Uruguru e. o terceIro o. Brasil.

- São. Cristovão, 7.

B R I T O
f.ra:nqueados ao 'exauu'e dos interes-I

- O primeiro campeonato. * sadros, que :poderão of,ereoer invpug- i
1

.

d futeból f· naçã'O a inscri,ç.ão até trim,ta dias.su -amencano. e 01 KATCIPIS NO ATLÉTICO rup6s a ú1tiJJna publicação deste Ecli- irealizado em Montevideu, em Já assinou inscrição, pelo ,. O alfaiate indicado tal. E paTa qlle chegue ao conheci-I1917. Clube Atlético Catarinense, O Tiradentes. "I mento de todos lavrou-se o presen-
- Que Domingos da Guia te edital, aJ.ffin Ide outros de igual

.., . -

t· 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� teAr, .mle serão pubJkados na for-l_lOl campeao wgen mo, pe o v -,' _

ma da Lei.

NBoaCCal.�:.�li.ors, e uruguaio, pelo I'."nes ODEON- IMPERIAL Bom Retiro, 27 de marÇ-O de 1946·1V.l.l4l � Gentil Vieira Borges .

- Que a F. I. F. A. foi cria- CINE ODEON - FONES: 1587 - 1602

..

o_ofkia.l .... 1da em 1904. t HOJE ÀS 7,30 HORAS
_ .

- Que o Uruguai ganhou o Sessão Elegante

REDUZA Atorneio olímpico de Futeból de Um filme dedicado a todos os coraçõeê enamorados:
...

.

• I
París, em 1942. Este mesmo CLUBE DOS NAMORADOS

país tamtlém ganhou O tor- JEAN PARKER - JOHN ARCHER - e centenas de "giris"
neio olímpico. de futebol de PREÇOS: - CR$ 3,60 - 2,40 - 2,00
Amsterdam. CENSURA: - "IMP. 14 ANOS".
- Que o Guara.:ní venceu o . �.. . .

prdmeiro ,campeonato para- ClNE IMPERIAL - FONES: 1587 - 1602

guaio, em 1906. HOJE ÀS 7,30 HORAS
- Que em 1918 realizou-se

I

Programa duplo - últimas exibições
o primeiro campeonato catari- 1) WILLIAM LUNDIGAN - VIRGINIA DALE; em:

nense de remo, sendo vence- HOROZONTES BRANCOS
d'OT o C. N. RiachueIo. À guar- Lutas! - Emocões!
nição ven�ooora era a seguin- 2) - "Os 3 Mosqueteiros"; em:
te: Fioravrunlte Chierighin, AVAREZA DESENFREADA
CairIos Galluf, A]berto Müller, Lutas! - Torcidas! - Sensações!
DaneI Guedes e Al<fu;edo Mül- PREÇO: - 2.40 (Ú1lJilco).
ler, timonteiro. CENSURA: - "IMP. 14 ANOS".

PRóXIMO CARTAZ
ODEON - AMANHÃ

Inicio do. melhor e mais sensacional seriado de todos os

teillipos! :

OS SEGREDOS DE NYOKA

No RO,.tP!O fP81iza-io em \ 31 dt"
Ma ,;.,·1 de 19� {OfRm "",.tpH

dHoI 'iii seguintes cDmbinaçõe

H
T
T
R
R
X
T
E

H
H
I
H
A
X
M
Q

Os po·rt�dorps de títulos ('lU

rigôr contemplado!:) lSão con

vidados a receber v reem

bôlt>o garantido, na séde da
Companbia,

ou com os A!!PllL"'lj Gel'!l '!':

Sociedade Comerdal
UVONm� I Tlri�

RLU!'.fFNAll

l.

