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Tendo ouvido diretamente' ao Sor. Pr , �1iItt to da roa 'elipe Sebmidt, 'disse-
DOS êle:-Podesse Í'D fazê-lo,' que, sem dúvida o faria. 4 Prefeitura não está, entretanto, em c8ndl�ões \
de realizar essa obra. Esttrdo meios, e modos de mandar construir um teatro para a Capital. Ao .'

reassumir a edilidade, encontrei, as estradas da Ilha em" péssimo, estado e raas, aqui, cheias de
mato. Eu havia deixado isso em melhores têrmos de cODservaCão ••• II

ft delegação do,Brasil' à
Conferência, da P,az
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lova entrevista do general Góis Monteiro
Rio, 10 (A. Nacional) O

generall
rem as condições que nos são pecu- síve o da política, que determinam

Góis Monteiro, ministro da Guerra, liares. as necessidades da preparação 4a
procurado pela reportagem do ves- O Estado Maior Geral funciona- defesa nacional.
pertino "A Noite", desejosa de es- rá no Palácio da Guerra? - Existirá o quadro de Sargen-
clarecímentos sôbre certos pontos - Provávelmente- perto do Che- tos Técnicos do Exército?
da nova lei de reestruturação _

dos fe da Nação, de quem é órgão auxi- - Deve hov�r. Dependerá de nos-

quadros do Exército, manteve com liar e ,direto,' sas possíbílidades o preparo dêsses
o jornalista o seguinte diálogo: - Alguns generais de Divisão se- técnicos no Brasil ou nos Estados
- Qual Q objetivo da revisão dos rão elevados á categer iai de "gene- Unidos. É imprescindível que a Es-

quadros oficiais do Exército? ral do Exército"? cola de Sargentos seja T€,,abert3J nos
- É urna consequência das prô-] - Por enquanto, isso não é ob-, moldes da antiga, com a mutiplica

prias leis orgânicas do Exército, I jeto de cogitações, nem é illtdispen-j ção das mesmas, de tôdas as cate-
que estão sempre sendo promulga-! sável, na atual fase reformadora. [gortas, por todo o paJÍs".
das. A nova estruturação, que prO-I - QU'antos generais do Exército
gressiva e cautelosamente se deve I terá o Brasil?

.•. i I' *
*
* N,ão sabe o «Diário

adotar e desenvolver, corresponde I - A escala' hierárquica, no Bra- da Tnrde» como ,há de /e
á necessidade de ordem técnica e os; ail, devido aos vícios de formação e rir o nosso ilustre con terquadros não só de oficiais, mais to-, preconceitos nativos, não é i,nteira-
dos os do Exército, serão adapta- mente análoga a de outros países; râneo dr. Nerêu Ramos.
dos á nova estrutura. ,I êsses defeitos serão pouco a pouco 'Este nasceu sob o signo da
- E os serviços de Intendência e, corrigidos, O ossencia l não'é fixar Vitória Politica. Em cada

de Saúde? o número de generais e de portado-
- Implicitamente compreendidos res de outra graduação. O essen-I

na resposta anterior. cial, para estabelecer-se urna orga-
'

_..:. O Exército Brasileiro será ins- nização militar é partir-se de urna

truido nos 'métodos norte-america- idéia estratégica, fundamental, por
nos? , sua vez função da geografia física
- Sim, tanto quanto o pe,rmiti- e humana e de outros fatores. inclu-
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apertar o botãb!,

50
LONDRES, 10 (Unilted) � Homens e equipamentos para

trabalhar nos novos campos .petrolíferos russo-persa, "já se
encontram em Tabríz a espera de ordens de Teeran" � ao. que
informa o correspondente do "Daily Express". Nos últimos

.

�es�s, 'engenheir� soviéticos estiveram trabalhando nas pro
vmcias de Aberbaijan, Mazaderan e Asteraoad. MULtas sondas
já foram colocadas e, 'hoje, basta apertar o botão para que o

liquido seja sugado,

AINDA EM LIBERDAD,E
S, Paulo, 10 (Via Aérea) - dispostos a tudo para levar a

Interrogando Missão Sato, I termo a sinistra missão de eli
chefe. da "Shirulo Remmei", minar

I

patrícios "colaboracio
na cidade de Pompéia, as au- nistas". Desses 40 apenas 5
toridades apuraram que os foram presos, continuando os

japoneses vindos' :daquela. ci- restantes em liberdaâe nesta Idade eram em numero de 40) capital, a espera de um mo
divididos p�r grupos de cinco, menta. oportuno para agirem,

,',Para reaparelhar n
.

nosso
.: sistema de comunicações l

RIO, 10 (Via A1éea) - Informa-se que o govêrno brasi
:eir.o já estaoeleceu com as f�b�i�as nonte-amerícanas, os .prí
metros con.ta:ctos I?ara a aquisiçao, pelo ministro da Viação,
em sua proxima VIagem aos Estados Unidos, do material ne
eessárío a prcmover a reaparelhamento' do sistema nacional
de comunicações e melhoria de outros serviços públicos, Vi
sam esses contactos do govêrno brasileiro com as indústrias
ianqU!e� a aqu�'8ição, o ma�s ,�reve possível, do materíaí que
(} BrasIl neoessIta com UI1genCIa para melhorar vários serviços.

Pediu, exonerccdo eII1

caráter irrevogável "

. �. Alegre, 10 (E) - Acaba de so- dificuldades decorrentes do momen
liCItar exoneração do cargo de jns- to que atravessa a classe trabalhá
petor Regional do Trabalho, neste dora nesse Estado, interpretou' m3JI
Estado, o sr. Luiz Assunção, que, a viagem daquele funcionário a
aqui veio ,no interêsse do serviço esta capital, s'Cm licença prévia, e

t�atar, entre o'ltros casos, da ques- sem querer considerar' os assuntos
tao, solucionada sexta-feira da se- que o mesmo pretendia tratar. Jul
mana passada, favorávelmente ,aos gailldo-se, assim, d'esconside.rado o

-empr�gados da ,Carris e Energia inspetor Regional do Trabalho '110

Ele,tr!ca, A atitude do sr. Luiz As- Rio Grande do Sul agiu de acôrdo
s�nçao foi. motivada por urna' r·ea- com as circu'nstâncias, ,colocando,
çao do mmistro Negrão de Lima, desta vez, seu .pedddo de dispensa de
que:, talvez sem ,compreender as maneira irrevogavel.

J

Era muita
igualdade !

