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Disse o Presidente Truman, -6' do corrente, no ia do Exército Rorle-americano:
(Os Estados Unidos sh hoje- uma nação forte; não há nenbtlma que o seja mais.

. Estamos decididos a permanecer fortes. Só enquanto formos fortes,
é que garantiremos a paz no mundo».

Ano XXXI
,

Govêrno democrático
a Corea

o pareíso
moscovitapara

Washi1:gton, 8 (Uniteâ) -

o Departamento de Estado,
.

S'''"entiú os rumores de que
os Estados Unidos estivessem
agindo unilateralmente no sul
de Coréa. Afirmou o Departa
mento de Estado que "o go-

(�:J,1éa de um govêrno demo

zrático, seçuruio o acôrdo rea

lizado em Moscou, em dezctn
bro de 19"f/:5".

Filme americano \
feito na Itália "

Seguirá, depois, para os EE. UU.
Rio, 8 (Via Aérea) - DiI;Ul-I

Ao voltar da Conf�rência, .

o
.

ga-se que o sr. Joiio Neves ministro das Relaçoes Exterio

chefe da delegação do Brasil J res passará pelos Estado? t.m

Conferência da Paz, permane-! dos, no âesempenho de impor
cerá seis semanas na Europa. tante missao.

Na edição de domingo,
ante-ontem, inserimos, na

última página de O l::stad,o,
um telegrama com refe
rências elogiosas ao dis
curso do dr. Ot év ie Man

gabeira, que, no papel de

�a da �an?ada udeni.st�,
�nstJtU1nte, - deiiniu
a atitude da União lJemo-

Jeiro.
O telegrama a que faze

znos referência, é datado da
cidade do SaÍvador, capital
da Bahia, terra do depu
tado Mangabeira, onde o

conceito (ia sua inteligên
cia sobe de ponto, visto
tretar-se de um baiano
ilustre, «grande brasileiro»,
reza o despacho telegrá
fico, «grande brasileiro que
se projeta como líder no

cenário nacional».
E' bem de ver que líder,

aí, e no cenário nacional,
'êle, Mangabeira, o é nos
limites da U. D. N., dentro
da sua bancada, para os

partidários da respec tivei

agremiação política, que
não logrou verlcer nas elei
ções decisivas de dezembro i
último, nem mesmo na

Bahia.

LEIAM A REVISTA'
O VALE DO ITAJAt

° MAIS ANTIG0 DURlO DE SANTA CATARINA
Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI N0CETI --- Diretor: BARRE_IR_O_S_F_,I_LH_O 1 O Líder da lI. D. N. I 4rgtutina rompeu

I Florianópolls- Terça-feira, 9 de Abril de 1946 H. 9718 'I e um despacho O acôrdo
da Bahia Buenos Aires, 8 (Uriitéd)

- O govêmo tornou sem efei
to os compromissos que o

prendiam ao acôrdo sul-ame
ricano regional de rádio-co
munícações, no tocante ao

Uruguai. 'I'al medida foi ado-:
tada apesar das reiteradas re

'çl'1l:macões formais e amistosas
apresentadas ao -govêrno de
Montevídéo contra c le r tas

. crática Nacional em face ermssoras uruguaias que fazem

do f. Comunista Breei- transmissões ofensivas á Ar-'

gentína, pois que as reclama-

\
ções :não deram resultado.

•..depois de ter
caido o pano! .

Rio, 8 (Via Aérea) No
Teatro Recrei:o estava sendo n>.

presentada a peça "O crime
da 5a Avenída". No final do

.

primeiro ato, há uma, cena de
sangue. O ator da peça, Ar
mando Rosas, alveja outro
ator, Jesus Ruas. Acontece,
que o contra-regra, encarrega
do de preparar 'a arma para a

SiJmulação, fez uma 'bucha de

pa'pel muito fonte, que a>tra
vessando a roupa do ator veio
encravar-se na sua pele: A ví
tima foi medicada no posto
central dia Assistência, depois
de ter caído o pano.

'

uêrno , dos Estados Unidos [a- Mosco�Por Meuer Han
·VOTece o estabelecimento na âler, co�espo'ndente especuü

da United Press) - Existem.
abundantes quantidades de

alimentos, nesta capital, para
as pessôas que dispõem de di-
nheiro para adquirir-los no

mercado livre. Do contrário,
é necessário limitar-se aos pTO-
dutos racionados, os quais não
sofreram aiteração alguma
durante os últimos anos.. No
"mercado negro" legal, ou se

ja, a venda livre de mercado

rias, um quilo de pão custa-
1,50 a 3 dolares (de 30 a 60
cruzeiros - dolar a Cr$ ....

20,00). O pão preto, custa
mais ou menos, 2.5 dólaTes

(Cr$ 50,00) o quilo, enquanto
que a manteiga se vende mais
ou menos a 12,20 dólares (CT$
244,00). o quilo. Estes preçosl'se baseiam rui "oferta e na

'procura" e significam uma (

melhora sôbre os que haviam
há seis meses) existindo huje
maiores quantidades disponí
veis. A carne vacum custa,!mais ou menos, 4 dólares
(CT$ 80,00) o quilo; a ovina, I
1,60 (Cr$ 3200); Q açúcar em

torrões, 1,50 dólares (Cr$ ....
30,00), e em pães, 2 dólares,
(Cl1$ 40,00). Os azeites vege
tais estão sumamente caros,
pois chegam até 20 dolaree
(Cr$ 400,00) o litro, e os ce

reais até 5 âôlaree (Cr$ 100)
o quilo. Apesar disso, a maio
ria dos produtos oument'cioe
que se vendem. no mercado li-

I
vre estão também. incluidos na

lista de racionamento, CQ7iW
o pão, cereais, manteiqa, gra
xa, carne, peixe, açucar, e o

custo âêsse racionamento pa
ra os operários, é tão sómente
numa média de 2,50 a 4 dóla
res (de 50 a 80 cruzeiros).
Apesar de ter melhorado a

situação 'do mercado livre, não
se dispõe de estatisticas sõbre
as reseruas alimenti: iias do
país, nem se sabe quais são as

perspectiva da próxima co

lheita. É difícil, por conseçuh.
te, preuêr se a -Russia poderá
socorrer os seus vizinhos eu

ropeus, entreçaiulo-lhes pro
'dutos alime,ntícios antes que
se saiba quais são essas 7'eJeT
vas alimentícias.

o PCB apresentou ,�' sua defesa
Rio, 8 (Via Aérea) - O aâ- r ... · larou, ainda, que as pe-

1Jogado Sznval Palmeira, en- tições são fundamentadas: ln

treçou, ao Superior Tribunal - nas alegações de ser estran

Eleitoral, a defesa do P. C. B. qeiro o Partido Comunista; 2°
Falando aG "Diário da Noi-j- nas declarações do sr. Luiz

te", esta manhã, o sr. Sinvalll Carlos Prestes sôbre a partici
Palmeira adiantou que leuan- pação do Brasil numa guerra
tará a preliminar de que o Su- imperialista contra a Russia;
perior Tribunal Eleitoral só 30 - a alegação de serem os

pode conhecer petições dirigi- comunistas marxista-leninis
das por partidos políticos. Sa- tas.
lientou que aceita a prelimi- A.crescentou que qualquer
nar da que o STE rejeitará as dessas três alegações não têm
petições do, deputado Barreto substância juridica.
Pinto, do PTB., e do advogado.
Himalaia VirgoliniJ, ex-procu-

-----------

radar do TSN, requerendo a

cassa.ção do. reçistro do P. C.

B,; não conhecendo o mérito
das mesmas.

" Quanto ao mérito, propria
mente, das referidas petições,
disse que o pedido de cancela
mento de reçistro do P. C. B.,
não se enquadra na hipótese
prevista em lei - artiço 49 do

Regimento do STE e artigo 14,
instruções que regulam os

partidos políticos.

E' contra o man
dato de fi anos

Roma, 8 (United) - Gl'eta
Garbo, Clark GaJblle e outros
<aJstros de Hollywoo:d deverão
chegar breVie a Pisa, para in

terpretar a;s oeIl!as de um fil
me de guerra nos próprios lo
cais onde combateram as tro
pas americanas.

Líder '«no cenário necio
riel», e não «do cenário
nacional». Líder, sim, e

condigno, zn.as de uma ban
cada minoritária, no -Per
lamento ora em elabora
ção da Carta Constitucio
nal.

Aliás, parece-nos, nem ao

líder da maioria, ao nosso

patrício dr. Neréu Ramos,
poderiam, dar-se as honras
de líder «do cenário na

cional». Se lhas dessem,
dar-lhas-iam com melho
res títulos e mais certos

direitos, porquanto - êle,
sim! - é líder da bancada
maior na Constituinte,
bancada que representa e

expressa o eleitorado bre
sileiro em sua maioria.
Sob outros' aspectos, o

da capacidade, o da elo

quência, o dos serviços
prestados ao País, é fora
de dúvida que Nerêu Ra
mos não deve ser colocado
em plano inferior ao

do deputado Mangabeira,
cuias cor;.hecimentos de di
reito constitucional são os

de um Jeigo Cê engenheiro,
êle), pôsto que leigo ,bri

lhante, de boa palavra, e

largo tirocínio parlamen·

Um
.

centro para os
cátólicos de todo
o munllo
Ern homenagem ao saudoso'

e famoso cardeal Hinsley de
Londres, vae ser criado nesta

capital um Centro Catolico lo
calizado nas proximidades da
Catedral de Westminster, des
tinado a servir de ponto de

atração a todos os catolicos
que estejam de visita a Ingla
terra. A "Hinsley House " es

tabelecerá um escritorio que
fará parte de uma agencia cen

tralisadora de todas "as infor
mações católicas do mundo in
teiro, servindo ainda para a

distribuição do noticiário' ca

tólico inglês para exter.ior. Os
planos para a construção des
te centro compreendem a cria-

I ção de um club com salas para
comissões, uma biblioteca, um

grande salão para assembléias
e um restaIurante. Alem disso, o
edificio abrigará tambem os

es'critorios de ce'ntenas de or

ganizações internacionais ca

tólicas. O mencionado centro
está 'orçado em 60.000 libras
esterlinas, das quais já estão
em caixa cêrca de 20.000. Es
sa i'niciativa vem de encontro'

� um dos maiores desejos do
..cardeal Hinsley que sempre
idealisou instalar uma "central
católica" na Grã-Bretanha.

Rio (Via AéTea) - Os
representantes da UDN na

comissão constitucional. es

tiveram reunidos sob a pre
sidência do sr. Ouuno Man

gabeira, examinando tiiier
sos aspéctos dos trabalhos
de elaboração da Lei Mag
na. Um dos pontos defini-

Dois novos produtos dos 'e que a UND se recusa-
rá a aceitar é o mandato

�a tarineoses presidencial por seis anos,

O ímpontarete estabelécimen- considerando-o nocivo à

to fabril "Comércio e Indús- democracia brasileira. A
UDN sustentará ueemeatetria Blumenau Ltda.", 'COIm

.sede na cidade do mesmo 110- campanha, paTlamentar e

através ae Dados os meios
me, acaba de lançar dois ex-

celentes produtos para a ex
de diuulçação, para manter

. tíncão de baratas e moscas,
o prazo tradicional de qua-

filas mercados 'do nosso pais. _t_r..,..o_a_n_o_s_. _

Trata-se do "Mata-{?a�ata Ci.b" TOME' APERITIVOe "Maíta-moscas Cíb", cujos
'efeitos na destruição dessasK N OTpragas, são fulminantes. , 1 '

O sr. Japy Fernandes, ativo
r��)liesentanJte da indústria Honrosa distinl'a-o
acima, nesta praça, teve a

l
• � •

gentileza de ofertar-nos algu- Acaba. de ser dIs!n�g'Uldo
mas amostras dos produtos .em

com � d�ploma de SOeI? da

3Jpl'eço, e, die nossa parte, po- AssocJaçao Pan ,.Amorlcana
demos reeomentdá-los COlhO al- d� ?pllthalmol?gla, o �o:"so
tamenlte 'efidenJtes na guerra

dIsbnto e ababsado medICO,
ás baratas e moscas

dr. Savas Lacerda. Repre-
,

.

sentando Santa Catarina
em varlOS cong'resso.s de
ophthalmolog'ia no BI'asil e

ll'Iontevidéu, teve oeaSlao

de demonstrar seus altos co

nhecimentos à par de uma

intelig'ência fecunda. É uma

distinção que muito nos 01'

g'ulha, por se tratar de um

conterrâneo nosso. Ao dr.
Lacerda as nossas feUcita-

Criada a Comissão
Nacional do Trigo
Rio, 8 (A. N.) - O presi

dente da República assinou
decneto-�ei, criando em cará
ter provisório, a Comissão Na
cional do Trigo, diretamente
suboTdinada ao Mi'nistério das
Relações Exteriores. ções.

taro

Tanto quallto os mino
ristas baiano$ com o seu

guieiro constituinte. nós
nos sentimos orgulhosos
do lustre intelectual, da
coragem na pugna e da.
personalidade singular e

forte de Nerêu Ramos ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MaGAZINE

!ii(/)' Bolos",
... e a alegria reinará

em seu lar!