Não interron,p ,m (I r"'!!Il'
mento regular dH5 mpOhHIi<l8'

des dos "CUS títul(ls

Em caso de Interrupção, re·
habUltem ImediatRrnente M

s",us título". E' suficiente P9-
g8r UMA MFNSAJ ID<\DE pura
revlgorar o IDfH"m.o p evithr li

perol! fio iil·eito f'ôbre n Flor-

�f'j(, p l'lilv>lr U8 "uas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUEiXAS E RECLMIAÇOES
P'REZA.L!O i.zrro«. Se v .".1< rue

interessa r, realmente, urna providencia
para endireitai o que estiver errado Oll

par-a que a lg uma falta nào se reprta ; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçâc
ou queixa poderá VIr a causar, eru.ano

nhe-a à SECÇÃO RECLAMAÇO;�:-.,
de O ESTADO, que o caso será levadu

sem demor-a ao conhecimento de quem

de di rei to, recebendo v. s. uma In forma

çãn do resultado, embora em aJgütl� ca

ses nao sejam p ubtrcados nem a recta

mação nem a providencia tomada.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

_ • ·_ _ J or ·J_"'!.I.W'IíI'ItI!_ or _.,,;r - or&"..",! ",!:,,�
I

DR. ARMANDO VALÉRIO I
DE ASSIS

Asslstent�i:OdePJ��ei��nsou. do

ESPECIALISTA
Doenças e operac:Oes dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do L..4.BIO LEPORINO (lá.
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc. 1 que o elefante, n1eSlnoCONSULTAS: das 10 às 12 e das •••

RUA lmJ�sà�fl��'ôt N. 20 _

ferido ou sumamente irritado,
Fone 1447 . nunca ataca as 'Pessoas que se

DR. NEWTON D'AVILA encontram dentro de um rio

Operaçôes _ Vias Urinárias _

OU de um Lago.
. _

Doenças dos intestinos. réto e 2. ,. que, nas Ilhas Salomao,
anus - Hemorroidas. Tratamen- • .

.

to da colite amebíana. )no Oceano PacIfICO, as mulhe-
Fisioterapia -:- Infra vermelho, rres indígenas tingem de côr deCorrsultà: Vítor- Meireles, 28.
Atende diariamente às n.so hs rosa OS seu:s cabelos pretos ser-
e, à tarde, das 16 hs. em diante • A.

Resid: Vidal Ramos, 66. VIndo-se para esse frm de uma
Fone 1067 pasta feita com cal de corais.

------------------------- 3 ... que o veneno que as

abelhas segregam pelo ferrão \

é formado pelamistura de dois

líquidos, um ácido e outro al
calíno, Inofensivos separada
mente, porém altamente vene

nosos uma vez misturados.
4. " que o grande poeta

norte-americano Walt Whit
man escreveu na mocidade um

romance de tese contra o al
cootismo, "Franklin Evans", o

qual foi inteiramente redigido
num bar de Broadway, com o

� auxílio de muitos copos de cer
� veja.
� 5 .. , que o nome bíblico

i Gólgota tem sua origem na pa-

1 lavra aramáica gulgogotha,
� que stgnifica bola ou crânio;
( e que tal nome foi dado á his
� tórilca colina onde martiriza-
1 mm Cristo por causa de sua

!�
forma eXitremamente parecida
com a de UilTI crânio.
6. .. que são necessários 60

homens para carregar o tape
t

te que cobre o salão de honra
( do Castelo de Windsor, uma

Diretores: ( das residências do rei da Ingla-
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco i terra; e que tal tapete, todo
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto eb Araujo

�
cónfeocionado á mão, mede 26

.� e José Abreu.
(
metros de comprimentos por

.............. - _ "'-- ..,.. " -"" ""'" _ _""-"" ..,.; " " -

_""' _ _

" "w_"..'W..-_.-""r""__ 13 de largura.
.

Cirurgia e Ortopedia clinica e eí
rurgía do torax. Partos e doenças

ele senhoras
CONSUI,TóRIO: R, João Pinto 7
DiAriamente das 15 às 17 horas,
RESID1l:NCIA: Almirante Alvim.

3G. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CI1nica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta.
Diploma de habllrtação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUI!l'óRIO - Felipe Schmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID:lllNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cIonal de l\Iedicina da Uníversida
de do Brasil). Médico por conour
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquâtr íco elo Rio na Capital ]) e-

deral
CLíNICA !\ff,;DfCA - DOE�ÇAS

NERVOSAS
- Consultoírto: Edifício Amél!a

NETO
- Rua Felipe Schrn ídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA CI.
RURGIA - !\fOIJÉSTIAS DE SE·
. ... NHORAS - PARTOS .. .