,

Rio 10 (E.) -- O comunista Nova York, 10 (Uníted) - àlta classe até a maioria dos
Jacinto Amorim, funcionário O presidente dó Equador, Ve- operamos, aplaudiram a si
do Aprendizado Agricola de llasco, ,telegrafou á United tuação, unanimemente, Neste
Satubra, a:companhado dos Press, em Nova York, dizendo momento existe mais ou me
membros de sua ,família, des- o seguinte: nos 40 agitadores dirigentes
ligou-se' do Partido Comunis- "Est'a manhã foi convocada, presos em todo o país, Já co

ta, por estar em desatordo em forma solene, as eleições, meç;aram a voltar as lilberda
com uma proposta aIi>resenta- de acôrdo com <ao lei, para odes, priIleipalmente a liberda
da, em uma das sessões da próximo Icongresso que se r,eu- de d:a impr,ensa. Apenas se
célula agora incendiada, pelo nirá Ino dia 10 de agôsto des- normalize a situação, voltarão,
seu' correHgionário, 'comerci- te ano. Toda a América do tôdas as liberdades sem exce
ante José Francisco, segundo Sul sa'be' gue detesto a ditadu- ção. O sufrágio será. aJbsoluta
a qual mulh�res de máu com- ,ra, porém, a, demoCll'acia e :a mente livre. Todavia haverá
po�tamento 'poderiJam compa- liberdade têm também direito Icomo é natural, algumas difi�
r�eer aos bailes �eali.zados nas de def�nder�se de terrorismo élllidlaJdes, Porém, espero que
celulas,'em promlscmdade com OOfiUl!l1Ista, Pode assegurarHse dentro de 10 ou 15 dias se res
as famíligs de ',cúm'Únistas'. ' que tôda a gent'e, desde a mais, tabeleçà a narmalida'de".,

046 ; 9720N.

cotnbaie, já se sabe, tira,
mesmo grau dez, distinção
com louvor etc. O Diário

. I

\

Rio, 10, (A. Nacional) � Um
vespertino local, divulgou, ho

je, o seçuinte:

dos Unidos, onde deverá de

sempenhar importante mis
são. A delegação Brasileira, se
rá integrada pelo ministro

"O ministro João Neves, João Neves, ministro Rubens
desde algum tempo, vinha se Melo, embaixador Hildebrando
empenhando no sentido de Acioli e dois representantes,
organizar IJ delegação brasilei- dos mais categorizados, dos
ra que participará da Conje- dois mais importantes par
rência da Paz, que se realiza- tidos políticos nacionais, con

rá, na próxima primeira quin- forme desejo do Presidente da
zena de maio, em Paris. É fá-' ReWbliJ,'a, general Eurico
cil f ompreender a importân- Gaspar Dutra. Esses aiuâuios
cia da escolha dos membros representantes são os senho
componentes da nossa delega- res Cirilo Junior, pertencente
ção, uma vez que será neces- ao PSD., e Raul Fernandes,
sáTio levar, ao grande conclave pertencente a UDN. Aos cinco
internacional, 'que se vai ins- membros já referidos, deve
talar na Capital da França, rão juntar-se á delegação Bra
uma embaixada, á altura das süeira em. Paris, os d4Jloma
nossas tradições diplomáticas, tas Ciro Freitas do Vale, atual
e que seja reflexo da cultura embaixador em Madrid, Ere
e inteligência brasileiras. Es- derico Castelo Branco e Luiz
tamos informados de. que o de Sousa' Dantas, ambos já
embaixador João Neves, que na Capital irancesa, respecti
se demorará seis semanas

'

na vamente como embaixador e

Europa, ao regressar da Con- representante brasileiro junto
[eréncia, passará pelos Esta- a O. N. U..

e a sua gente sapateiam
de raiva, esganipam-se, des
penteiam-se e dão em ber
rar desaforos,
Nerêu, nem conta nem

caso... O Diário urra: -

getuJiste! gauleit.:frJ mor

cêgo! camelot petnôeticol
queremista!
Nerêu, calado como pei

xe, vai. andando seu ,ca

minho, em flor triunfal ...
N�o atende às ámarguras
descabeladas da gente do
Diário, dessa «poderosa»
máquina de oposição, em

q ue uns se lambem por
churrascos cívicos, e outros
entoam cantos de danação
gemebunda, gata/unhando
eê-rnedeiricee, de, ODor, ca:
prino, pimenta às sôltas e

sal nenhum, com derrames
de vitiegre e untos de gra
xa patente.

*
* *

Suba, pois, o dr, Nerêu,
na sua escalada de luta
dor a quem o Destino re

servou amplas perspectivas
na política estedual e, ago
ra, no cenário" nacional,
E aos medeirinhos da

oposição, um coriselho:mais
calma, menoS precipitação
e paciência. Paciência, cow
-boys herÓicos!

�(Não SOU e não serei
I

'

r

candidato»
\

,

p, ALEGRE, 10 (E.) -- Entrevistado pela 'imprensa, o sr.
Cilon R'Ocha, disse o seguinte, quanto á sua propalada candi-
datura: �

_
"

'

"-- Não sou'e-não serei eandídato aó cargo de Governador
do Estado 'ou a qualquer outra função eletiva. Antes mesmo.
da convenção do' Partido Social Democrátíco, em que foi lan
çada a candidatura do preclaro dr. Valter Jobim, um grupo de
correligionários pretendeu empreender demarcnes no sentido
doe, naquêle congresso partidário, ser adotada minha candida
tura á Presidência do Estado. A minha resposta, naquela oca

sião, foi esta: "Desautorizo qualquer movimento nesse sen

tido e, mais, se insistirem, abandonarei imediatamente meu

cargo :na direção provisória do PSD., demítír-me-eí das fun
ções de Secretário do Interior. e me recolherei definitivamen
te á vida privada".

Já terminou seus trabalhos
, LONDRES, 10 (United) - Informa-se de Tríestre que a

comissão aldada de fronteiras, terminou seus trabalhos na

região de Veneza Giullia, devendo partir, hoje. Espera-se que a
referida comissão recomende que a fronteira entre a Itália e
a Iugoeslávía seja traçada, de acôrdo com considerações eco
nômicas. Essa linha demarcatória daria, no entanto, menos
do que a Iugoeslávía pediu,

CHARQUE ,Et MATO!
p, ALEGRE, 10 (E.) - O Rio Grande do Sul, dispõe de

cê:,ca de cem mil bovinos, já transformados em charque sem
saída para os mercados nacionais, por dífículdades de trans-
portes. "

,

s

Tôda' a América sabe •••
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Salada mexicana
Bazatas, cenouras nabos, sal,

* pimenta. lmostarda, azeite, vã-
Amôr de mulher é tão calo- nagre, couve-flôr, maionese,

rosa', 'que faz até suar... -pepínos em vinagre, alcapar-
*' Tas, azeitonas. Ferva em agua

I CONSELHOS DE BELEZA I com sal algumas batatas, ce-

AgAaoiGII e Repre••nta9õ•• em li};
,

'I "; : : .