DARe BRANDS Of.IlRAZIL INC R I o D E J A N E I·R o

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim
MARAVILHAS DO NAZISMO· . .

Pedimos ovillar por telegra-
ma, quando o jornal não chegar
no rneamo d i a .

Nos países europeus contralados
pelos nazistas, todos os judeus
foram privados de todos os �

us direitos, muito antes de serem

designados para a deportação.
Por exemplo os locatários jude
us não recebiam aluguel: ° in

quilino tinha de pagar a um ad
ministrador especial. Uma re

cente decisão de tribunal belga
assinala uma nova solução pa
ra os problemas que envolve,
O inquilino recebeu ordens de

pagar novamente o proprietário
judeu, embora prévíamente tin
ha sido forçado a pagar ao ad- 1
mínístrador, durante a ocupa
ção alemã. Como o proprietá
rio judeu havia sido privado de
qualquer proveito nos paga
mentos anteriores do inquilino,
era o iniquilino que agora teria
de reclamar uma compensação
por seu duplo pagamento como

danos de guerra, sob a legisla
ção de seu país.

,
*

COM DINHEIRO ...

õ
•

:
; Leiam

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZAVO LEITOR: Se o 'lue ihe

interessa e, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado ou

para que alg u rna falta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encann-

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇO I!;�.
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não 'sejam pub-licados nem a recla

mação nem a providência tomada.

A senhora Levy está enfer
ma. A parteira senta-se nervo- ..-------------

sa e a operação se torna melín
drosissima.
YUddá, o marido, parece não

ver as coisas em bom termo.
Subito, tem uma idéa luminosa.
Chega-se para perto da ponta,

em cujo quarto está' a mulher,
retorcendo-se em dôres. Tira
do bolso duas pratínhas de dois
míl réis e batendo-as uma de
encontro á outra,· exclama, em
voz alta:
- Queridinho do papae! Se

vier depressa, serão tuas!
Não é preciso dizer que dezoi

to segundos após, o mundo veiu
a conhecer mais um robusto
descendente do profeta Moysés.

*

VOCE pEVE SABER QUE:
durante o século 19, 52 ilhas
novas brotaram do mar pela
ação vulcanica e 16 submergi
ram. desaparecendo papa sem-
pre. I
A terra, por conseguinte, en

riqueceu-se com 36 ilhas.

PARA AVIVAR A SUA MEMÓ
RIA, RESPONDA ESTAS· PER

GUNTAS:
Quando foram inaugurados

os cursos jurídicos de S. Paulo
e Olinda?
Quando fOi fundado o Colégio

Pedro II?
\

Quando morreu o Barão do
·Rio Branco?
Não filtrar água, é um perigo:
A ameba, germe inimigo,
Pode surgir nela, um dia,

IMas desde que a' água se filtre,
Não há perigo que o biltre
Nos cause disenteria.

SNES

MACHADO II (JA.
Agência. e Repre.entaçõe. em

Gepal
Matriz: Florian6poli.
Rua João PiJllto; n. !I
Caua Po.tal, 37
Filial: Cre.ci6ma

Rua Floriano Peizato, ./n
(Ed.it, Pr6prib).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Agent•• Qa. principal.
Dtunlctploe do Eatoo:li)

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.
Encar-rega-se de: compra, venda, hi
poteca, legalização, avaliação e admi-

nistraçâo de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos r

de Previdência e Montepio Estadual.

DOENÇAS.NERV1SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O cnrandeí
rismo, fruto d� ignorância, sÓ pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cíonal de Doenças mentais .dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das·'
às 11 I!loras. dtàriamenk.

�--------------.........

VIAGENS
fpolls. -. Joi�vile

Saída. - 2 hora. da Imadrugada

I Joinvile-.Fpol is.

I
::-----------

SaídCli 9 hora. da rnanbii

Informações nesta

redação

B R I.�·O
O alfaiate indicado
Tiradentes, . i

ESCRITÓRIO JURíDIfiJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADV(:)GADO
Rua Frei Rogérío, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

-

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

APENAS Crj 3,00
Com essa ínfjma quantia Voei

Mtá . auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de EI'Imol&l
P' llId�eJltee i., ;tlQria�p,-ou..

CASA MISCELANEA distri
R. C. A.
Discos,
Mafra

Iome, sim, sr"

buidcra dos Rádios
Victor. Válvulas e

Rua Conselheiro

deputado»
o "Diário de Notícia", do Rio,

I
elo sério problema social do Íl10-

sob o titulo acima, publicou o se- menta.
guínte: "A afirmação feita em Permita-me, por isso. quê no <:a
plena Constituinte pelo deputado so de ser esta carta" divulgada, nao
Bastos Tavares, de que não passa- o se ia o nome do velho reporter
va de "demagogia parlamentar" a Eis o argumento elas cifras e

existência de fome no Brasil, va- que prova que há fome: ..
leu por um símbolo da ígnorân- A maioria de aposentados, acudidos
cia, por parte de um "represen- por qualquer dos nossos institutos
tante do povo", da verdadeira si- de previdência. acidentados, tuber-

I tuação deste, a não ser que tradu- culosos. cegos, inválidos, enfim,
zisse, antes, despreso absoluto por hão recebe mais de 300 cruzeiros

,.
essa mesma situação. D€ qualquer mensais de pensão. E quando o

. forma, o referido deputado ficou liquido atinge a essa quantia má-
mal. Não há quem desconheça que xima. Geralmente, esse homem

I
a fome, longe de ser um simples tem família, mulher e fIlhos. Ad
trapo oratório, é, em nossa terra, mitamos, porém, que os filhos se
uma triste realidade. Até aí nos jam três apenas. Constitue-se a

I levaram os erros de governos in- família de cinco pessoas. Tome-

i competentes ou'desidíosos, Negá- mos isso por base. A mulher do
lo é fechar os olhos á evidência. aposentado, tendo que cuidar dos
Não obstante tratar-se, assim, de filhos, lavar e cozinhar para todos,

assunto pacífico, desejamos, a pro- ainda assim, ajuda ao marido, la-
pósito, divulgar um depoimento vando ou costurando. Estimemos
valioso: o do nosso colega Mauro a sua renda líquida em 100 cru

Carmo, a cujo cargo se encontra a zeiros. Há, portanto, 400 cruzeiros
nossa secção dos "Casos doloroos mensais para despesas gerais.
da cidade". Velho' jornalista nesta Humílimo teto para toda essa
capital, tem Mauro Carmo ades- gente, um barracão, uma socava,
cído, dia a dia, seu contacto com num cortiço ou numa favela, não
a miséria carioca, na ininterrupta custa menos (e isso já é um mila
peregrinação realizada aos tugu- gre!), ele 80 cruzeiros por mês.
rios onde colhe os angustiosos fla- Restam, portanto, 320 cruzeiros
grantes estampados na mesma sómente.
secção e aos quais se mostra tão Agora, vamos à fome: '

sensível o coração generoso dos Calculemos que essa família se
nossos leitores, acorrendo em soo alimente apenas de café com pão.
corro dos necessitados, numa ad- (sem manteiga, sem leite, que é
mirável obra de solidariedade hu- luxo para o pobre); e almoce e [an
mana. te feijão com arroz. Mais nada.
Mauro Carmo depõe da maneira' Nem carne, em peixe, nem verdu

seguinte, em carta que desejaria

I
ras, nem frutas.

fosse anônima, porém, cuja prece- Para uma pessoa:
'

dência revelamos para que se re-' .

vista da autoridade que lhe em- Cr$
presta o trabalho que vem realí- Pão 0,40
zando sôbre a miséria que atinge Açucar (média diária) ... _. 0,40
grande parte dos moradores desta Café (média diária) 0,40
"cfdade maravilhosa". Feijão (duas vezes por dia) . 0,60
Eis o seu depoimento: . Arroz (duas vezes por dia) . 0·,80
"Caro colega - Peço-lhe espaço

para esta carta e que importa, não
somente em alguns dados compro
vadores, sob a indiscutibilidade
das cifras, quanto à negativa do
deputado Bastos Tavares, de que
"não há fome assolando o nosso
povo", refutada por um homem
desse mesmo povo, o sr Max Stelli
to Loureiro, em carta aberta en
dereçada àquele constituinte, por
intermédio desse jornal.
Sou antigo reporter, conheço ês

se outro lado dramático da vida da
cidade, fóra dos esplendores das
avenidas; e, ainda, agora, através
dos "Casos dolorosos da cidade",
venho colhendo COmprova cão in
constestável das minhas observa-
ções pessoais. Escrevo, todavia,
sem a intenção de por-me em evi
dência; rogo, mesmo, poupar-me a
isso, pois, desejo apenas que tudo
importe numa sincera colabora
ç�o para. providências que se ím
poem e que devem nascer, agora,
da própria Constituinte, no estudo

ESTADO,·
Diária Matutino

Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5

. DIRETOR DE REDAÇÃO:I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
. Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$

, 'I Tr imestre .�... c-s
Mês Cr$

fi Número avulso c-s
Número avulso
domingo . _ . Cr$ 0,50< l

No interior
Ano ,.. Cr$ 90,Of}

I·'Semestre Cr$ 5�),O()r
\

Trimestre c-s 30,QIV.,·I Número avulso c-s 0.50< ;
! ,. -: I
: Anúncios mediante contrata- I

II OS originais� mesmo não-:
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não' se respon- ...
sabiliza pelos conceitos r

emitidos nos artigos
assinados

«Há

Total _ . 2,60

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:
BARREIROS FILH\)

Notas Po lítrcas

Notas Locais

Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Ruraí s
Esta tística
Nem 'lfôdos Sabem
A. rlA1VIASCENO

Govêrno do Estado

Jurisprudncia
Vida Militar
Noticiário. do Exterior

Noticiário do País

Artigos de Redação
J,tDIO M. CALLADO

�'rônica da Semana

)

, .'

o cálculo dessa misera alimenta
ção, a mais modesta posível, dá a
soma de dois cruzeiros e 60 centa
vos por dia, no mínimo. Multipli
quemos, por fim, essa quantia por
5, que é o número das pessoas da
família, e encontraremos a despesa
diária de 13 cruzeiros, ou 390 cru
zeiros por mês. Há um "deficit".
Tem que haver fome.
Mas, nesse cálculo, na. despesa

não foram incluidos o combustí
vel, carvão

ou. lenha; banha,

Item-Iperos, sal, pelo menos; fosforos,
roupas e remédios.

.

.

É natural que o Bastos Tava
res desconheca estas coisas tris
tes. Na verdade, muito poucos re
presentantes deste magnífico, re

signado povo brasileiro, na constí
tuinte, conhecerão as suas mais
·prementes necessidades. Nunca
passaram fome e praza aos céus
que nunca isto lhes aconteça ...

"

Pelos Munícípíos
Magazine
Concursos

Artigos de Redaoão
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Reüg íão
PEDRO PAULO MA(.JH ',DO

Esportes.

Informações úteis
TELEFONES MAIS NECESSITADOS>
Bombeiros, _ . . . . . . . . . . . . . . 13IJ,
Polícia 103al,
Delegacia O. P. Social _ .. _ . . . . . 15713'
Maternidade .... _ .. _ _. _...... llS�
Hospital Nerêu Ramos 83·1
Santo. Casa _ ......•• _ . . 1036,
Casa de Saúde S. Sebastião ...•.. U53-
Assistência Municipal _........... 166--
Hospital Militar �._ . ;. . .. 11�l
14° B. C. .