Formado pela Faculdade c,e Medi.
• cínna da Universidade de Sao
Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Círru-gtco do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b,
liai'as, intestinos delgado e grosso.
ttróide, rins, próstata, bexiga,

ütero, ovários e trompas. Varteo
ceie, hidrocele, varizes e herna

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

raíso) . Te!. 1.5&8.
R·ESID1l:NCIA: Rua Esteves .IÓ·

nror. 179: Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médic<;l do Hospital dp Caridade .:lt

Florianópolis
Assistente da ::IIaternidade

I CLí:i"ICA MÉDICA EM GER.\L
I Doenças dos órgãos intei nos, especial

mente (10 coração.
ELECTROCARDIOCR.-i I:-' 1.1

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças ele senhoras .-,- Partos.
Consultas diàriamente das 1:; às ; ..<3

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les. 18. Fone 702
RESIDf:NCIA: Avenida Trompowski.

62. Fone 766

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSUVl'óRIO: Rua Nunes 1\18-
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDmXCTA: Rua Marachaí GUI·
Iherme, 5 Fone 783

Coqueiros Praia
Clube

ASSEMBLÉIA GERAL
P convocação

De ordem do sr, Presidente, con
vOC'O os 51'S. sócios do Coqueiros
Praia Clube, para a sessão de as

sembléia geral, a 'realizar-se sába
do, () 0'0 corrente, às 15 horas, em

sua sede social na "Praia da Sau
dade", a fim de ser eleito o Conse
lho De liberuti vo.
Xão havendo número para o

Iuncinnarucnto dessa sessão haverá

DR. MÁRIO WENDHAUSEN uma segunda c.on\'ocaçã1o para meia

Médico do Centr-o de Saúde e Di- hora apos, deliberando, neste �a�o,
retor

.dO Hospital "Nerêu

RamOS")
corn quelqucr !l lllllern de �OClOS

CLINICA l\IJ<:DICA de adultos e pr esen les de acordo com o dispos-
crranoas

'

3"..l I'CONSULTóRIO: R. Trajano Í4 to no art. o !lOS '.Slatlltos,
(altos ela Confeitaria "CI1i- Aviso, outrossim, os srs. sócios

quinho") .

tári "d C P C
COl'\SULTAS: elas 4 às 6 horas proprie a.nos O • , ., que no

RESlDft:;-CTA: ]'L Felipe Schmidt mesmo dia, entrc 12 a 13 horas, ha-
38 - Fone: manual 812 'verá alrnôço no restaurant do

clube.
Florianópolis, 3 de abril de 1946.

1\'[. Gonçalves, 10 secretário.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio ele Janeiro
CONSUI,TAS - Pela amannâ:
diariamente das 10,30 às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados. das 1-1
ás 16 horas - CONSUJ,TóRJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.4G1 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. FARACO

Copynghl da
TheHAtE roo H/ARO? InÇo

BIASE
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOP.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, - R_

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

DR. ARAUJO

AUTOMOBILISTAS
Alencão

:11

Pa�'a O seu dínamo ou

rno tor de arranco

OFICINA ENALDa
Praça da Ba�deira

.

, rre, 37
--------------------------._------

),

- •• lei" .......__ , .•

COMPANHIA

" ..... ........ "'II .l_ -

"ALIANÇA DA BAtA"
Pudad. e. 187. - 5éé.: I A I A
iNCE1YDIOS I!: TIU.N8P�RTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS

� Responsabilidades
C Receta
I Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

Sinistros pagos nos últimos Iv an08

Responsabilidades

I
I

«

98.687.816,30
76.736,40! 306,20

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao - Frigidez, irregularidades 01l'Va.