_ �o�ras e na?os. Corte-os em
Oeral Modelos de praia. .. Sao fatias bem tinas e tempere-os

Matrlll: Flol'ian6poU. muito elegantes as combina- com azeite, vinagre, sal e pi!Rua Joao PiRtO i n. II
','
CCiba Po.tal. 37 ções que se fazem com "shor- 'menta. Arrume esta salada
Filial: Cre.ciúma ts" de linho e jaquetão do h'?ma travessa, formando cor-

Rua filariano Peizoto. e/n mesmo pano, 'muito talhado, does, um menor no centro e
(Ee1ll. PI'6priu). "

. tro enaí d
...

do
'. '

Telegrama.: ·PRIMUS� de corte masculino, ' ou- com ou ro .maaor;' separa o
'

o pri-
Ao.at•• '(loe pl'lnoip�t.

•

blusa de sêda listada, ou de rneíro, "acompanhando a bor-
lDuatolplOl do E.tooi., algodão quadriculado, íestam- da da travessa. Prepare á

Nunca comecemos uma' hís- padas também, e um31S gran- parte uma, 'maionese, -. poucotória sem have-Ia' repassadoj-

r
des carteiras, fazendo jôgo ,grossa, acrescencando-Ins '!Im

mentalmente. Tomar, li- pala- ,ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO com a ,bluSa.' pouco .de mostarda. "Coloque
- vra perante o público é .coisa' A. L. ALVES

'OS ",maHlr-'ts" duas peças' esta maionese " entre os, ,,'éo,r--

'

d Rua Deodoro, -n. 35 - Fpolis. ..., -_

tao grave, .como respon er ao
Encarrega-se de: compra,' venda, hi- predomínarn, �em tecido liso, does de s�lada e enfeite ,o cen-

juiz durante um julgamento' pateca, légalização, avaliação e admi, OU estampado. E de forma, 'tro da travessa co� pedací-
por crime -de morte., �istração de imóveis.

'I
muito nova, vemos também os nhos de couve-ãlôr, pepínosTTsar sempre de naturall'da

.

Organiz�, também� papéis para. com· .

lJ " ,'- �

"die 'lilYla SÓ peça, ',em '''J'erse,y'' pequenos, em vmagre, alreaw,"t d f h pra -de' propriedades pelos Instit\1t"g .......u
-

I f
- r

t
·dé, sem preclpl ar o' es ec o.

de Previdência e Montepio Estadual,' I 'de lã; ,como 'compl,emento de parras e azeiton;:lis .déscal'oça- - ,8 O',rma�o'es D ,'eiSA naturalidade é, tudo, até
.f3.mbos, Viemos lCiasacos soltos, das. " '

mesmo d1.wante uni casamento -

*" : ': em tel�, dtversa�, ',até de li-, •

oUNuUmnceanrteerp�Ota', a mesma his- 'DOENÇAS NERV'<)SAS ...nhO, de listas, (lIU ,com estam- Sôpa de legumes , ,

c, "d d· i parl'a es'fum,�,:Ja Faça um '60m 'caldo de car-
tória. É hábito funesto, Quem

om os progressos' a' me IC Da. " �. .' ,

, '

, hoje, as doenças ner!osas" quando Ais sandálias de ,praia, des� ne, cciIm '% quilo j:ie costela,' 1
se atre,veria a repetir á sua es� tratadas ,em tempo, sao maleR per':h :h

"

,- .' b '1 1 t t
'

posa uma "história" cofitada feitamente remediáveis. O eurandei. eourem ,uem O' pe. Soo mUlto ce Q a,
'"
t>ma e, 1. �lhp porrô .

, rismo, fruto da ignorância, só pode prle1ieridas aquelas que se po- e sal. '

'

na vésrp'el1a?, ,prejudicar os ind.ivíCluos afetados d. deriam ehamar "francisca- Cor,te O ealdo 'e, junte ao
Qua'ndo alguém começar t�is enfermidades. O Se�viço. N_!l' nas" e as de pano em ,'côres D;1esmo, cenouras, ibatatas" va-

uma hiSltori'eta, jamais' diga: ClonaI de Doe,nças Ip.ental8 diSpo, .", I -,' .,,' ,

genlS e todo o legume que de-"Já a conheço". Porque toda de um Ambulatório, que atende gra. ,VIvaS, qu€ ma se segur,am no

anedota é -sempre nova., De dtl!itamente os doentes lI.ervosos in. \ pé, 'Por meio de uma tira elás- sejar. '

1gentes, na R�!- �eodoro 22, da.

'I itica, ajustada. E há -

magnífi- Não deixe amot!Jecer deniaispende dos lábios que fazem a às 11 Ihoras. diarIamente.
, Icas sal1ldálias' sustidas 'por ti- �el1lgros-se Hgeiramente o cald�narração. '

ras de "nyllQn",- de leito que Icum um pOlU!CiQ de pão ralado,A!n.tes de- tudo, entenda'fllo- ';I"JllliJI:fflaIJ;'" I d"
-

d tempere ao paladar, junt<;
�:��::.speito da palavra "hiS-L,.,I> I]! U ��� h�S;aS�rr:;�:�s ':a';��t�� queijo, e sirva.

Uma historieta é um peque�
:í lUI8 Q� UI forma. *

MOU, E lJ)( * Come pouco ou 'come á bessa?no conto destiJlado a fazer rir, • I • B O j.&-f '

do qual se não conhece prqce- POD'--::--s() 'YrY'L Elegância não é sinôninio de Nem um'nem outro? E cO\lTIeça
'

, aav &U.A..a- luxo ... ,,Alcontece, tantas ve- A_ter do v,�ntre prisão?dencia, cujo autor permanece !.IA.B NO TRATlr N�
ignorado. lfENT() DA zes, que O' -corte de um vies-ti- ao 'SI€ afobe ou desanime:

do, de fazenda "baraJta' basta ,Peça ao médklQ um fieJgime
para sobressair sôbre outro, de P'ra sua aUmentação.
tecido caro.:. Acontece que � ,

SNES
mas vezes. Foi um erro illl.lvo- a silmplicidalde é "imeio cami-
luntário. IlIhO' andadJo" para a elegân

cia ... E acontece que a mu

lher ,tem, no pente31do uma

larma que espr'1me ,com segu
rança, varia:l1ldo o próprio ti

po, e para dar a sua indUmen- i
E:xerdte ,sua memOrIa, rBS- ,tária' um toque de gtaç'a.,

pondendo estas perguntas? E 'por falar em p,enteado,
8) Quando o ACre foi inau- � abordemos este -grande assun

gurado ao território nacional?, to" 'O pente31do ',alto, não' vai
9) Quando foi eriado o car- hem 'Com a "toilette'" mati

dinato brasileiro? naI. ,É mais natural levar os

"10) Quando foi proclamada ca:belos so.ltos,' ou r,eoolhidos
a maioridade de D. Pedro ri? sôbre a nUJca, num arranjo