__ . . . . . . . . 1530,'
Base Aérea ...............••.... 786,
7' B. r. A. C. 1593
Capitania dos Portos .. _ . . . 1380
16' C. R. . _ .. _ ...•...... _... 16011'
Fôrça Policial __ .. , . . . . . . . . . •. i203-
Penitenciária _............. 1St&-

i:� ��;;,��:: -:::::::::::::::::::: ����
'Diário da Tarde' •...........•. 1579"
L. B. A... _ .. :................ 1643>
Emp. Funer+eia Ortiga .........• 102 ...

c O H·V I T E
A Sociedade de Cultura Musical, co o taride com a cola

boração dos solistas LIDIA ALIMONDA e CARLETON
SPRAGUE SMITH, tem o prazer de convidar os senhores
sócios do Instituto Brasil EE. UU., para assistirem ao 8". 'con
cêrto da «Orquestra Sinfônica», terça-feira, dia 16 do corrente,
às 20,30 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho.

MANOEL MIRANDA DA CRUZ ]OR.- Secretário.

NOTA: Dará ingresso aos SOC10S do Instituto Brasil
EE. UI1., a mensalidade de abril

3 vs. alto - 2

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o rnês ,

de abril, as seguintes farm:-ácias;
.

Ó (sábado à tarde) - Farmacla,
Nelson - Rua Felipe Schmidt

7 Domingo - Farmácia Nelson --..

Rua Felipe Schmidt.

13 (sábado à tarde) Farmácia
Moderna - Praça 15 de No-

vembro.
_

14 Domingo - Farmácia Moderna,
- Praça 15 de Novembro.

19 (Sexta-Feira Santa) - Farmácia:

S. Antônio - Rua João Pinto;

20 (sábado à tarde) - Farmáci ..,

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo Farmácia Catari-

NA-O É NOÇIVO

nense - Rua Trajano.
27 (sábado à tarde) - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Raulivell'a>
-_ Rua Traj ano.

O serviço noturno ...c/á efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita à

rua: Jcão Pinto.

l

Deseja obter,
emprego 1

Procure sutão a nOSSl\ Gerên.,
cia e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando tôda&'
as indfcações p�sí'Veis, que tere>
mos .prazer em re5ómen?�.I.? (a)
aos mteressados na aqulslçao dlP
I}ons funcionários- .(as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concentrad,8 grande fôrça russa
.

r-ícana dizem que muitos milhares

SEOUL, Coréia. '(U. P.) _ De de soldados soviéticos estão con- tantes manobras m�litares, exer

acõrdo com fontes responsáveis. centrados entre Piollg'-Yallg, capí- cicies de artilharia e de armas Ii

grande fôrça soviética, calculada tal da zona soviética, e o paralelo geíras e .trein'os aéreos, São os

em 50.000 homens, foi transterída 38"', o qual divide os territórios mesmos informantes de opinião

'{la Mandchurfa para a zona da Co- ocupados pelos russos e norte- que ali se encontram concentrados,
l'éia ccupada pelos russos. americallos. 40.COO soldados soviéticos. O total \
Coreanos, recentemente chega- Os refugiados insistem, em que das forças russas na Coréia é cal-

,dos à zona de ocupação norte-ame- naquela zona são l'€'alizadas cons- culado em 100.000 homens.

---'_ ---------------�------

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P_) - Já chegou ao - Frigidez, Irregularfdades ouva-

\1Bl'asil o reputado e esperado trata· rianas, idade critica, obesidade ou

.mento Okasa. - Okasa é hoje uma magreza excessivas, flacidêz da pele
cmedícação de escolha uníversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgêa-
te reconhecida pelo seu alto valor cia dos seios tôdas essas defícíên-
4erapêutico c pela sua eficácia Indis- cías, de origem glandular, na mu

-cutível. - Okasa á base de Hormô· lher. Okasa encontra-se à venda nas

mies vivos, extratos de glândulas·se· boas Drogarias e Farmácias. Infor
,xuais e Vítamínas salecíonadas, mações e pedidos ao Dístnibuídor
.combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, Av. Rio
.sos Ilgàdos diretamente a pertuba.• Branco, 190 - Rio. Okasa Importa
<A:;ões das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual CO'llO: Fraqueza sexual poreíoua Virilidade, Fôrça e Vigor
,:na idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para ho

ttivo, no moço, seliuidade precoce, mem, - Fenl'inilidade, Saúde e Be

�erda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drágeas "ouro" para
c.mental et-:.. no homem.. . mulher.

-

Crédito Mútuo Predial

CASACO PEROio6 'CarnlUS.
Perdeu-se um 9allotio de côr beije ..

Pede-se OI quem o encontrar, en-
·MeiasdB' melhorea, pelos me-

tuga-Io nesta Redação, que será nores preços sô Da CASA MIS
bem gratificado. 3 v. - I CILANEA - RuoC Mafre. 6

ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
ASIIuntos: Jurídicos -- Comerciau. -- Rurais e Informutivo.

Endereç'o Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte nossa Organização antes de .e de"cidir pela com

;,Ira ou venda de imoveis. pinhau. ou qualquer
empresa ne.te e.tado '

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �
A:9VüGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fcine 54

I Passo essencial em

prol da paz mundial
Washington - (8. I. H.)

.....:. O Presidente Truman de

clarou recentemente que a

Organização das Nações Uni
das representa um "começo
minimo e essencial" na jorna
da em prol da paz e seguran

ça mundiais, mas que seu. tra
balho "deve ser amplicado",
afim de cor-responder .á seu

cunho inteJ'ln,acional.

IO chefe do Executivo Nor

te-Americano expressou este

ponto de vista em sua recente

I mens�g:m legislativa e orç�
,mentarla ao Congresso, rrí-

sando que uma nova era na

historia do mundo foi alcança
da, na qual as multiplas rela

ções entre as nações devem ser

tormalísada o desenvolvidas de

maneira mais nova e mais

complexa.
A segurança dos Estados

Unidos e de outras nações
amantes da paz, acrescentou o

presidente Truman,
" exige

que comecemos agora a desen
volver a ONU, como represen
tante do mundo como uma so

sociedade.
A ONU poderá vir a ser

uma grande voz, para falar
constam.temente e com respon
sabilidade na colaboração mun

dial e bem estar mundial".
'

"Nosea Nação", continuou,
"sempre foi uma terra de

grandes' oportunidades para os

que querem tornar-se parte
d� nós. Agora tornamo-nos de

grande responsabilidade - pe
rante todos os outros povos do
mundo. Devemos reconhecer e

fazer trente a esse fato".
Concluindo disse o Presiden

te que os ip'rogressos verifica
dos na ciencia, nas comunica

ções e nos traJnsportes torna

ram o mundo uma comunidade
e, assim, "o bem estar político
e econômico de 'cada membro
dessa comunidade mundial é
refletido diretamente no bem
estar político e ecolnômico dos
outros membros".

•••••••••••••••••

regia,

Pe.quenos
, .

anuncies
1\lolor a óleo

,

cru

Proprtetárlos - J. Moreira & Cia.

� mais preferida, é megável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PREMiO M IOR c= S 6.�50.00
,

Muitas b sntítcccôea é médico gratis
Tudo . isto por apenas Cr$ 1,00

Novo e

extraordinário
Preparado Médico
,.

Já tem dado resultado onde falha
ram as sulfas e a penicilina. Cha

ma-se estreptomicina, e promete
ser uma arma de grande potência
contra grande número de doenças:
as febres tifóide e ondulante, a

cólera, e talvez até seja de grande
utilidade no combate à t.uberculo

se, à lepra e mesmo à coqueluche.
Seleções de fevereiro conta-nos

como a estreptomicina se desen
volveu de bactérias do solo - e

descreve alguns dos surpreenden
tes resultados obtidos.

Também' neste novo número

UM CAMINHO PARA A CASTIf;)ADE,
Vale a pena manter a castidade antes do

casamento? e; melhor do que ter 'muita

experiência"? Em Seleções de fevereiro.
conhecido escritor dá sua opinião sôbre
as vantagens da castidade. Leia este de

fesa da castidade, em termos realistas. e

veja como o autor está orientando ,seus
filhos através as tentações. armando-os
cem algo mais forte que O medo do cas

tigo. Co-rrere hoje mesmo a sua Seleções.
· .

UMA MULHER EM SHANGRI-LÁ. Um

desaa tr e de aviaç Io atirou uma moça e

dois r-o pazes do cx-rc.to americano n am-a

selva tao afactada que noa mapas estava

mar-cada � m . "desconhec-da". Leia a 1113-

tilril tnrima e drelmfltica d .. .s 47 dias e s

tranhísairnos que e a passou entre alguns
selvagens do "ValeCcutto'tda Nc va Guiné.

VENDE-SE um marca "Cli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Ltaj ar com o sr. Oswal

do Dutra delegado Instituto

dos Maritimos. Tr-atar com Sid

nei Noceti à rua João Pinto.
34. 1'eiefone 1134 •

.' ..

Compra-se
Mobíria de sala. grupo esto :

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Po ste I lOS'
Nesta.
... * •

VENTILADORES
Vendem-H doia ventiladores elee

tricoa. grandes. para ci�a de ma

lia ou parede. sendo um oscilante,

propriotl para eacritório. barbea

ri.af. cafea, etc. Tratar na rua lU

miranté Lameqo 15.

Linha Aérea 8rasi-'
leira. para a Europa
Rio, (Via Aérea) - Inauguran-

do a linha aérea brasileíra para a

Europa, deixou a base aérea de

Galeão o gigantesco quadtim<XQl'
"Constellation" da Panair d�

Br;:.sil.

--

OPORTUNIDADE· -- VENDE-SE
.'')Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
::BRINQUEDOS e miudezas com -bôo frequezia de ATA
,CADa e VAREJO - preço de faturo estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000,00,
T ..atar p sssoo l rnen te com: PAPELARIA MELIM

Rio do Sul - --Santo C-atarina.
•••

No Bar e no Lar �(KNOT))
deve faltar

•

TORNA

· .

QUE DtVEMOS SABER SÓ8KE o OOT.
Como age êsse novo e milagroso in i�t:clca?
� prej udicial àa pessoas? Pode er usado

em anrmaia de estimação? Estrcgar
á

rou

pas ou mobiliário? Quase todas as nossas

idéias sobre o DDT são errôneas. Leia
os fatos. neste '_rtigo autorizado.
· .

São ao todo 26 artigos interes
santes e estimulantes, mais uma

çondensação de notável' livro,
heste novo número de Seleções.

Compre

SELECÕES
,

DE FEVEREIRO

À venda agora
A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS

....... _

.

Representante Geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
Rua do Rosário, 55-A, 2.° andar - Rio

•••••••••••••••••

RETIRARAM SU:"S CA.NiJf- • I

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí
nenses, - em vista da eertissí-

I rol! vitória do aper ítí vo KNOT.

Gravatas

-

nao

j�_I)VOG'r\DOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:52 - Sala 5

Edifício Cl'uzeiro - F.lorianópolis.

FARMACIA ESPERANÇA
•• .I'�.Ueo NILO LAUI
1Iojs _......

_ ....=.....�-._ - ..... mm

� .. 1Iaft .

--- • __ ·.11......... _ ...,.. .......

';YIRtíEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZ'EL J:NDUSTRIAL-.JOJNVrT_JIJ�

A ROUPA 8R\\l'OUIS�lM�

(Marca

8 SaMo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Religião
Catolicismo

q SANTO DC DIA
,

8 de Abril

Sto Alberto, Patriarca de
Jerusalém
Natural de Parma (Italia),

era Alberto cônego regular da

Igreja de Mortara, quando -ern

1185, foi eleito Bispo dê Bób
bío, e, "depois, de Vercelli, Aí

distinguiu-se o santo prelado
não sómenté pela austeridade
de sua vida, mas ainda pela
habilidade no serviço diploma
tico. Por este motivo aproveí
taram-se dos seus exímios dons
tanto os Imperadores Frederico
lO e Henrique VIa como os Pa

pas -Clemente HI", Celestino
IIIo e Inocêncio IIIo. Depois
da morte 'de Mónaco, Patiiar
ea de Jerusalém, dera e povo
da 'I\eha Sanit1a exigiram como

sucessor do falecído pastor a

st° Alberto, e o Papa Inocên
cio lIIo insistiu com ele para
que aceítasse a nova dígr: •da
de. Tal foi seu modo de proce
der que não somente os cris-I
tãos, senão também os mesmos

muçuímanos o veneravam co

mo a 'UIIll pai. Aprontando-se
para a viagem para Roma on

de deveria /tomar parle no

Condílio, foi st? AbbeTlto assas

si:narlo por um italíano lícen

doso na igreja de Acco. Foi' no
dia 14 de ISetembro de .:._ ;14.
Sua festa celebra-se no dia 8

de Abril.
* * *

DISSOLVE
AGORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das beltssimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta -assís
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas. descobriu um método rapído
e seguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drasticas QI..l a exercícios
excessivos. Esta descoberta, chamada

-Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça Formode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.

Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 _ Rio

TENHA JUiZ
A venda de uma
famcsa 'pista de
corrida

Os meios €·sIDortivos da In

alaterra foram-surpreendidos'" ,

com a noticia, da venda da fa-
mosa pista de corridas auto
mobilisticas de Brooklands,
conhecida não sómente no

país como no mundo inteiro.
Realmente o celebre velodro
mo foi vendido á "Vickrs Ar

mstrorrg
"

pela soma de 330.000
fibras esterltnas .. O presidente
da sociedade proprietária da

pista, falando sobre esta tran

sação durante a reunião dos
A tlIFILES ÀTACA TODO O ORGANISMO acionistas convocados para

O Fígado, o Baço, 'o Coração, o Estôm�go, os Pulmões, aproval-a, .declarou que embo-
a Pele. Produz Dôres de Caseça, Dores nos Ossos, h AO'I sofredoresReumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e ra fosse o primeiro a recorr e- N

Abôrtos.' cer a pista de Brooylands co-
Dra. L GALHARDO-Ex-mé-

Inofensivo ao organismo.s Agradável como um Iícôr.
I mo uma verdadeira ínsntuíção J dica do CeIl±ro E.pirita Luz.

O ELIXIR !H4 está aprovado pelo D. N. S. P. corno macíonal que seria preciso Ca'id'ldo e Amor. cornuníco
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da

manter, as condíçdes criadas a rnu donço d, seu co nau l tô-
mesma origem.. rio para a Rua do Senado

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS pela guerra e pelo consequen- 317 __ 2 <andar. Rio de Ja-Sôhre o preparado. ELI- A composição e o sabor te abandono em que ficou nes- neiro. onde pana a oferecer
XIR "914" devo dizer-lhes: agradável do E L I X I R

ses. últimos anos foram de o••eu. pré.tim08. Escreva de-
sempre que o tenho empre- "914" recomenda-no como

molde a exigir muito tempo, talhadamente __ nome, ida-
gado em os casos de indt- arma de fácil manejo para

de, endereço e envelope 88-caçã� apropriada (sifili-s o público no combate à si- grandes somas de capital e coín-
ladél para Q reilpC"Ita.

em várias de suas maní-] filis, qualidades que Ire- S:ideravel trabalho, antes que. � _

9 DE ABRIL festações) os resultado. I quentemente aproveito U? o tradicional centro
_ pudesse

I

Itêm SIdo satisfatórios, pois

I
Ambulatório da M.aterm- vir a ser novamente usado pa- rSto, Apolônio lUártir! são ráplAlos e duráveis. dade de Santa Mana.

Dr. Washington Ferreira '

craa;.oasMdisEPutAaspEaRutiormlVobiOI.isti_JEste ilustre defensor da Fé Pires Dr. Silvestre Passy
católica ocupava em Roma o

_1IIIiI . ,,' �..�.... ";.-,,._

alto cargo de senador. Mais,
porém, dó que esta dignidade, _

ganhavam-lhe sua erudição e

K N ()TS/Ua piedade a estima geral.
CONTA CORRENTE POPU:&"AR

\

I
r

l_Entretanto, um dos seus escra-

vos acusou-o de ser eristâo, Juros 51í2 a. 8. - Limite Cr $ 30.000,00 ,

Desde que o imperador Cômodo Movimentação com cheques

4'.
.

.- -_

���i;�osa�e ����;l�o�::ae�ibe�� Banco do Distrito Federal S.4. I dS. crianças «pr��-
dade. Esta feliz �ituação apro- CAprTAL: <"'R$ 60.pOO,OOO,O'O , eram)�, O I.rco IflS
.veitou Apolônio para arrancar

RESERVAS: CR$ Bí.OOO.OOO,OO 'Quem ja OUVIU falar em
ás trevas do paganismo grande _. _ "prender" um arco-Irís verda-
número de almas. Eis que de Rua TraJano, 23 • FlOrianópolis deíro? Pois, ainda ha pouco, ou
re!P�mte despertou de 1.1OVO a

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

'

melhor, 'no Natal do amo pas-
sanha dos governantes contra sado, milhares de crianças pu-
a religião Ide Jesús. Apolônio . I

deram ver um arco-iris encer-

foi citado para comparecer pe- rado numa grande caixa de
rante o prefeito Perêuio. Este cristal que se exibia no Museu
exígtu que Apolônio renuncias- de Cíencias, de Kesíngton. Um
se a sua Fé. Não conseguindo OlJEBÊQlIl \ , _ arco-írts em mí'níatura, é ela-
isto, devia o santo defender sua

tHEra/� NZ'O C"I'
�

I.� rl.':- ro, mas tão real como o v-erda-
religião 'perante o. senado. Pa- UI u,"HC .,)C

;- . deiro e, provido de todos os
ra tal fim Apolônio elaborou PllfOCUPf. ••• ./ seus elementos naturais .

. uma 'apologia de F'é cristã, Ien- ./ , Essa maravilha de ciência
do-a na ilustre assembléia. A moderna estava encerrada na

impressão de seu descurso fo,i IIIIII IIlD II!II_ chamada Galeria das Crianças,
tal que os ínjmigos mais fero- um dos pontos mais visitados
zes Inão sabiam como respon-

C -R E D I Il"": R I O K N O .1
pelos escolares britânicos

-

du-
der. Lembrou-se então al.ghem: «)) rante a gu€rra. Graças aos
do decreto de Trajan6, segun- . grandes progressos e desco-
do o qual cada um que foi :acu- " be:r:tas ciêlltificas realizadas
sadode ser cristão deveria m()r- Avisa acs seus cliente� a 'mnd'1nca de na Grã-Bretanha durante os

rer, se nãó. renunciasse a sua e�critório para a rua João Pinto n.O 5. anos da conflagração, é bem
F1é. Apolônio foi oondenado ii. junto à Redação do «O E�tadoJ>. possiv.el esperar enormes me-
morte. e decaJpitado. Foi em lhorias na G.alesia das Crian-
Abril de 189;" I iii ças.

TEM SíFIL SOU REU.

MATISMO DA MESMA
I

'ORIGEM? US::_ O -PO-

,PULAR PREPARADO

Bolos
mais crescidos

,

;

I
L- -P

Bolos
mais macios

Bolos
mais/ojos

,

Sedas Ca,simiras e Lãs

CASA S".TA. aOSA
O-R'LA�L)O �Oi-\ KPliJLLl.

.

Roa Conselheiro Mafra,' 36· - loja e �obreloja Telefone 1514 (redl6 interna)
Caba Postal 51 --- Eod.· Tele.g.: ftScarpeUi". __ 0 Florianópelis

I
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(�'rotestaniismo I
A ARTE DE CONHECER OS

'1,HOMENS
Prof. J Alcântara Santos

Há muitos anos foi aberto o tú
mu.10 de Ameriotep II, m.6narca do
Egito, Entre outros objetos inte
ressantes, encontrou-se ali um- va
so de mel. Pnotegído do contacto
COIl11 o' ar" o precioso Iiquido ner
maneceu imutável. Decorridos" sé
culos, depois que êle foi co'locado

· em um receptáculo, ainda era uma
.delícia para o paladar.

São assim o's evangelhos: os en

sjnamentos que eles encerram, em
bora tenham sido postos em escri
ta, há muitos séculos, conservam
.através do tempo, aquela dOÇllr�

· que deleita os corações hurnanos.
"

O motivo que nos trez a este
m,ücrof'O'ue não é. outno senão o de

J. realçar esses .en.,sinamentos que de

r/ vem estar hem vivos em nossa Iern-
/r1l .brança para a 'felicidade dos 'nos-
/

sos corações.
Tomemos hoje o encontro de Je

-sus com Natanael, procurando elu-
· cidar os ensinamentos que êsse fa
to nos oferece. Diz o evangelho
-que Felípe achou seu amigo Nata
nael e O' levou a Jesus, Quando Na
;!:aiIlael ouviu Jesus chamá-lo pelo
arome, enche-se de gnnalde admira
çãoe disse: "Dornde me conheces?"
Quando Jesus explicou-lhe que Q

tinha visto muito antes, quando
ele estava debaixo de uma f'iguei-
1'a; ,e que já lhe estudara as atitu
des ; que já' lJhe observara 'as ex-

pressões, os gostos prováveis, as

aspirações, Natanael exclama:
"Mestre Tu és o Filho de Deus".
Nunca houve quem amasse tan-

00 'Os indivíduos como Jesus. Ja-
'mais houve 'c jamais haverá 'quem,
.cO!l1}O êle, conhecesse Ü' coração
dos homens. Quando Jesus vdu a

Natarnael, O' que se deu foi muito
-maís que a simples percepção de
cum �'!omem que a êle se dirigia. Não

. era só a visão, porém rnrui,to. mais
-do que isso: A COMPREENSAO.
"Não só viu o homem, como também
.compreendeu o semtido da vida
-desse homem. Reconheceu o cará
HeI' de Natanael, denominando-o
H,de um verdadeiro esraelita, em

quem não havia dolo", isto é, um

homem reto. NãO' um homem sem

pecados, mias um homem sincero.
Ena, sem dúvida, um .desses homens
f.iiIlos e .resene,dos, que só se con

.quistam aos pOlLCOS [lella simpatia,
-ou do contrár-ío, f'eoharu-sa inteira
mente. Jesus conhecia a Natanael

,,\, mais Ido que este supunha. Conhe

J..-
..
eia sua sinceridade, conhecia suas

-

aspirações, conhecia sua sêde espi
ritual, conhecia sua necessidade.
Amigo radíovínte: quando vires
aJ81ém aproximar-se de ti, pergun

.

ta '3 ti meSlTI-O se 10 entendes e �e'
.

compreendes com os tJ'1'lÇOS desta
compreensão profunda com que
Jesus viu e compr-eendeu a Nata

-lI1a�. Jesus declara que o vira 3!J1-

tes que Felipe o chamasse, quando
..Me. estava sob a figueira. Que se

'pass�raí debaixo daquela figueLra '?
'Talvez tivesse apenas' fechado os

oíhos para orar e Cristo : o perce
bera. Talez em seu rosto se estam

pas-sem a luta e a angústia das ten-

tações. Sim, Jesus viu. Vdu, nesse

fato, toda ao alma de Natanael, O
-pormenor perrnitiu-l'he fazer toda
urna análise do Jwmmn. O que fal
ta em nós, abundava em. Jesus: O
dom especial de entender os indi
-viduos.

(Continua)

I Visite, sem ccmpromlsses

LIVRARIA ROS,A

I Rua Deodoro, 33

Florianópoli�

Livros novos e usados
em diversos idiomas.

A tende enromenda@ <:te
obras editad� no Brasil
ou ria estrangeiro.

Novidades todas ."

semans!\

a el".DO-Terce.felra. 9· de Abril ae "46

,

4':�.O ua·miuho mais lento,
mas o único certo ..."

era a opimao de um grande estadista
e de um espírito prático e objetivo,
comprovada por milhões de outras pes
soas pelo mundo. O· Seguro de Vida é
a lenta, serena construção da tranqui
lidade futura, 'a garantia contra os im

previstos da sorte. Erga sôbre êle
o futuro econômico do seu lar, man

tendo uma apólice da Sul Ameríca,
que conta com 50 anos de Proteção ã

Família Brasileira. Será a sua paz de

espírito. Pode ser a sua garantia no

futuro. É proteção para os seus. 'E deve
ser iniciada sem perda de tempo. Um

agente da Sul America está às suas

ordens para mC!strar qual o tipo de

seguro mais adequado ao seu caso.

. I

.1

I

j.
I

•

..

\
\

À SUL AMERICA
CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO

Queira enviar-me u.m, folheto com infor-
1"'0('00" sôbre o seguro,

10- 8 888- 2 6 9

Vende-se um terreno com madeira de ltti.
grande mata e cachoeira, situado no distr ite de

Paulo Lopes, município de Palhoça, contendo

oitocentos e cinqüenta metros de frente, que

faz com o' Travessão de Bom Retiro, com doi.s

mil oitocentos e sessenta metros de fundo. Tf-a

.ar com Nilo Chaves à rua José Jaques n. '1.

telefone M 760 � Fpolis.