Brasil o reputado e esperado trata- rtanas, idade critica, obesidade ou

menta Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele
medicação de escolha unrverealmen- e da cútis, queda ou falta de tnrgên
te reconhecida pelo seu alto valor, cía dos seios tôdas essas defícíên

terapêutico c pela sua eficácia índís- i cias, de origem glandular, na mu

cutível, - Okasa á base de Hormô- : lher. Okasa encontra-se à venda nas
níos vivos, extratos de glândulas se- r

boas Drogarias e Farmácias. Infor
xuaís e Vitamínas selecionadas, mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, Av. Rio.
sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Importa
ções das g'lânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual co-no: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e Vigor
na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho

tivo, no moço, selinidade precoce, ruem, - Feminilidade, Saúde e Be

perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drágeas "ouro" para
mental et=.. no bomem. .. .. mulher.

RECORTE ElSTE coupon preencha-o e por nosso inter,
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTESl
DE FLORIANÓPOLIS.

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

Florianópolis, de .......••... de 194 .....•

Nóme por extenso , , .

Local onde deverá ser cobrada a. mensalidade .

.l

Muitás b onlíícccõe» e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ },OO

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MulOR CR $ ô.�50.00

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

GRIPE o TOSSE o BRONQUí'TE

I QU�R VESTIR-SE COM (ONFORTO E ElEGANCIA ?
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto. 16 - Florian6polis

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecçõee "DI3'1'IN'I'A" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões, morins e aviamentos
para alfaiutes, que recebe dil'etamentt' doa

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

Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
Imelhoru fábricas. A Caso ·A CAPITAL- chama a atenção dos

visita ante. de efetuarem suall compras. MATRIZ em

neM MM AMm.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em Nova Iorque, uma importante' associação feminina, de todos os países",
levou a efeito em sua sede ,uma sessão solene, em homenagem ao Brasilf\' :�r

cuja contribuição para a Vitória na Guerra foi eficientíssima, do ponto de
vista tríplice: econômico, estratégico e combiatente.

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

I
!

---------- -

'lorjanõpolIs J 5 Lle Abril ,lje 1946
--------

Nota do Gabinete do Prefeito
O sr. cel. Lopes Vieira, Prefeíto Municipal, recebe diaria

mente em audiência pública, das 10 ás 12 horas.
No segundo expediente, despachará assuntos administra-

t_iv_Op_S,_;_�-it-;-:-:O-.,-t-a;-:-'i-�-o-b-r-;-o-em-ll-'�-:-.�-am-en-�-oa-r-i-o-C-a-,-I
perigoso falsário

Rio, 4 (E.) - Foi recente- A d e l e g a c i a especialí
mente preso pelas autoridades sada de Roubos e Falsificações
policiais, o perigoso delínquen- apurou ainda que o larápio es

te ínternacíonal José Antônio tá condenado a 8 anos de prí
Machado de nacionalidade ar- são pela polícia paulista.
gentina, com 60 anos, residen-
te ultimamente, na rua Joa-

quim Coelho n. 125, na localí- GUARDA NOTURNA
dade de Nílópolís, Hábil fal
sário, ladrão e vígarísta, conta
Machado com mais de 40 en

tradas na Polícia do Distrito
Federal e cêrca de 30 processos
instaurados em vários Estados
usando cêrca doe dez nomes

em sua carreira de delinquen
te. Entre os nomes usados pe
lo larápio conhecem-se os se

guintes: Lauríndo José de Oli
veira Robles, Oliver Robles,
José Alves Machado, Ludz Fer
nandes de Toledo, Luiz Artur

Machado, José Artur Macha
-do, Artur Machado, Ricardo
Machado Laureano José Olí
vier Robles e outros.

Completa, hoje, 9 anos de
existência a Guarda Noturna
de Florianópolis, que foi or

ganizada aqui pelo dr. Cle
ribalte Gaivão.
Mantida pelo Comércio

desta Praça e pOI particula
res, conta ela 21 homens,
inclusive o inspetor e o co

mandante Cídio Valentim
Ferreira.
Muitos serviços tem pres

tado a Guarda Noturna, não
obstante o seu escasso nú
mero de elementos. Está ela
subordinada à Secretaria da

Segurança Pública e tem
uma subvenção de 2400 cru

zeiros anuais da Prefeitura.
Sua diretoria administra

tiva é composta de, comer

ciantes. A parte policial é
fiscalizada pela Chefia da
Polícia Civil.