''', g,entiL Pará a noit'e, o toucado
, 'Sa.I;Jor\ clareza; frescura 'pod-e ostel1ltar um broche dou-
São indícios de á.gua pura, 'ra;do, Ou prateado, Ou com
De agua sadia, potável; pedrarias. Uma flôr, é outro,

o ga- Se n'água que tem á frelll.te 'detathe feliz,. Para o dia, .são
T'ai,s atrilmtos não sente; I�mai's adequa!dos os penteados

mtm- Não b€ba - não é saudável. �il1lg-elos e mesmo para a noi-Ialgu-I SNES I te não vão rbem os lex8Jgeros. '-.W�MAoAg�����BD�r;T��;Q�Eo(;UUT(OQ���"o�'���O�.ATOO�!)ltj"

,

/

"

/
Peça ao seu fo.rnecedor um "Cartão·
Royal", que apresenta t6das as instru
ções indicando como fazer para reee

ber o famoso "livro de Receitas,Royal".
. S. n,ão encontrar o Cartão, escreva pa

"
ra: Caixa Pastai, 3215 • Rio eI. Janeiro.
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QUANDO É TRANSPAREN-
TE O FERRO

Sabemos que .agua é trans

parente. Mas, na realidade,
só .a superficie o é. O fundo do
mar é profundament€ escuro,

porque os raios de .sol não po
dem penetrar na massa líqui
da,

-

De outra parte, si tomamos
um pedaço 'd€ vidro e o olha
mos pelos bordos, verificare
mos que ele também não ,é

transparente.
'Sabemos, também, que o

ferro é opaco. Não faz muito,
um homem de ciência tabrícou
uma lamina de ferro de um

centésimo' de mílesímo de es-,

pessura. Esta lamina de ferro
era tão transparente como a

lamâria de vidro ,e quasí tão
incolor. 'Si a página de um li

vro, poderemos ler até os ca-

"racteres" maãs . minúsculos. -

• I

"

Aos nossos

;\gentes
Leiam todo dja esta' coluna

:até o fim
Pedimo. 'aviaor por "telegra

ma. quando o jornal -não chegar
no me.mo dia. I'

'QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LElTOR: Se o -iue rhe

.

interessa é, realmente, unja providencia
para endireitar o que estiver errado Io)U

para que alguma falta. não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami ..

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõES.
de O ESTADO, qÚ� o caso será levado

o QUE SE PENSA DA de adôrnos, grande pecado
MULHER ,contra a simplicidade, irmã

I i�i ,;
_

, ,

mui parecida da elegância.
, Uma rosa, a mulher! Quan-I *

I tos espinhos, porém tem 'ela: RECEITAS PARA q SEU
'ipara ferir... PALADAR

:j<sem demora ao conhecimento de "quem
de direito,. recebendo v: s. uma informa-

. Eu creio na mulher, se ela
não mente ...çâo do resultado, embora em alguns ca ..

sos não sejam publicados nem a" recla-
. mação nem a providência tornada.

I·

MACHADO A CIA..

ARTE DE CONTAR ANE·
DOTAS

Conselho de Sacha Guitry cé
lebre ator francês

SIGNAL

o SEU ORGANISMO

Um famoso- escritor, pouco
f,avore,cido pela fortuna, esta
vã: uma noite trrubalhando' em
seu escritó�io, quamdo ouviu
ru'idó no quarto contigua. '

Foi á porta cautelosamente
e viu um ladrão que tentaya
3,lbrir um armário. O escritor
deu uma gostosa gargalhada.
Ao ouvir o riso, o ladrão so

bressaltou-sé e ficou €stupefa
to ao ver a calma do dono da

•
• , t .

casa.
- Rio-me � disse este '

ao v€r que. com -chave,s falsas
pretende o senhor encontrar
dinheiro on,de, eu, ,com as ver

dadeiras, não' consigo '

,encon.;.
trar nem um nickel.
'Rep:o�ndo-se do susto,

tuno replicou:
- Descullpe-me. Todo

do está exposto a errar

E sem mais, o gatuno saiu
elegantemente pela janela en

quanto o escritor' se dispoz a

continuar �o tr��a�
,

j
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'Diário Matutino

.Redação e Oficinas á rua João
, ' Pinto: n. 5· ,

DIRETOR DE REDAÇÃO: 1

,A. Damasceno dai Silva

AS§.INATURAS
, Na Capital

Ano Cr$
'Semestre Cr$
'I'rimestre . . . . Cr$
Mês ;.. Cr$
Número avulso I Cr$
Número avulso
domingo .-;.. Cl'$ 0,50> :

No interior
Ano .•.. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr�
Número avulso Cr$

90,01) ,

51),01)1 :'

30,00>
-, 10;S�j;

, Anúncios mediante contrat

Os originais, mesmo não;"
publicados, 'nã!) serão

'

-, devolvidos,
' ,

A direção não se respnn- ;

sabiliza pelos conceitos ;

emitidos nos artigos
assinados ,

, .

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

BABItEIROS FILHO
Notas Polítécas
Notas Locais

Artigos de Redação
Pág ina Literária
SIDNEI NOCETI

Economia' e Finanças
Vida Bancãria

Notas Científicas
Notas Rurais
E,s'ta tístrca
Nem Tôdos Sabem'
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Jur isprudncla
Vida Milttar
Noticiário do Exterior
Noticiâri� do País

ArtigoS de Redação
LI,DlO M, CALLADO

Crônica da Semana

'/

"

,

,
,

• i

..

'I,

Pelos Mun ícíptos
Magazine
Concursos

'Artigos de Redaç-IIo'
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

, Fatos Policiais

',;,:Yida'�'_S'Oc'iai.; ';�'�0;'i';"
Vida Feminiha",'

,)

Religi!io
'

I,
, PEDRO,:PAULO' �ACH �,IJt1)t<,

, Esportes.j,

TELEFONES MAIS NECESSITADOS.
Bombeiros .;; _. : '- 131�
Polícia _ .. , . : :. . . . . . . . . . 103àf
Delegacia O. P. Social 1573'

M;ate!,nida:�e :. '. _ ',' . , , " llSS
Hospital 'N ereu' ,Ramos : ','

' 831
Santa Casa .....< ..... " ,... 1 036<
-Gasa de: Saúôe 'S'. Sebastiã'o' ;'.. HS:"
Assistência Municipal >..•

'

166'"
Hospital Militar ..