Os Estados Unidos revelai o fracasso da
Argentina no controle dos lundos da �eixo))

I'

I'
r

. r

I

ça
"

nas 'países europeus. neu
trais, Portugal e Espanha,
prossegue o documento,

.

"a
Embaixada Alemã dispunha de'

.

ótimas condições para transfe
rir fundos da Alemanha para ,

REPRESENTANTE
FÁBRICA DE RAQUÉTES DE TÊNIS, procura

Carta com

representante ligado nos meios esportivos.

E ELE<iANCIA ?

ciais ou não oficiais, se com

prometeram, como é do conhe
cimento de todos, acusa o me-

morandum.
.

"Utilisando pessoas de con

fiança" ma Argentina e varres

.bancos e "pessoas de conrían- a Argentina".

j' Eis o que dizia

./ �

I FR,ANKLIN D.I

I R, O O S ElE L T
i

I da proteção trazida

pelo Seguro de Vida.

Mostrando como a preocupação de ga
rantir o futuro econômico leva a es

forços apressados e dl sp e r s
í

v o s,
Franklin D. Roosevelt, o grande presi
dente americano, afirmou: "O Seguro
de Vida consegue-o pelo caminho
mais lento, mas o único certo". Essa

Sul America
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

Fuadada "fi 1895

TERRENO

Washington, . (S. I. H)
- Embora o dinheiro, ga,s
to pelo govêrno alemão na

Argentina durante a guer
ra proviesse príneípalmen
te de firmas alemãs e da
comunidade alemã, �stabeleci
da inêsse pais, declara o =Li
vro Azul'" dos Estados Unidos
sôbre a cumplicidade Nazi- Ar

gentina, 'o governo ,
alemão

nunca encontrou sérios obstá
culos Inos regulmne1\tos do con

trole de câmbios, quando pre
feria transferir fundos direta-
mente na Europa. I•

"Só de'pois de 27 de· Janeiro
de 1944", acentua o doeumen
to em questão, "foi emitido 'Um

decreto proibirndo Ia tran.sferên
cia <le fundos e créditos dire
tame!n.te Ipara a Alem.anha e o

Japão e, unicamente, deipois dé
RECORTE flSTE, coupon preencha-o e por nosso inUt· 28 de março. de 1945 é que o

lmédio remeta-o Á CAIXA DE ESM0LAS AOS INDlGENT� Banco. Central da Argenti�
'DE FLORIANÓPOLIS.'

-

,>tentou regularisar as· contás

IAutorizo a' minha inscrição como sócio contribuinte de caixél e os depós-itos de aI:' QU�R VESlIR·S( COM COltFORTO
d�sa CAIXA eom a mensalidade de Cr$ gumas das pessoas exercendo PROCURE A

Florianópolis, de .......••..•. de 194 .....• �i�:=:O�:I:::::e:sêeSS:: f:�� I alfaiataria Pere·,·ra .&" MelloNume por extenso , J • ; •••• ; • •

�O.ti����e�Ú:����:s���:i�i�U��fi!_ �
, Rua Felippe Schmidt 22' - Sobrado

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade as organisaçóes alemãs, --------------------------------------------

1lW:I!

• "nHOI fttu""'GO
DE EFeITO SE6�ao
f , ..ot:e,.SIVO.U .MC�IAllç"S ,

AI
#.I"�

informações para. PERNAMBUCO &

LTDA. RUA DA QUITANDA, 29

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

Nomf!J � ••.••••••••

O;'to do n s-c.Ó: dia. m.Ps ..••..ano .

Solto ? Ca,sado? l'cTn filhos? ••...

Ru•...............................................

Cidade .......•••.....Estado ..

HARDY

ANDAR SALA 108.

RIO DE JANEIRO.

10.
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ANIVERJ3ÁRIOS
SRi\. BABY BOABAID

Assmala, a eremenoe que
hoje transcorre, o aniversário
nacancio na exma. sra. Baoy
Boaoaxr, da alta socíeoade üo

nanoponcana e rngníssíma es

posa co sr. }relIpp Boabaid, ca-
pitalista. ,

A dt�tinlta amversaríante,
dama de grande vi�tude, tera,
oportunídade, neste ensejo, de
receber 'às mais . ínequivocas
demonstrações de caruma e

paulista levou a melhor, ven- segumtes os resustados dos �preço.
* * *

cendo Ipêl0 escore minimo, jogos realizados ôntem, nesta
"""'..." INO CLAUDIO FU'LL-

goal conquistado 'por Lima. ! caPital,.
em prosseguimento I......,.N GRAF.Eis-que a crônica esportiva da capital divulga, com o * * * I do certame de 46: Portuguesa "

, , ,

maior prazer, o encerramento do maior "caso" surgido na Ve- INICIOU-SE O CERTAME de Esportes, 6 x Portuguesa A efielme�T!]e que hOJ,e tr�n�-
la catarínense, no 'qual o "Veleiros da Ilha" aparecia, como PAULISTA � i Samrtista, o; Gormtians,!} x oor�, "ass1n�la � ,am,'ViersanQ
o perdedor do úbtirno campeonato estadual de Vela. . . Sã0 Paulo, 8 _ Inaugu...'Ou-' Comercial, 3; Jabaquara, 2 x ,nalta:hlc1O .do inteligente rneni-

Dizemos, írrícíalmente, com o maior prazer, pois, nem se, sábado, a temporada oficial, S, P. R, 1. '

:.no ,GLa:udlo, ;u��.;af.
sempre nas é dada a síllttsfação de comentar as últímas deci- de São . Paulo, com o jogo en-I �, ,� �,

sões de ligas, conseíhos, Federações, pelas quais, nota-se a tre Ipíranga te Juv,enttu7."-'saiu I

VENCERAM OS UNIVERSSI- PROCóPIO ÉORJA
imparciaãídade e o espírito desportivo, acima das paixões pes- vencedor o primeiro, pelo 88-1, (I'ARIOS HRASIL�IROS Trancorre, hoje, o aníversá-
soais" core k 2 x 1. Assinalaram os I

do natalício do sr, ProcópiO'
Dízemos "encerramento" do maior "caso" no 'esporte da tentos: Cabeção e Reinaldo, I Rio, 8 _ Reàlizou-se, ontem, Borja, do comércio desta pra

Vela, e o rnottvo é, evidentemente, aquele que ficou resolvido
para O' vencedor, e Niquiuho.: no Estádio do Vasco da Gama, ça.

sexta-feira, na seséão do Conselho de Representantes da F, V. para. O' vencido.
(

, lo encontro entre uníversitá-
* * *

M, .S, C., na séde do Conselho Regional de Desportos. �, * *

(rios brásileíros e uníversítá- FRANCISCO GOUVEIA
Ali e�ta:valffi p�e�(mtes,. sob a presidên�ia do nov�o comodo- OS JOGOS EM SÃO PAULO rios uruguaios, vencendo os Assínala a tdaita, de, l_l0je o

1'0, sr. Flávio Ferrari, elementos reconhecídamente altos, no São Paulo 8 -'- Foram oslnarCionais pelo escore de 3 x 2. transcorrer do anrversano TIa-

esporte da Vela, tais como, Dr, Arnoldo Suárez Cúneo, Manoel
'

I talícío do sr. Francisco Gou-

Gonçalves Orlando Filomeno, Félix Schaefer e Armando Sa- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• veia.

b�n,o, �odos fomna�do, � Conselho que deveria po� termo ,à ,tão Divulgado no Río o ante 'pro)"elo '

II
* * *

seno impasse, prejudíciaã aos que ostentam o titulo rnaxsmo I , ,
,

--- SRA. JULIA DUTRA LOPES.

da Vela nacional. .(Conclusão) Dec, n. 15800, de 8 de Junho de! ÂniV1ersariJa-rS€ hoje a exma,

Após Itôdas I3JS íormalídades Ida sessão,' ínctusíve a leitura Al,'t., 17° __;_ As ül)�oriaucias ,?O,� 191:;,1. 220 _ Igua.]auente ;poderão' sra, Julia Dutra Lopes.
do protesto interposto pelo "Velei:ms da Una", e, os apartes dd'epo�lttos9oa qUite s� refere a letra. b ser liberadas, até 50% do, valor dos I * * *

.

tã tumeí
,

t d S P id t f
\ >O ar.

.

'PO erao ser convertídos d "t di 1
. ,

t MENINA DIONE DILSA OSao cos umelros, surgIU a propos a r O r, re.S1: en e, que 01 em Oertifkadrc>s' ,de Equipamento
r 'tOPOSI os 'em I�' leIl'O, a,s Impor a�l- .

. .

.

. -
" D '

a seguinte: "Enca;min!har "ex-oficio", á Oonfle!deração Brasí- que se.rão liberados proa Comissã� Clas qur� Sle destmar,em a renova�a:o I ANJOS
. ,�

',' dos es,toques das iH'mas COUl]le!l'ClaIS. .

Je�ra 'de Vela, para seu parecer 'e resoluçao, o p'r.Qt�st'? do "Ve- de Illívest)�l1entÜ's.. ' , e Í'ildrusiriais que invocarem e pro-I Fe�teJa, nia :data 9ue _hoJe
lteIros da Il<ha" e a de:fiesa do "Ia:te Clube," dles.cnmmando-se

E
A�t. 18

t- �rs Ç,�rdtIfIcados tde varem tal ntecessidade perante a transcorre 'malS uma pnma--
·�,A t d f +':'r d A '10 f

' +,j. d C' qUJJpamlel1.o 3!uqu');n.os espon a- J t' d A' t d L E i al t 'D··aluua ° o'S os alAJls eSu€ O ,qUje 'OI O pirO'Lie'S!v� :o O'man- neamellte pütderão s'eI' aceÍoos no 'UJn, a,' � JUs res 'os ucros xtra- ,Viera a g t3Jn e menma lOne:

ctante Or1'3indo Coe1!ho, ' computo dos depós'itos aludidos na 0Ir�:_nt,ar21��, ".>�,.. t'j'
DUsa dos Anjos, filhinha do

C tos -'l"";' 't j. M 1 t "b" d fIt 90
l'U', " -..,,' all!1l11lSS·1vea a u. 11- 'D' .... 'An'am os ges . a, 'u.eIllon�,\traT neryoslsmo, . anl>o o sr, a- era

'o
lO a,'., :. .' zação rd,JS ,de.pósitos ,de que tmta o sr. rrnaJS uOS JOs.

110e1 Gonçal'Vies cornO' o. sr, dr. ArnO'ldO' Suarez Cumeo falanrlO' Art. _19 As rr;efell'das ll1�!p{)rtancIa� art. 9° letra "b" e "c" semnJ'e que
* * *

,

'
,_ poÜ'derao tamtbe.m- ser l'et1rad.� ate" ' �

"

pelos s�us �llUJbes, �rcelltaria!m a p,roposta ,com algumas r:et-<tnço,es 50% do seu valou., para paga�oento f(lr destinada ,a :fazer face 31 preJ�-
as qualS sao perfielttarnente cablveLs' , d b

,',"

d . 1
zos que ;()0111JIHlOmetanl fuudarrne.ntai- .

, ,.'.
r

'. , .

"

_, ,

e..o: �as ]a LI1lrCl3J 'as .o_tl que y�n laI11 'I11,ente .a situação <da em rêsa me-

Fl'cara, 3Jssrm, ao crifteno da C, B, V" a soluç3io desse Ja a l?lelar-s� ;pela empresa, der�1madas .diante ,provas auresentadis á Jun.ta Tra!l:1SCtOn11e, hiojle, O aniv:er-
rumoroso "rcaso", ·estando, portantO', de paJraJbens os S1'S. diri- ta lJnstal��a.o dQS ,n�)Vos eqmp.amen- de Ajustes dos Lucros ExtrarOl'dillrá- sário mtal'ÍtCio do sr. dr. José

t d V 1 b' d t-'�"'" d 1
� '.' os ou "-'J.Tr,as SQCIWlS.· 'M iI -'I,� S C�...+· l"�gen e:s�' a e a

. arng�-verr e, por ao aJct:U,va .a. s� uçao 9ue 11'a Art. 2.00 _ lVI,edianle justificação
nos,

') ° .' ,''lI:!; ,o � erra �I)a, a:uv

peJ:1mltrr a contmuaçaO' das l'€IgaJtas e eompetlçoes amIstosas. da respectiva necesgj,dade, a juizo 1 A�1.·'t �4 - d,.o I 1 ��OHllment�'t dIOS fUill'ClOuano do I. A. P. I.
Nooa deve .ser ditto em rCo'lltl�ário à boa ação do.s clu1bes "Ve:lei- ,do Bau1Co ?O ,Brasil, fica a�segura?o �!P��� °t�.:t�l � 1�I'��1�,Z, ��.:�n,,�,;u o� _ � * *

TOS da Ilha" e "Iate Clube" pois êles soubêi'am enfTlentar com �os COtl11tnbumtes qU,e, hajam feIto "e" .será feito em dnc{) tpresrfiç{íes OSNI QUINT PARENTE
. , '. - - mtegralmente o detposLÍo recomen- b'

'
.