- Parabéns à Guarda NQ-

* * *

UMA APARELHAGEM COM-
PLETA

Na residência do perigoso
elemento foi encontrada uma

aparelhagem completa para o

místér desonesto em que se

especializa o delinquente. For- turna, pelo aniversário.
mularío para falsificações de
notas de banco, ácidos ferro Previsão do tempo
para 'engomar' cédulas, pincéis, ***

documen�Q� foram encontra- SERVIÇO DE METEOROLOGIA
dos na oficina montada por Previsão do Tempo, até 14 horas
Machado. Segundo ficou apu- do dia 5 na Capital.
rado, O larápio entregava-se Tempo: Nublado..
ultimamente á adulteração de

I
Temperatura: Estável.

,
Ventos: De sueste a nordeste.

cédulas, de Cr$100,OO para Cr$ Temperaturas extr-emas Ide hoje,
1.000,00. Iorarn: Máxima 26.3, Mínima 16,8.

, SATISFEITISSIMO
Nova York, 4 (U. P.) - O Acrescentou que, com a lei

representante permanente dOI tum
das mensagens do Irã, e

Brasil no Conselho de Segu- da União Soviética, oficial

rança da "ONU", ST. Pedro I mente recebidas e comunica
Leão Veloso, foi UiITl dos pri- das aos membros do conselho,
meiros delegados a deixar o para a respectiva considera

recinto, o que fez em compa- ção, parecia-lhe que a situa
nhia de um de seus assessores, ção se tornou muito mais ela-
o sr, José Rodrigues do Vale. ra e que as perspectivas da

Falando, por essa ocasião, possibilidade de um acôrdo se

aos correspondentes dos [or- apresentavam muito mais fa

nais, o sr. Leão Veloso

dissej
varáveis.

que se sentia muito satisfeito --------"....�---------_

c?m o desenrolar do? _aconte-,TOMECImentos e com a feição que
estes tomaram. RNOTI

',' Ainda ontem, âiçres-
'" 'i' S ioruuuio sob as es

trelinhas amigas desta co

luna, metiamos em evidên
cza a atitude do líder maio
ritário, que, na Assembléia
Constituinte, há dias, em o

primeiro a se atirar, cava

lheirosamenie, em defesa
do Brigadeiro Eduardo Go
mes, injustamente agredido
pelo menta?' comunista,

Quis o senador catari

nense, cora a autoridade do
seu cargo e com a sua con

dição de adoersário do

acusado, repudiar de ime

diato, a manobra politica
com a qual o envinagrado
intérprete do Kremlin pre
tendia lançar mais confu
são no cenário nacional.

O sr. Nerêu Ramos, desa
creditando a insídia boi
ctienista, situou. o Bruta
âeiro Eduardo Gomes den
tro de uma linha justa:
"patriota de larga enverga
dura moral".

Colocando a cerroseerte de um automovel Austin.
(BRITISH NEWS SERVICE)

OPORTUNIDADE ,.,,., VENDE-SE �

Neg6cio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMAR INHO:i.
BRINQUEDOS e miudeza' com bôa frf'quezia de ATA
CADO e VAREJO - pre ço de faturo estoque calculado

atualmente em CR$ 160000,00
Trotar p vs so o lmen.t.e com: PAPELARIA MELIM.

Rio do Sul - Santa Catarina,

*

A justiça, todavia, não
deve partir apenas dos ad
versários. Mister é que não
a neguem os amigos. Aquí,
ainda há menos de semana, .

brigadeiristas de m u.i tos
costados, em regalada co

mezaina, voltavam a atri
buir ao candidato udenista
a autoria do slogan: ao
preço da liberdade é a eter
na vigilância". Ora, no Bra
sil ninguem mais ignora
que a frase foi apenas vivi
ficada pelo B r i g a d e i T o.