' '

'

" l1�'1
148 ll. C. . _ . , . . . • IS3&'
Base Aérea

, 786-
7" B. I. A. C : ...••• ;...... lS93
Capitania dos Portos 138G
16' ,C. R. . ..................• '. • 1608)-
Fôr.9a p.�li::ial -:

� . . . . . . . . . .. 1203', •

Pemtencla,la I . • •• • • •• 1St&-
"O Estado" 1022'
"A Gazeta" ' .. ,................. 16S6",
"Diá.rio da Tarde" 1579'
I,. B. A. • ..

,
... ,............... 164ll:'

Emp. 'Funeré.:a Ortiga 102'>

FARMÁCIAS DE PLA.NTÃO'
-Estarão de---" plantão, durante o 'nlt!S

'de abril, as seguintes farmácias:
'

6 (sábado à' ta�de)' - Farmácia"

Nelson - Rua Felipe Schmillt,

"

7 Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Sçhmidt.
13 (sábado à tarde) - Farmácia.,

Moderna ,- Praça 15 de Ko,
vetubro.

I

{

14 Domingo - Farmácia Modern�
,

,- Priça 15 de Novembro.

19 (Sexta,feira Santa) - Farmácia,

S, Antônio - RUa João Pinte>.
.20 (sábado à taFde) _ Farmácia>

Catarinense, - Rua Trajano�
21 Domingo - Farmácia Catari ...

nense - Rua 'Trajano.
27 (sábado 'à tarde) � Farmáci .. '

'

Rauliveira _" Rua Trajano.
"-28 Domingo - Farmácia Raulivelra

- Rua Trajano.
O serviço notUl;no ...�k·á efetuado

pela Farmácia Santo Antônio �ita àa,

rua João Pinto.

,

,

)Deseja obter
'emprego?

Procure então a nossa Gerê.
cia e' preencha a nossa "'ficha der"
informações úteis", dando tâda!!F
as indi(:a�ões possíveis, que tere�
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos: interessados na aquisição d��
'IOns funci«mários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGOSTO' - Dia 20; Sábado de'CLUBE' DOZE DE
"Domingo 21, Paschoa das Criançé;lS,.maunêe infantil, dislribuiçãe de
.supresas, etc, Publicamos el)1 outro local o programá' das festas e

durante os meses de Abril e Maio ..

Aleluia,' Soírée ..

eves, bombons,
.

se realizarem

. MaCEdo, conceituado repre,I.senta:nte comercíal 'e ex-run
.SRA. ALICE CAMPOS ASSIS' cíonárío do 'consulado ameri-

A efeméride de hoje, asssna-: cano nesta 'capital.
.Ia o transcorrer do aniversá- *

.río natalício da exma .. sra, Ali- SRTA. HILDA GUEDES DA
ce Campos Assis, dd, espôsa FONSECA
.do sr. Afonso L. Assis. Festeja, 'hoje, mais uma prí->l; mavera a gentil senhorita Hil-
VVA. ODETE NATIVIDADE da Guedes da Fonseca.

DA COSTA
_

*
'.

SRA_ ANDREZA GONÇALVES
DA SILVA

Assinala, a data de hoje, o
transcorrer do aníversárío na
talícío da exma, sra. Andreza
Gonçalves da Silva.

MOVIMENTO DE PASSAGEI
ROS DA PANAIR DO BRAS'.IL
S. A. NO AEROPORTO DE

FLORIANóPOLIS:
DIA 8:

Procedente do Rio de Janei
ro: Fried.erich Mim.mler.

13,o'os Com destino á Párto Alegre:
" Jayme Waes;:>mann.

maisl%s Com dest�r:á9�uritiba: Ar-
..c�:":",--,,,_ - -....-:::".[. I na1do Barbosa Cacequtnho.

\)

Vida
ANIVERSÁRIOS:

Transcorre, hoje, o aniver
.sárío natalício da exma, sra.
-víúva Odete Nati-vidade da
.Costa.

*

MIGUEL DE SOUSA REIS
A data de hoje regista o aní

'versário natalício do sr. Mi
.gueí de Sousa Reis:

*

JOS� ROSA CHEREM
Deflui, na data que hoje

·,transcorre, o .aníversárío na
.talicio do sr. José Rosa .Che-

*

SRTA. MARIA NICOLICH
Na efeméride que hoje

-trrunscoure, festeja mais uma

:primavera, a gentilíssima se

Jmorita Maria Nicolich, fino
�mento da nossa socieda-
'.-de.

*

ERASTO MACEDO
Transcorre, hoje, o aniver

.:sário IlJaitalicio do sr. ETasto

Bolos
mais cresCIdos

i.
,
, .

Bolos
mpis macíos

.rem, comerciante. ANTÓNIO LOPES DE FARIAS
...

Faz anos, hoje, o muito "e-
JOCELINO DUTRA lacionado jovem Antônio Lo-

Transcorre, hoje, o aníver- pes de Farias.
.sárío nataíícío do estimado *

. jovem Jocelino Dutra, filho do MENINO JORGE CHER:EM
.sr. Passarino Dutra, adminís- Faz anos, hoje, o inteligente

:/ �t::ador da m� de r�das dai menino Jorge Cherem,' filho.cídade de SãO' Francisco. do Sr. José Rosa Cherem. ,

SRTÀ:. CECi GQ,NÇALVES CASAMENTOS
Aniversaria-se, na data que}

.hoje transcorre, a gentil se

.nhoríta Cecí Gonçalves.
.*

i
[ '--------------'"

I

.\

KARDEC BRASILEIRO
Todo o passado se nos pare

ce morto, mas é puro' enga-
çao ,

no. Todo êle está vivo, produ-"Senhor redator. zíndo efeM;ós em nossa exís-
Esse

A
jornal acolhe re���� tência atuaJI. Pensemos menos

c?ID bôa von?de. as,<
uan- em. nós mesmos 'e pensemos

çoes que lhe sao feitas, e, q ,mais em Deus e no próximo.Â ESTRANHA VIDA DAS ABELHAS.
. (do justas, IProcura.

A

as provl-, Procuremos fazer o bem,Como é qu', entre ln. 00 pret ndences dêncí as para resolve-laserdoroeoe. a ebethn-me tra eecoih , seu eIllCi' _. oremos vígíemos e esperemos.companheiro? Porque são rnaseecrac t. Penso que a reclaInaçao, ora Tomem''Os por exemplo Adol-periõdlcementev oa m··chns. pe.aa-virg ni d ser leva Ienfurecidas? Leia o que há de fase nau!! feita, esta Il:0 caoo_ e.
-

fo Bezerra de Menezes, aquê-mistério, dé cient.íf ico e Ide dr emàtaco, id açaonesta história da existência das abelhas. na eIIl CO'IlS er.
. . ,le que mais tarde era conhe-cont ,d. de modo incompar-ável, >,or Existe uma postura

mUmCI-j eído
..como o "KARDEC BRA-Maurice Meeter+inck.

d
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••. pal qu� proíbe. 'qUl€ � donos. e

SILEIRO" e o "MEDICO DOS
anírnaís os deixem a solt�, !n- POBRES". Com 7 anos entrouQUE DEVEMOS SABtR SÔBRE O .

d esídênDDT. Como age esse nove e m.rlagj-oso in- vadmdo quíntaís 'e r.. ,

-

pela 'primeira vez nlmla esco-'
seticlda?tl:prejucticialàs peosoas?Pode_ dêncías e depredando jardins la púnlica e com 25 deixava ausado em ammaia de estim.eç'ão? Estra-
gará roupas ou mobiliário? Quase todas públicos Academia levando um canudoas ncasaa idéia. sõbre o DDT rio errôneas, '. _

U;=UJ. ,
'
• ......