' '.

31\
.

"

ga1hal1dm urrnIa Icnse que .:parecia l1ao ter soluça0; aJcatando

I dado peja letra "b" do art. 90 e. cu- 1l11'estraI�" a

pa,
rtir d� '\J de Junho A data que ôntem transcor-·

uma propostJa do comodoro FLávio Ferrari, que deve ,ser 3JpO'n- .ia Íln!jpo'l'tancia não toenlla sido re- dd'>O' ex,e5rO'�m.°25'�t dev3e5��odCOtIT:nsprod:n- reu, !assmalou O aJlliv:ersárío'
d 'd l-C '.,' er a ,o 10 re 10 o o"",. e-

iaJdo C?IIllO e.spetacmlar!
_ : U,Zl a rpe,":a �Ü(n!Vers�o em" �'rtI.I- v1do.

' na1JaJl:i:ciO' do jovem Osni Quint.
Nos ... que aJcompanl1'a:mo.s e apeJramos sempJ:1e, pal1a que I=d{)�

de ,-,qtll!paruento, o direIto doe P,[�rátgTaro ún�co - Aos contri- PaI'lenre. .

se agisse com J'ustiça e impal'cialddaJde felic.i'tarmos' O'S de"ll')ort:iJs- obteldrem, Idédo ,JtUesin:n Bancto, peita fOtl- buintes que fizerem .o recol'hiUTfel1.- * * * ./
.

,
." �l'" lua ' e cr 1 o, el11. con a correu, e, t d d

'

,'t 't d' .

' I

tas do "Veleiros da J:1;_'ha" ie "!iate Clube" 'aO Con:selho de Re- . d . <t d -:". .t·
o' os epOSrl o� an es ,as menclO- NOIVADO'

.
,

' ou. es?o;n o e pr OU11Issona, a e ualdas rdatalS ,sera' concoo'JJdJo um

dres-l
..

presre:ntantes e a F. v. M, S, C" .fazendo votos para que no fu- 50% (cl�'ÜoeJ'l.ta 'p�r cento) dO. saldo conto que seTá catculado á taXia de ContraJtou Icasamento com a.

turo sejam evitadas essas situações rextI1emas, UIffi ',tanto desa- dop re�ler�d? �e:J?0sIto,
T!i(

_ 10% '(dez por .oonto) ao ano, em gentil senihor'ilta Edilia Maria
O'yadáveis. ' �T�gl�. o Ulll� r d

IS �lPer�ç�s fu11JÇão de tempo de an,tecipa.ção e: Tasso . da cidrude de Urussan-'
b so ;PÜi ,erao ser I ea Izar as epoIs e da respectiva imP'OrtanCÍa 'I.,

-í Acy Cabral Teive ',recolilüdo ü.Jte�;:tIlJ11ente o depósato Art. 250 _ Re�ogam-se ·as dús;p'o- ga, o 81'. Osni Qumt Parente�

, I \
.,,* e ohe?'ecerao as il1�r:mas e form;a sições ,em contrários.

*

GIL INGRESSOU NO PAULA Os il10vo:s valores são Zurú e 'I?refendas Ipel0 Ban;co do BrasIl" Rio de Janeiro, de de MOVIMENTO DE PASSAGEI-
RAMOS / Lebetiniha, que deverão ocu� �/A" seniCIJ�-1hes 3fphcad.� taM de 1946 - 125° da Independencia e:aos NO AEROPORTO DA

J\ b d
" " ,

los
. -

d
' Juros s�erlOr de 2% (.dOIS por cen- 5SO. da RenúlbliC!a." PANAIR DO BRASIL S, A'. NO,n!C3J a ce lngre.ssar,nars 1 - par as pOSJçoes t re zaguerr) e to) pelo men'Os a' taxa de .redescO<ll- ..

tes do grêmio do ST. m�jOl�-mé- extrema rairreita respediva- to então vigente. AEROPORTO DE FLORlA-
dic9 José Rosário de Araújo, o menlte. kM, 21° - Poderão ser liberados

B R' I T'O N
-

POLIS
d'

até 50% (roincoe'nta por cento) de '

. O

éXlec.elente "cenlber - forwar' QUaJsi diáriamente os joga- seu valro.r os depósitos em dinheiro
"

DIA 6:
Gil que no ano pa�ado '�ili� dO'Te:S, são submetidos a exerci- f'eitos UlOS 'teJ:'llThOs' Id'esta lei, se des- 'Procedentes do Rio de Ja-
tou no Co1�aJ, onde teve dos, testando senda >8xperimen- t1nados á �plicação '[)revista no' art. O alfaiate indicado neiro:
destalCada aJthação, sendo de.." tado outros. 10 do' regulamento aprovado pelo Tiradentes. "I Jorge da Cunha Carneiro.

pois de Felipinho, o artilhei� �, * *

,r.-a'e.s OD'EA�_I�P''EnIAL
Procedente de São Paui.o.

da t'empomda. CONVIDADO O FLAMENGO � "'� 1... K Aoo;uto Vieira te Margarida
CDIIll a aquisição d:o jovem e P1. JOGAR NO PARA CINE ODEON - Fotlle�: 1587 - 1602 Vieü:a.

'l,aloroso.. :comandalIllte de ofen- Belem, 8, (E) - A Federa- HOJE - ás 7,3Q hóras
siva, muito lucmTlá o l"aula çãp Paranaense de DespOl�tos ...E O SUCESSO CONTINUA!
Ramos, qUle dia a dia vai refor- O'fel1ooeu ao F�amengo p'tssa- - A história dolorosa de um compositor genial, sujeito
çando o s€u conjunto eom va- 'gerus aéreas e hospedagem, a. crilIl1inosos lapoos de memólia!:
lores novos. bem como Cr$ 10.000,00 por CONCERTO- MACABRO

'* <1:' '* jogo realizooO', p�ma tem- Lail1d Gr.egar - Linda Darnell - GeOlige Sanders '---
JÁ ESTÁ COMPLETO ° paTada aqUlÍ,

'

Glenn Langan
CONJUNTO DO CARAVANA Não fez a F1ederação melhor PREÇOS: - Cr$ 5,00 - 3,00 __,. 2,00.

.
DO AR

. proposta tao tri�campeão cario- CENSURA: - "lmp, até 14 anos"...
Consegudmos aipUliar que to- ca, ãevido aJSJ\temporadas do CINE IMPERIAL - Fones: 1587 - 1602

dos os ele:menltos qU1e este ano F11l1I!ii.!l!ense e dia Portuguesa HOJE - ás 7,30 horas
' •

il1ltegrarão o clube' do sr. 'ma- de Desportos ter.eIll dado pre- 9{) minutos. de gar:galhad'as e torcidaJs!
jor - avi'3ldor COI11a(l'l.da:nJte da juizo.

'

A PISTA DA MORTE - com:
BaJsIe AléIle'a, já solicitaram ms- '" " • Joan' Va1erie - Henry Armet.ta
crição para diputar o 'OaJ:rnpeo- TOMBOU O HEIXA-CAX- A PEDIDO!!! - O maior e meHlOr seri.ado:
nJaJto de Amadores, PEÃO GAUCHO OS PERI,GOS DE NYOKA - .com:

São os s'egumtes os jogado-' Polito A1Jegre, 8 - Onte"ll o Kay Aldridge - 1° e 2° eps.
res que J:1enovaraI!Il suas inscri- Palmeiras, de São PaJulo, fez CENSURA: - "Imp, 14 anos".
çôes pelo caravan,ª- do ar: Leo- a. sua rteftceira 'aJpresentação PRÓXIMO CARTAZ
umas, Sa'Illford, peixoto, Arí riOS gramados ga:ll'chos: fn- ODEON - AMANHÃ
Farias, G3Jto., HaToldür, VeTzola fronta;ndo 'Ü In:tern:a'Cional' he- .Ses.s.ão_das._Moças
'MoralCi ;e Hazan. xa..(caJIDipeão Ga'llcho. O clube A AVENTUR,_EIRA - com: Trud!dy Marshall 'Sheila Ryan

, \ + Vitta Social I
��

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

No ataque do ,Varavana do
tte. aviador Macedo, a

Ar reaparecerá Q
maior figura do

explêndido t<inside-Ielt»
«tnitium» de 1945.

Muito bem, Senhores!

.. :/
,;\í �

DR, JOSÉ MURILO DA
SERRA COSTA

/

.<

neiro:
Juçá Barbosa Callado, Lidio

Ma:rtinho Catlado e SHva, An.
Mndo Fernanldes -costa, Va1é
rio Torquato de AnlClradc Bc

telho le' Salomon MOOre,
Com destino a São Paulo:

Ai::rioldo Pamplona. �

Proceãentes 'de Pôrto Ale':
gre:

_ João Xavier Moniten.egro,
Robert Marie' CliemJent 'Nageon.
'de Lestang, Canltos BotKay:'
Arivaldo Banbosa CaJCequillÍ1o,
Laura Filomen�, Jayme Waes
lna'Il!n e Izaura BaTbosa Lima�

LEIAM A REVISTA
0- VALE no ITAJAt

DIA 7:
Com destino ao Rio de Ja.-

i _':

f
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DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta.Diploma de habilitaÇ'ão do Canse-�
lho Nacional de Oftalmologia,

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

ROSID1l:NClA - Conselheiro Ma.
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdads Na.

cional .de Medicina da Uníversjdade do Brasil). Médico por concur
so do' Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Ca�a 5ie.Miseric6rdia, e Hospítal
Psiquátr-íco do Rio na Capital lie-

deral
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consult6irio: Edifício Amélia

NETO'
-'- Rua Felipe Schmírít. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

)

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
ItURGIA - MOI,ÉSTJAS DE SJil.
.. ,. 'NHORAS - PAR'l'OS ...
Formado pela Faculdade de Medi-
cinna da Universidade de Sâo

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl-
11ai'eS, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, pr6stata, bexiga,

ütero, ovários e trompas. Vartco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te]. 1.598.
RESJD1l:NCIA: Rua Esteves JIl

nior. 179; Te!. M 764

im. POLYDORO S. THIAGO
I

Médico do Hospital de Car'idade di'
Florianópolis

A ssistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos ó rgãos inter nos; especial
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAV/.1
Doenças do sangue e dos 't,;ervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das 15 às 13
horas:

Atende chamados a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les. 18. Fone 702

RESJD1!:NCIA: Avénida 'I'rçmpowski,
62. Fone 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
rONSULTAS - Pela amanhá:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, .sobrado -

Foné: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifili. do Centll" de Saúde

DOF.:"i'CAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO·GENITAIS

DE AM130S OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações �. Vias Urinárias -

Doenças dos' in testinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite arneblana.
Flsiot.erapia - Infra vermelho,
Consulta: Vital' Meireles, 28.'

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

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

Representante de produtos . qaímiCOS
Industriais e farmacêuticos

Firma de S •. Paulo, deseja nomear representante nesta

praça. com prática de importação, bem COmo

paro venda de mercadorias de estoque
Dirigir-se para: AGÊNCIA HUGO Av. Brigadeiro Luiz

Antonio. 259 -- S. Paulo ..

CÂMARA CRIMINAL

;:';ih;;;;�';;-'-":�����::: ICirurgia e Ortopedia clinica e cí- Assistência Municipal e de Irurgia do torax. Partos e doenças I Caridade .��������������������_���������������� ...��de senhoras

J
CLíNICA MÉDICA DE C�ANÇAS

-

-_.-

OONSULTólUO: R. João Pinto '1 ADULTOS

R 'fDlárlamente das 15 às 17 horas. {)oNSULTóRIO: Rua Ntmes Ma- eSeUllH orenseRESID1l:NCIA: Almirante Alvim chado, 7 (Edifício S. Francisco).
.

.

. I :
.

"36. Fone M. 251' Consultas das 2 às 6 horas .