Criou-a, há cêrca de século
e meio, um político irlan
dês, João Philpot Curran,
nascido em New Market, no
condado de Cork, e repre
sentante de Kilbeggan, no

parlamento: "The price oi
liberty is eternal vigilan
ce". O jornalista Heitor
Moniz, em brilhantes edito
riais em

"A Noite" esclare
ceu-lhe o signifil'::ado, á épo
ca em que foi proferida.
Fincar propósito em lan

ça-la á conta do Brigadeiro
já agora, é acusa-lo de deso
nestidade intelectual ...

Outra misteriosa cetastrote
BERLIM, 4 (U. P.) - Nova e misteriosa catástrofe

ocorreu em Berlim. No subúrbio de Reninckeruiori, no

setor de ocupação francês, um depósito de munições pa
ra fuzis e morteiros e também de bombas e minas terrés
ires, explodiu, incendiando-se depois. Não houve víti
mas, mas ou danos causados são grandes.
............................._..............•...._"

Cines R I T Z ,., R O X Y
RITZ - HOJE ÀS 7,45 HORAS

Avant-premiére
LUIZE E:AINER - FERNAND GRAVET - MILIZA KORJUS,

A GRANDE VALSA
Romance inspirado pela música que imortalizou a valsa..
O rei da valsa toca. .. e uma nação dança,

CENSURA: - ATÊ 14 ANOS.
PREÇO úNICO: - CR$ 5,00.

I'

ROXY - HOJE ÀS 7,30 HORAS
- O documentário mads realista e sensacional em longa,

metragem:
ATACAR

(A batalha da Nova Bretanha)
Inicio do mais luxuoso e fantástico seriado

hoje:
O FALCÃO DO DESERTO

Aventuras e fascinação.
CENSURA: - ATÉ 14 ANOS.
PREÇO úNICO: - CR$' 2,40 .

•.......................................•......._.

O crime das ll.malas
Rio, 4 (E.) - Iniciou-se, na I'na Vara Criminal, a prova de

defesa do réu Antônio Soares.
Os srs cel. Lopes Vieira

Bento, principal autor do "cri-I Prefeito Municipal, e n g.

me das malas", ocorrido em. Domingos Trindade, diretor

outubro do ano passado, nes-]
de Obras Públicas, e dr. El

ta cidade, e do qual foi vítima I
pídio Barbosa, diretor da
Instrução Pública, irão, sá-

a' senhora Irene de Freitas.
IForam ouvidas pelo juiz I
bado, a Ribeirão, âeriâir a'

Florêncio Aguiar de Matas e construção imediata de um

I Grupo Escolar, na séde, e
interrogadas pelo advogado do de uma escola mista muni
réu, as testemunhas José Ro-

drigues, proprietário da casa I _cz_·p_a_l_. _

'comercial á rua da Assembléia
n. 50, Valdemira de Lima e seu N f tesposo, Josais de Lima, As tes- ao ragou na cos a
temunhas fizeram boas refe-
rências ao passado de Antônio paraense
Bento, a quem julgavam in- Belém, 4 (Via Aérea) - In

capaz da prática de qualquer forma-se que naufragou na.

crime.
-

costa paraense o navio "Mar-
Na próxima audiência se- cílio Dias", cujos tripulantes

rão ouvidas novas testemu-I e passageiros foram recolhi-

nhas, em defesa do acusado. dos a um rebocador.

IIrealizado, até "I

Baixam 08 prevos
da carne verde
Será dívulgnda ainda ]IÓ

je, conforme antecipamos,
a nova. tahela da carne ver

de, com redução em todos
os preços. Os estudos foram
concluldos ontem e os pre
ços que o sr, Prefeito llIu
níeípul decretará na data
começam a vlgorar domín
go, día 7 de abrtl corrente.
A fi�calização dos açou

g'ues foi confiada a agentes
especializados.
Chamamos a atenção dos

leitores, pois, para a tabela
que puhlícaremos na próxi
ma edíção.

Grupo Escolar
no Ribeirão

j
I NUNOR EXISTIU IGURl

PARA fERIDAS,
.

ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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