Lei.. os fatos, neste artigo autorizado. Estão nessa Situaç� alguns de papel debaixo do braço e

propríejámos que resid� �as um bonito anelão de doutor,
TUas Frei caneca, Quintm� no dêdo.
Bocaíuva e Demétrio rubeiro. Bezerra de Menezes, íncar-
Vacas, cavalos, cabras, ca- nou em 29 de agôsto de J.831,

chorros, etc. fazem daque�as no Estado do Oeará e desín
ruas um verdadeiro paramo carnouem 11 de abril de 1900.
para êles. Era filho de Antônio Bezerra

Se 'existe algum físcal na' de Menezes e de dona Fabía
r
Prefeitura, para zelar pelo na Meneres .

cumprimento daquêle dísposí- Foi Tte. médico- 'do Exérci
tivo, :seria de bom conselho dar to, Deputado. Municipal pelo
um pequen'O passeio naquela Rio de Janeiro, presidente da
zona urbana que encontraria OomipaIllhia Garris Urbanos,
perfeitament� o motivo desta fundador, da Estrada de �er
queixa.

�

.' iro,Ma� Oam.pos, tendo sIdo
O sr. Coronel Lopes Vielra, até, presidente da ca.mara Mu- ,

que é uni Prefeito' zeloso, �ão nicipal e lider do partid'O que
deixará de 3Ipoiar o que fl:�er o. elegera.

---------,---
seu subordinado.

.

Bem mer!eC'eu o. tiJtUlo de
Foi tratar de assuo- Muito grato pela providên-' ,MEDICO DOS POBRES_; tudo

tos ligados à classe
cia que tomar.

José Silva �:as:c��c=vi=e�
Rio, 10 (E.) - Encontra-se

' neceSsitados..
nesta 'capital, tendo viajado Propugnador 1Ilicansável' do
no. avião da linJ;la inJternacio- LI-ra TeDI·s Clube Espiritismo no Brasil e sus-

nal, o. sr. Alvaro Soares Teles, ,tenJtãculo da casa 'de Ismael

presidente 00 ,sindicato dos -:- a Feclemção Espirita Bra-

Enl�gados do Comércio de É mm o maX1mo prazer que a si1eira.
PAft 'AlIda J ti- DIretoria do Lira, comunica aos I, Hoje, com:emora-se o 46°,o o ..cuegre e voga

, US. seus inúmel"iOs as>socialdos que, dia aniversário de seu desincarne,ça do Trabalho. S. s
.. aqUl velU 120.,� corrente,. "Sábado de :'-le�: dia em que foi vesidir na Pátria�l"atar de assuntos ligados aos lu�a., oferecera uma grandiosa

E
.

·tual b ilhante das lu-ses da numerosa clas,se SOlree:
. , , spm. .

,r
,

.,. -
. Para atender a vaMOS ped'ldos, a zes DiV1l1a, QI!de está aten-merClanos nogranden- Diretor:ia resolveu em ses�ão rea,11i.- drendo a todos os �� lhe im-

. , .
zada dla 29 .c!.e março p. �mdo, que pIoram o seu auxillQ 'e suaHoJ'e, a tarde, esteV1e no MI- as .IDesas seMam f1eservadas a par-

.

- i
nistério do Trabalho tendo tir do dia 8 do corrente, na Relo- proteção.
.'. f'ado

'

�·t la joaria Moritz, 'custanrlo Cr$ 10,00 Em hameIlJaigem a este vultocon �eIlJCl com,?' 'vI U
_

r
cada uma. do Espiritismo Brasileiro, ada pasta, sr. Otacího Negrao Domin.go dia 21, o Lira oferecerá familia EspiriJta Catarinen.sede Lima, a quem esclareceu a wna. ,�a�n�e il1ifuntil, tendo a me:s-

I
'

h' dia 11 �finalidarle de sua v1ao01i!m ma lnlC10 as 15 horas, com farta �ar�,. O]e, ,

- .

.

.
'.

.

distribui,ção de hriDJdes á petizada. Centro Esprnta Bezerra deAnlanha avistar�se-a com. o sr.
Estas festas serão abriLhantadas Mene:res á rua Xapecó, 'a-fimA.stmdo Serra, diretor ge�al do ;pelo magnífico jazz do Lir:a, sob a

de ren�r as mai,s vivas honTrabalho e com o presidente batuta do m�.estr.o PIRO,J..!.TO.. d te d seu retrato er-Depa.rtaa:nento Nacional do o Lira ded�cara o tradicl..onal BaJ.- ras ean e ,

t.

tado· le -da. Primavera, ás debutam.tes de guendo O pensamento ao a.l Odo Inst:tutol de Aposen
., .rla 19-W, reservando-nos para dentro e dizeIido: _ "ÉS meu guia,e �e� dos ComercIarios, e:n breve, publica.: lIIlaior� detalhes

meu senhor, meu mestre".Emíllo Far§.. sobre essa grandiosa nOl?-4a. OsvalilÓ Calisto de Lima.Por proposta do Sr. Dll"etor do
Departamento Esportivo, Sr. A,cioli
Vasconcelos, o Lira' em dia que será
preyümrente a.nU!Dciado, oonvooará
todos os seus sócios,'para a funda
ção do D8liartamen.to Excursionis
ta.
Tem êsse Departamento a fi�li

dade de 'Promover animadi.ssimas
ex.cursões aos inúmeros e belissi
mos recantos da ilha de Santa Cata
I'irua, exaltando e dando valor á nos

sa querida e inegualá'V'el Y -Jurêrê
Mirim.

Social

*

SRA. IN.ÁiCIA OLIVEIRA DE
ALMEIDA

A da-ta de hoje regista o
transcorrer dó aniversário na
talício da exma. sra. Inácia
Olíveíra Ide Almêída.

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

Um caminho para
a castidade

Vale a pena manter a castidade
antes do casamento? � melhor do
que ter "muita experiência"? Em
Seleções de fevereiro, conhecido
escritor dá sua opinião sôbre as
vantagens da castidade. Leia esta
defesa da castidade, em termos
realistas, e veja como o autor está
orientando seus filhos através as

tentações, armando-os com algo
mais forte que o medo do castigo.
Compre hojemesmo a sua Seleções.