RESID�NCJA: Rua Marenhal Gut
Iherrne, 5 Fone 783

Na sua sessão de ontem, foi
julgooo o seguinte feiJto:
Apelação criminal n. 7.510,

d:a comarca de Timbó, apelan
te a Justiça e apelado Altemí-
1'0 Dallagnollo. Relator o sr.

des. Guilherme Abry.
A Câmara Criminal, deu

\ provimento á apelação, para
DR'. MÁRIO WENDHAUSEN reformar a sentença absoluto
Médico do Cen tro de Saúde e Di-\ ria do jurí e condenar o apela-
��f�ng1 ���ri��A"��rê�d�\��OS� (do a 6 anos de reclusão e ao

críancas '. i az t d t itCO)íSULTóRlO: R. Trajano. 14 P gamen O a axa peru en-

(alt.os da C�)llfeitaria' "Chi· cíáría de c-s 20 00.

.,qu inho")
,

CO!\SULTAS: das 4 às 6 horas .------

RESl.DÉ1'Cl A: R. Fe lípe Schmidt,
38 - Fone: manual 812 Notas cienlífic-8s

MÉTODOS PARA COMBATER
A SURDEZ

Orumlbridge (Mass.) - (SIH)
- Outro pl;"o.grama de pes
quisas desenvolvido durante a

guerra e que poderá tomar-se
de grande valor para o publico
como 'O e para os veteranos da
guerra que sofrem da audição,
foi revelado pela Universidade
de Harvard.
. -Proveníentes de dois anos
de estudos pelos laboratórios
de psícoacustíca oe electro
acustíca de Harvard e Institu
to Central dos Surdos, em St.
Louis, siU11gimm novos méto
dos de experimentar a surdez
e 'pl'QPoI1"ioi!1la;r juma audição
ideal aos sudos que poderão
auxiliar grandemente o públi
co, quando puderem ser f'abrí

Grande Tónlco_j cados em grande e escala, se
- gundo aopíníão corrente entre

os pesquisadores.
O relatório dos laboratórios

acilma .

re,1lerÍ!(.rYs declara que
puderam obter informações de-
froidas sobre os gráus de sur-jdez o diapasão tolerável doe Reabertura do
sons em ouvidos afetados e as-

sim 'jlalbI1kar modelos comer- Luboratório
.

ciais e aperfeiçoar métodos de Radio-Tecnico-ElectronI diagnósticos. . Fundado em 1935
O Instituto Central montou Montagem de rúdios, Ampli-

aparelhos para diagnóstícos,

I
ficadores-Tranllmiaao:.res

que foram Instalados em 'hos-l Mahr;al importado direta-

_____".. __ _ _"'.__.. ro _.._", __._.._ ".., __.._ __ pitais militares, onde os solda-] mente d.os Y: S. A.

� dias com audigão perturbada ProPfletano
..

� eram tratados e ficavam aptos 0,t0m;>tr Ge.orges . B�hm
j..

'..

I
E,ecbe - Tecnlco . ProflliSlonal

. a remgress'rur no servI.ço �tlVO, formado na Europa
De a!cordo ,com os cIentIstas,. Florianópolis

r OiS benefidos do a;par:eliho 'em �uu João Pinto. n. 29 -- Sob.

� questão poderão ser de grande
S a1cance, si verifkarmos as es

l taJtístka!s pUlbli.cadas pela -Ad
ministração dos V�ternnos de

Guerra, "se.gundo -as quais ha
cerca de 40.000 s'Oldados sur

dos e que 300.000 poderão 'vir i
a sofrer perturbações na audi

ção, nos prox�mos vinte anos.

FRACOS •

ANEMI€OS

.)..

Praça da Bandeira
rie. 37

AUTOMOBILISTAS
Aten'ção

DA BAtA-
fadada em 187. - 5áde: II A I A
mCEN·DIOS I: TRA.NSí»O'RT'ES

Cifras do jBaíanço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

COMPANHIA

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidad�8 \
Receta
Ativo

..

f'

Sinistros pagos nos últímos 11) anos 98.687.816.30
Responsabilidades '"

" 76. 736.40L306, 20

, Dire'to�es:
.

;�.

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto cí� Araujo
�

e :José Abreu. 1

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

I,

Laboratório
Clínico

fWA JOÃO PINTO, 2S
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Flor ianõpolis
Farm. Narbal Ah,es 1)8 Souza

da Cosia Avila

Precisa de um empregado
competente? .

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

:".

, Pneo
'

o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

Exame de sang'Je, Exame para veriIicação
de cancer, Exame de urina, Exame !)Ol'a
verificação da gravidez, Exafi"l8 <ie escarro,
Exame pare verificaçã9_ de do.encas do'

�eJ.e, boca e Ci:abelos, i::xome de fézes, '

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangues,
Lxame qu{rnico de farin}{as. bebido.

,café. cíg�all; etc.

Dr. ,H. G S. Medina
�arm. L.

SRs.DENTISTAS
CúJ11/YtI#lt

.

/1*�",QLSO��POS1�,"
PREÇOS· ..MODICOS<.:;

SORTIMENTO INCOMPA�AV[L

····.·�/i�if;rrSTÂ�PR�'6S·
DEPOSITám'ns'E' 'T':T'"DENTAQIO H····

.

(J 71tdI�effl·.�ú12f��··
. '. .'

-' � .
.

.. ".".'

\ 0UlIN.o.QIO 131·135·CAIXA 191· S.PAU!O :

I -

I I
...................._ : .._ __mm ..

I

.

.IA.trillllrià
Fabricante e di ... triÍ>1.lidores das afamadas con-

'11 '1'1 facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões,'mor!ns e avia�entos

I paro. alfaiates. que recebe' diretamenb dos'
Srir.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - �FILIAIS em . Blumenau � Lajee .

'.
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o preço da. carne' baixou,-eis. um fato indubitável. Para complete êxito' das medidasj
tomadas pela

- Prefeitura, convém qu� o povo não se submeta aes abusos possíveís,
daRdo logo conhecimento, .às autoridades, das"es.pertezas de álgum retalhista recareitranle

N�meado l:oDsul na Divulgado, no Rio�, o ante-projeto da Lei
Dloamarca .

A

bit
., ·

so re ucros ex rcrorcnncmos
Rio, 8 (Via Aérea) � Estev.e Rio, 8 (Via Aérea) _ O "Correio, "Derroga 'O decreto-lei n. 6.224, mente total das vendas feitas pelo Art. 10° - Pa<l�31 fixação do íuero

no Catete 'O sr. Haanrlton PI-'IJa Manhã", publica o seguinte: 'de 24 de [aneiro de 1944, regula a contribuinte durante o ano base. do ano-base será adotado conceito-
(r8S, a fim de ag,r8J.decer

ao pre- "Divulgamos, hoje, pa!,a conheci-I distl��1iç�o dos lucros e dá outras Parágrafo único - Só os lucros de lucro trfbutavel estabelecido na

\silde11'tJe Dutra a rua' nomeação 1111Icnto
de t'O:d'os - J:ndluslve. do Con- providência..s.

. . _

' que uâtrapassarem 'Os limites' adían- legislação do imposto de renda,

'para consul da 'Dinamal1ca gresso Nacional, ora. re�ll1irlo - o Usando da. atribulção, etc., decre- te fixados, estarão sujeitos ás dis- Art. 11° - As importancias reco-
,

, ..' projeto de -decreto-lei sôbre lucros ta: posições do presente decreto-lei. lihidas ao Banco do Brasil, á ordem
'I'ambém lO sr, Caio JUll'Ü c.e-. extr-ao rdinár ios, atualmente 'ohjeto Art. 1° - O decreto-lei .n. 6.224, Art. 3° - O contribuinte terá O' da Superintendencia da Moeda e do

sar Vieira foi 3.'10 Catete agra-] de conf'abulaçõcs. É êsse o ante- de 24 de janeiro de 1944, fica der- direito de optar por um ou por Crédito, serão por esta destinadas a

decer a sua nomeação para I projeto que ?, sub-líder- .da m�ioria, r�gad� em .s·eus . a�tigos_ 3°, 4°, ?o.e outro dos critérios admitidos no suprimentos á Carteira de Redes-·

chefe do Escritório de Propa- sr. AOUT'Cl� lorres, sonegou ont,E:1l1 7 , CUjas (h�'Osl'çoes sao .subshtm-, arâigo anterior- para apuração de contos do mesmo Banco, sempre que"
·

. '_ . ao conhecimento da Assembléia. das pelas deste decreto-lei para a parte do lucro isenta das disposi- por esta forem solicitados palra ope-s,
ganida 'e Expansão Comercial, Uma terceira versão está sendo aplicação, durante os exercícios de ções dêste decreto-lei. rações de amparo á produção. ;':t,
lha Grã-Bretanha. preperada, mas esta por enquanto 1946 e 1947, o imposto instituido, Art. 4° - Ficarão sujeitos ás dis- Art. 12° - Nos, balancetes e ba-

'

se encontra apenas em 'mãos do por aquêle decreto-lei, posições deste decreto-lei os lucros bn90S do Banco do Brasil deverá
ministro da Fazenda.' Art. 2° - Os lucros serão alPura- que excedam 'Os limites abaixo es- figurar em Oaixa destacada a im-

I }� o seguinte o texto da segunda dos, ou em função do capital ef'e- tabelecídos apurados em função portancia Idos depósitos á oa-dem da

KHOT I
versão que está s.�rrdo ligeiram�J_Ite tivame�t� aplicado =. explor-ação Ido' capital efetivamente aplicado na Superintendencia da Moeda- do Cré-·
retocada, para, plOr, em reuanoes do negocio ou em função do mOVI- exploração do negócio: dito.

. (' secretas no seio Ido govêrno: Art. 13° - As Delegacias Regionais-
Capital até CrS Perqentagem do Imposto de Renda fica o Banco

500.000,00 . . . . . . . . . 40,Ú() do Br::»sil SIA obrigado, para fins
mais de 500.000,00 até 600.000,00 39,00 'de contrôle, a oomunâcar, mensal-
'm3iis de 600.000,00 até 700.000,00 38,00 mente, até o dia 5 (cinco) do mês
mais de 700.000,00 até 800.000,00 37,00 subseqnente, os a-ecojhlmentcs dos·
mais de 800.000,00 até 900.000,00 3Õ,OO «íepósitos efetuados, mediante rela-
mais de 900.000.00 até 1.000.000,00 35,00 çâo, em duas vias da qual conterão
mais de 1.000.000,00 até 1.100.000,00 34,00 os nomes e endereços dos contri-

.l!lais de l.fOO.OOO,OO até 1.200000,00 33,00 buántes, as impor-tncias recolhidas
'mais de 1.200.000,00 até 1.500.000,00 32,00 as datas dos recolhimentos e os nu-

.mais de 1.500.000,00 até 1.800.000,00 31,00 meros das notificações de lançamen-
mais de 1.800.000,00 até 2.GOQ..OOO,OO 30,00 � 10.
mais de 2.000.000,00 até 2.20n.000,oO 29,00 Art. 14° - Se o recolhimento dos
mais ide 2.200.000,00 até 2.500 QOO,OO 28,00 depósitos f'ôr efetuado ao Banco do

.mais Ide 2.500.000,00 até 2.800.000,00 27,00 Brasil SIA fóra do prazo marcada,
mais de 2.800.000,00 até 3.00<0.000,00 ,26,00 na notif'icação, será cobrada do con ....(
mais de 3.000.000.00 até 3.200..000,00 25,00 ,trib'llÍnte e escriturada! na conta

mais de 3.200.000,00 até 3.500.QOO,00 24,00 "Receita Uniãu" a multa, de rnóra
rnais de .3.50�.000;00 até 3.800.000,00 23,00

' de 10%' (dez por cento) sobre a

anais de 3.800.000,00 até 4.000.006,00 22,00 importancia a recolher, fuzendo..
mais de 4.000.000,00 até 4.500.000,00 21,00 ainda, aquele estabelecimento ban-
mais de 4.500.000,00 até 5.000.000,00 ou superior 20,00 I cáa-io, para fins de contrôle, e .de-

vida .cornunícação á Delegacia Re�

Isentos os lucros até Cr$...... do III ovimen.to total que exceder de' gio'l1,al de Imposto de ReJ�da com-

200.000,00. Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de l p�tellllle, na forma do arÍligo a.nte-

Art. 5° - O calpital efetivamente cruzeiros), até Cr$. 4.000.000,00 nor
° ',' . .

ajplkado cOl1l[J'l'eende 'O capital rea- (quatro .milhões de cruzeiros); , Art. 15o - ?s ,?eJP,0Sl�OS �ludid,?s
lizado, as r,eservas, exduidas as 8% (alto por cento) para � parte .