Também neste novo número
NOVO E EXTRAORDINÁRIO PREPA
RADO MÉO.CO. A estreptomicina já
t··m dedo resu. tal.�o'" onde falharam as

surfes c a penicitinn, l! eficaz contra as

febres tifóide e ondulante; talvez sirva
também no combate à tuberculose, à
l-rpr'a, e até à coqueluche. Leia cerno se

desenvolveu a eatreptomicin 1 a partir de
bactéries do solo - e veja os resultados
já obtidos.

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

o Vatica.,o reconheceu
CIDADE DO VATICANO, 10 (U. P.) - Oficialmente se

informa que o Vaticano reconheceu
.

a república libanesa, nu
ma cerimônia, realizada na �retarla. de Estado.

*

Ramos-Assis
Realizar-se-á hoje, ll·a f1esÍ

dênda do sr. VidJaJI Ramos Ne
to, á rua Blwne<na.u· nO. 53, o
enlace matrimonial de sua
ge:ntilissi.ma·· filha, sel".morita'
Iolanda de Arruda Rarnoo, com
o sr. Gastão Simo.ne de Assis,
delegado da Comissão de Ma
rinha Mercante. Servirão de pa
�rinhos da noiva, no ato civil
as 8'rs. drs. RUlbens de Arrufd!a
Ramos e eXima. sra.. e Saulo(} Ra-
1110S e exrna. sroa. Ida Filomeno
Simo.ne-; mo re.1i:gioso os Sl'S.

Henrique R3!JI1os Junior e exma.

,espOsa, representados pelo sr.
Danubio Melo e exma. eSiPôsa,
Vidal Ramos Neto e exma. es

.pôsa e João A. AssÍs e exma. es
'j)Ôsa.
Por parte do noivo paraninfa

rão o ato civil, os SI'S. dr. Nerêu
de Oliveira Ramos e exma. es

pôsa, represent,ados pelo sr.
Rubens P,edeJ.'<neiras Ramos e
exrna. espOsa, e Celso Ramos e
exma. espôsa; n'Ó"<religioso, o sr.
dr. Nerêu Ramos Filho e exrnra.
sra. Orudina. Simone Gheur; Sr .

.Al:f.redo Klirrunek e exrna. sra.
Eugenia Simone CUinha e dr.
AgrÍlpa de Cai;tm Farias e
exma. espôsa. .

Após o casamento os noJ.vos
embarcarãO para São Paulo
pela Cruze1ro do Sul, onde go
zarão a lua de mel.

·
.

Queixas e -.
_, 'Religião

=am��a!a�!=- '1iItI...... sn_o I,la justa, a reclamação fo1."IÍ1u-
•lada pelo sr. José Silva, á au

toridade competente. ,

EstaJIllOS certos que '€la sera

tomada na devida considera';

. Nevee-Speck,
Realizou.... ontem o calamento

do .nr; dr. Aecio Cabral Nev"
com a eeqporito Nilza Puccini
Speck. prefessara normali.to e fun.
cionária fedeMI.
o. nubente. Ião peuoal muito

e.timada.. no ambiente .ocial flo
rianopo!ense, com largo círculo d.e
reloçõ.. de amizade.

.
«O Estado» cum9rimento-o8 m,o

cordiaLmente e faz votOI pela feli
cidade de ambos o. ,elemento.
dêe.. caIaI.

i.

São ao todo 26 artigos interes
santes e estimulantes, mais uma
condensação de, notável livro;

I. neste novo número de Seleções.

Compre

,SELECÕES
,

Df FEVEREIRO
À venda agora

A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM SEIs IDIOMAS·

· .

Reptt:sentonte Gerai no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
Ruo do lIosária. 55-A. 2.0 andar - Rio

• ••••••••••••••••

B R I· T O
8 �llaiate lndicatlo
Tiradentes, "I

KNOT

Com destirrw á São Paulo:
João Henrique Bia:nchini.
Com destino ao Rio de Janei

ro: carlos Botkay, Guerino
Piva Dalrcanale e Renato Aze-
ved'O Nascimento. l

Previ�.ão do tempo
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 11 na Capital:
TemPo: /bom, passando a

instável suje.ilto a chuvas.

Temperatura.: estável.
Ventos variáveis predomi

nan,rlo os de nordeste a sudes
te frescos.

Temperatur.as extremas de
'1.o;e, foram: máxima mí-

I nirna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ISTAOO-Quinta-'elra, 11 ..., Abri� ct. '9"6

R_e_abertur,8 ,dQ
_
Laboratório

Radio-TecnICO-Electron
Fundado em 1935

'

Montagem,. de !',ídios, Ampli
fiCOClGI'es-Transmis80l1'eS

Material importado diretd
mel}te dali U, S. A

I Pro or ie tá rio
ütnm-r Georges Bohm
E:ectl e - Tecnico - Profissional

forroodo na Europa
Flor.ian6poJi.

�u(.t Jo ão I?into n 29 -- Sob,

I
,

------

..

- 11
O novo conceito de comunidade 1Ti..iliclacle I

-----

rORa ! I Visite, sem ,ompromlssos

Viga.. ! LIVRARIA 80SA
Com o tratamento pelo reputado, p- I

' ,

duto OKASA, - A base de Hormônlos R- D d 33
(extratos glandulares) e Vitaminas sele- U a eo 0"0.
eíonadas OKASA é uma medíceçãe F'

' , )'raclonal'e de alta efic'acla terapeutiea, ior ianopo lS

em todos oe casos Iígados diretamente
a perturbações das glândulas sexuae.. Livros novos e usados
OKASA combate vigorosamente: tra-

queza sexual em todas as idade., sob a em diver sos idiomas.
lôrma <le i'-4uliciéncia glandu!ar ou víta-
minai, senilidade precoce, 1��lga e perda
de memoria no homem; trígtdez e toda"
as perturbações de origem ovaria&&,
Idade critica, obesidade e magre�, na·
eidez da pele e rugosidade da eutís, Da
'mulher. OKASA (Imvortado diretamente
de Londres) proporciona Juve�tud••
saune, Força e VIIl()". Peça form�
"prata" para homens e 'Ar.mula "ouro

para mulheres, em todas &I b0&8 Droga,
riu e Farmaeias Intormaçõ.. ."ped1dOll
,"o Dlltr. f( oduto. ARNA. - AT. Ri.
Braao. 101 �

,

tados Unâdos. A cooperação
parte do mandato australiano entre os membros da grande
da Nova Giné, mas salientou ramília britânica é hoje maior
que recíprocamente, a Austrá- que no passado e as constan
lia deveria ter direito ao uso tes trocas de vísítas, assim co

das' báses ,do Pacífico Ociden- mo as írequerães consultas so

tal situadas em terrítóríos sob bre todos os assuntos 'de im-
o controle norte-americano.