�10 a,rt. 9 . l_eh a �'. nao 1 enderao·

provisõ,es, a mais: do J1]OV1me1l1to t,otal que 'exoedelr Juros. e serao II'estItmdos aos. esta-' ,

a) 70% das üTIJportancias que os Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de he}'ecfl1.1entos; �em 'como. os t1rt�los
titlllrrares das firmas individuais, os cruzeiros), até Cr$ 8.000.000,00 (oi-' da dlV1Jda,'p!;bhca .vederal .e.fendos.
sócios so,}ijldlários, .comalnidi,tários de to miLhões Ide ,cruzeiros); ! na l.etra c do meSllno artigo, a'

indústria ou quotistas. tenham man- 7% (sete por cento) paT� a que partIr de 1° Ide .JulI1h'? de 1,918, C·

tido em poder aas respectivas ('111- ·exoe:der de ;Or$ 8.000.000,00 (oito' em pm�c;'lals .se�nestr�Is eqUlvalen-
prpsa.�, deduzidos, porém, 'Os ltHT<)S milhões de eruzeirüS) até Cr$ ... :' tes a 2::> /0 (vmte e CInCO por cen-

�()],l'espondentes; e 12,.000.OO{)l,00 (doze milhões de eru- tO)A' t 1�{) A J d A' tb) 50% das' importanciàs de em- zeiros); r. '" -, u.n.�a .. 'e JllS es
..

préstimo·s, indusive os por emissões 6% (seis por .cento) para .a que
dos Ducr,os Extrao,lldlJlarIOS, ao -r;e-'

efetivamente aplicado nos negócios .e.:werner Ide Cr$ 12.000.000,00 (doze so.lv.er os ,caso� que lhe for'em su_:b-
.

da emprêsa, deduzid'o, porém, os .iu- mi,lhões d'e cruzeiros) é' Cll'$ ..... metIdos; Je,,'ara e!ll �0!Ita as Clr

ros correspondent'es: 20.000.000',00 (vinte milhões de. cru- 'ÜustalnClas exce,p�lOnaIS, qUe ocor,-
§ -10 _ As imlj)ortancias mencio- zeiros) e. rerem na fnr.maçao dos lUcros, CO:l1-

nadas nas per,centalgerns indicEldas
.

5% (cin:co po,r ,cento) para a que fo.rme 'P1"Ovêm {) art1go. 9° do Dec.
'nas letras a ,e b do alrtigo 50 deixa. eXloedrer de Cr$ 20.000.000.,00 (vin- lel n. 62�4, ,de 24 Janrell�o de 1944,
rão de ser oo'nsideradas para ,te milhões de cruz'eirüs). ,como seJ:am os dos rep�'e�entantes
efeito das pUcações ,dais percenta- Art. 9° - Dos lucl'oS def1n'cJios de allguns corTetor,e�, e var.los, co_ns-.
gens' fixa]das, no que exceder á so- que,r !pelo ,critér,iü do art. 80 as pes- trut?res' e de empresa's C�l.l'O. capl�al
ma, do ca'PitaJ e reservas. soas j'll'rídi,cas., media'nte noti,ficaldio efetivamente aphcad'O seJa. lll�en()J"-

O sr. ArnaldolBarbosa Caciquinho, ao desembarcar do § 2° - Os empréstimos a que se da competente Delegacia Regional a, Cr� 1.)000.000,00 (um millhao de'

refere a letra "b" do artigo 5° com- do Imposto· Ide Re.nda, recolherão:

I
cruzeIros. , .

J
1._

avião, recebe os cumprimentos do "O Estado" pre,nde as quantÍias deixadàs na em- a) 20% .como imposto, ás H.epar- Par:agraf,o ul1lüo - Na aprecla9ao
por in termédio de seu reporter prêsa po'r SÓ'CÍos comalnclitári'Os, quo- tições aHe'caid�adlQras federais; Idos cals'os de. que trata este alrtJ.go,

) tistas, de iindiÚst:ria, como também h) 80%, como ;cl'e;pósito,.ao Banco a .Jun�a :d� A.luste,s :do� Lu�'foS Ex-·

Por via aérea, cheg'ou a Flo- liqU'ido, fahrkaJdo á base de por acionistas e ter,ceiro'S. do Brasi,l, á ol'derrn da Supe1'ilnten- traor'd,l'nanos 'Podera nao so au�,ern.-
ríanO'polis, o/sr. A:rnaldo Ba,r- DDT, e que pel'as suas qualida- Art. 6° - As iaTIJportancia,s de que denoia dai Moeda e do Crédito, sen-

tar a.te o doibro a per-o�nta,gem [IX!'-
bosa caCi�u'nho, chefe de ven- des altament'e t'

. traltam os jncisos "a" e "1;>" do ar- do, p'e�mitÍld:o o :depósi:to de metade da no, a,!,t. 4° C()lJ�O 3lp-d;, se �or
oX'lcas" s.e u Ugo 50 serão C0à11!putaJdlas pelos me- dessa Impü:rtancla, .em títulos da di- ,111e.cessa,no, redUZIr ate <>0%. (cln-

das do I s 'tuto Medi,camenta, gram:de poder 'Ihortífero., fói nOTes sal!dos cnedüres acusados d'11- vidra púbJica, federal, pelo valor de CO�ll1:ta pOlr CJentob o recollllmento'"

'FO,lnltoura SIA., conhecido

e8-1 justamente
denominado a ra.n:te cada ítrismest�pe e só serão sua -cotação em Bolsa, em custodia eXl,g�do no :; -to 9 .

. tabeleci\mento aientiÍfico-in- "bomba atômica" dos insetos admiti,das para a fixa'ção da impor- no BaulCo do BrasH ou ,em outro

dustrial de São Paulo. nücivos: pulgas,. barátas, per-
ta'ncia do capital ,efetivamente apli- Ba'l1lco de àpwvação deste. (Conclue na 6a. pág.)

� ,clada, na r@zão do' teilTI'Po em ([Ue .

Conf?:r:me suas, decl\3-rações, cevejos, mosoas, traçaf' e�c. tivrerem pe'l'maluecido ,na emprê.sa ft t
·

dS. S. vem ao nosso Estado com Possuindo um mecanismo tó- du.ranlle o ano.,base. ,. au O'OOlla OSa finalidade de fazer o lança- xico diferente le mais eficiente, § 1° - Paira o CO'lll;Puto do capital
t d el1etivalluente amHca.do ma explora- '

'

men o . o ,novo .e poderoso in- Deteion é um inseticida de ...

·

t"d D f d d " - , ção do .negócio, as vér,centage:ns es- Rio, 8 (Via Aérea) - A

co-, cidades que sirvam de base8�
S'e ICI: a ete 0]1, pro uzil 'O açao permanente", pois com t�?e:lec��a_:; na ad. 6°. ,deste Dcc. missão constitucional discu- militares J caso dos
pe 1 a Fonto-Quimica S. A. e apenas uma rupli.cação. bem,fei- ,],el recmrao: )" territó-

.distribuid'Ü por aquele la'borÇt- ta, 'extermina, duran.te trinta a) - soibre o vaIor inteo"!'a.l. das tindo O caso da autonomia dos rios também foi longamente:
tório bamdeiraIllbe. dias, toldos os Insetos nocivos impor�a,ncias,QOlufia<d.as ou "e�pr�s- mun'.:ipios, resolveu limitá-la. debatido. Por fim, foi aprovada
A!diantou�nüs o sr. Cadquinho 'que pousàre.m nos t ta-�a'S a empresa !durante o pnmelro I Depozs de longos debates fi- uma emenda do sr. PradO'

pou. os va-· �nmest:e :do an:o-ba�e eque houv,e-j cou aprovada uma prop�sta Kelly que subtrai ao Poder
q'ue Deterfo.n. é um inseticida porizrudos. 1 em f<Oll nOl'do ate o fl,m 'liess'e ano; I

-
. _

.

'
. .. .

,

.
,

b) - sobre 2/3 (d1ois terços) ou
estabelecendo a elezçao de pre- . Executzvo o dzrezto de crzar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1/3 (u� terço!, do valor, ,d'as jm-! feitos para os municipios, com' territórios. -Também foi apro-

elenes .R.I T Z _ R O X Y
pontalnlCla'S -confIadas ou emprestadas e:t(�eçao das çapitcüs dos Es� vada a emenda do sr. Ferreira

.

- dl!rall1:te o seguJ1ldo· ou o tetce!l'o iados e es�ações hid1iomine- Sousa que estabelece a voltfL
trHnestl'le, se houverem permanecldo. . . .

'
.". .

até ao fim Ido l1lIeSU1iO ano.,base. razs, que seJam be-nefzczadas dos terrztorzos atuazs aos Es-
§ 2° - Não serã'o cO'llsid:er,adas pelo' govêrno. Também apro- tados a que pertenciam antes'

iPara .0 <COIll(PUito de que t'rata o § vou a proposta de nomeação, do regime do Estado Novo.
ante'�lOl' as NTIJpor1:anclas que forem pelo govêrno de prefeitos deoonfIada.s ou e.Tll(prestadas depois d.o .

'

�_--' _

tenceiro tr.imestl'le a'no-base. __

Art. 7. - Nãü será levado em cOln- Proposta a tT"'.r.-acao de' um
ta'mbém &ideração o aumento Ido capital que

.

'" ,

,

os nesu11ar de simples reajustimIento' Conse'lho d'e E'conom,-ado valor d'e hens do ativo e 'não
de novos irlfV.es1irnentos RIO, 8 (Via Aér'ea) - (/) sr. Daiüel FaraJco e outros cons-

.

Art
.. 8_° - Ficarão .sujeitos ás

dISJpOS1ÇO�s de.ste dec. lei os Jucrros
tituintes pessedistas a:pr'Bsentaram á Com�S'são de ,GO'nstitui-

apru:raJdos em fl�nção do m,ovimenlto ção um,a sugestão no 'sentido da ,ctia;ção do ConseLho de Eco-·
total Ide ",euldas, cuja i:mpoll'ta'lleia n:omia NaiCÍonal, 'co:mposto de cinco mlem!pI'O's, com mandato"
fôr superior ás correSJpt>ndentes ás quinquen:a! e reno'vação anual de um quinto, com a finalidade
percen tageus adiante fixadas 'll1áxi- '

mas admitidas como marg1en{ de Ire- d:8 promov,er a coleta >e 'elHjbora�ã? dentifirca de ��os es,tatis-
su1tados: tlrCOS e outros ,elementos 'n8ce:Slsanos' .para 'O exrerCI,ClO das fun-

1()% (dez por loento) até {) mrov.i- ções, ,cabendo-lhe pliapor ao Legislativo o próprio orçaménto
m�)l1:-t.? tota,l de Ül"� 2.000.000,00 (dois I e lemitindo tpaI'lecer em itodos as proJ"et'os' de üaráter econômico;
rnl.lrhoes ,de cruzel'l'.os)·· f"

..

<••.
, 9""

, e man:celro .

�, /0 (nove POlI' .cento para a parte

TOME

�-------------_._--
.

Florianópolis, 9 IJe Abril de 1946
,�--- --�. �'-'-

Em Florianópolis o sr, Arnaldo,Jjarbosa
Caciquinbo, do .Instituto Medicamenta

Fontoura S.IA., de. São paulo

HOJE -'- SIMULTANEAMENTE
RITZ - ás 5 e 7,30 horasl:::____ ROXY - ás 7,45 horas.

.

Sessões das Moças .

Paul Henr:eid - Ida Lupilno - Nancy OOrl,�....- ViCltor
Fra:ncen - Nazimova

VIVEREMOS OUTRA VEZ
·

O lextase que .os embriagou de felicidade ...
fundiu num mesmo. e eterno ideal ...

NO PRlOGRAMA,: - Fíliml8 J.orhal 60 x 10 - DFB.
PREÇOS: - 1,20 - 1,80 - 2,40.

.

CENSURA: - Livre.
,

·
'

..

RITZ - A.manhã - ás 7,30 horas.
A GRANDE VALSA

·
..

.... 1.'

•
RITZ - 5a feira

Budtd Abbot - Lau Costello - em:
CAMISA DE ONZE VARAS
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