.

portancía dnclusíve, sobre os

As palavras do ministro de natureza 'polítíca e, que
australíano vieram _ também formam o 'conjunto de cír
demonstrar que a Austrália e a ounstancías 'que levaram o dr.
.Nova Zelandía - embora in- Evatt a afirmar que há possi
dependentes em teoria e de fá- 'bHildad!e de ,"integrar a polítí
to - estão, agóra, geográfica co da Comunidade num nível
e polrtícamente, ligadas aos mais elevado". E é justamente
E,stados Unidos do mesmo mo- por isso, bem como devido à
do que à Comumídade Britâni- sua considerável conãríbuíção
ca. O Canadá' não é único élo na guerra, que a Austrália
entre Londres ,e Washíngton e conquistou o ,dkeito de se fa
a guerra veio

.

estreitar ainda zer representar no Conselho
mais os laços que ligam os po- das quatro nações líderes do
vos da Comunidade ,e dos Es- Extremo Oriente.

LONDRES, '(BNS). P o r

Gorge Gretton. - No momen
to presente, como resultado
das duas grandes guerras con
tra a tíranía e nas quais os Do
míníoa Britâmlcos participa
ram como aliados voluntários
e independentes, emerge de
suas relações um novo concei
,to de Oormmídade. Elm cmjds
te díscurso sobre a política ex

terior, proferido 00 panlamen
to australiano, Evatt assínalou
essa evolução e as suas cO."--8€

quencías na solidaroiedade
imperial e na íntima ..associa
ção com os Estadas Unidos.
Referia-se . o ministro

. austra
líano à designação do sr. , w.
Mamn:ahon Ball para repre
sentar . a Comunidade Brltânã
oa no Conselho Ali�o de To
quío. Pelo 'primeira vez o repre
sentanlt€ de um Domínio é- no-
meado para agir em nome de
todos 'Os: demais membros da
Comunídade, inclusive Q Reino
Unido, em assunto de grande
tmportancía. O táto sem dúvi
da, o envolve um novo princi
pio que indica .a 'perspectiva da
elevação da política da Comu
nidade a urm nível mais alto,

JE isso se tornou possível de- ��������������������������
vida à nova concepção que ten-I RECORTE BSTE' coupon preencha-o e por nosso inter
.de a recencílíar a autonomia médio 'remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
dos Domínios 'com uma pertei- DE FLORIANÓPOLIS.
ta cooperação dentro da co-l Autorizo a minha ínscrtção como sócio contribuinte
munídade. Até agora, o dese- dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

jo de autonomia, via de regra,
tem afetado la vêrdadeíra ela

bor�ão e é por isso que o dr.
Evatt fez qUlestão de acentuar Nome por exte.tlso , .

\ -

que qualquer obstaculo á coo-

peração da Aust'ralia; não só- . Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ..... �
menlte para 'com os demais

__

membros da CoÍnunidad.e, co

rno taanbem para com os Esta�
dos Unidos, era contrário· aos
interesses de todos esses.países
A segurança da Austrntia, em
parttrcular, dJepende substanci
aJlmenlte desse entendimento
múJtuo� Esse raiciocinio, certa
mJeute barseado !!l!a 'experiencia
da guerra contra a agiessão e

na . determmação de' seu país
de 'se eapooita:r de que não ha
,veliá uma repetição do assalto

j'ruponês, levou à- dr. Evatt
'

a

propôr que' a A1.lStralia fosse
mclurida Ida utilização necípro
ca dias báses:e tambem nos

acordos de defesa do Pacifico
Ocildrental. Não fez assrim, ne

'rlhUJIDa objeção ao. desejo do
governo dos EStados Unidos de
continuar servinrlo-se da gran
de 'rrese ICQIlsitrudda durante a

guerra ,em Manaus, qtre faz

CREDIÁRIO «KHOI»
. Avisa o r s seus clientes /0 m-rdonco
e'.'cl'itório para a rua João Pinto n.s

junto à Redação do «O Estado».

de
5.

'

Fl'Orianópolis, ..i..,. de � • .. de 194 .....•
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A te,nde encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

(

TENHA JUIZO

�

Secla-s
, ,

CASA SA"".A. aos

•

TEM S(FIL'S OU REU.

MATISMO DA MESMA

i I

...

ORIGEM t USE o =o

PULAR PREPARADO

r
�
1;z
/.

I

I
\

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
o Fígado, o Baço, Q Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres. de Ca.eça, Dôres nos' OSSQS,
Reumatismo, Cegueira, . Queda do Cabelo, Anemia e

.

Jlbôrtos.
Inofensivo ao organisrrro, Agra4avel como um lícôr. IO ELIXIR 914 está aprovadp pelo D, N. S. P. oomo ,

'auxiliar !'lO tI1atamento, da �ífil'is e Reumatí�mo da
mesma orIgem.

FALAM CEliBBRIDADES. MÉDICAS
Sôbre o preparadQ ELI- A composiçãD e o sabor

XIR "914" devo dizer·lhes: agradável do E L I X I R

sempre que o tenho empre- "914." recomenda-n� coroo

gad-o, em os casos de indi- arma de fáeil manejO para
cação . apropriada (sífilis o público no combate à S1-
em vÍl:rias de suas mani- filis, qualidades que fre·

festações) os resnltad.os quentemen.te aprovcitQ n�
têm siUo satisfatórios, pois Ambulatório dá Maternl-
são ráp1âos e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washi.ngton Ferreira

Pires Dr. Silvestre Passy

I

______________...... i.f'i!It$.lJ!íi'êy«lll

e l�ãs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,BANCO DE CRÉDITO POPULAH E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

. Senhores acionistn�:'
RELATóRIO DA DIRETORIA

Estamos, mai,s um� vez, em vossa presença em assembléia, cumpl�inel? os. dispositivos cle lei

,-e do noSSO estatuto, afim-de relatar os pritl!Cipais fatos da nossa gestao admiuistrativa, durante
, o exercício financeiro de 19:JS.

O presente relatório vem instruido da cópia do balanço, cópia da conta" Lucros � perdas t,

-.e parecer �lo. conselho fiscal.
...... \.

Empreshmos e descontos - �sta carteira encerrou o ano de 1945 com um movimento de
c-s 3,733,84Z,50, c,ontra

o de

cr$,. 2,936.096,70 do ano anterior, tendo havido, portanto, um

aU'l-mento de Cr� 797.750,80 no movimento da referihla cartena.
Depósitos de contas correntes - Elevou-se a Cr$ 3,320,�11,80, � montante �los depó'sftos

-ern contas-correntes, sendo: de Cr$ 2,639,11690 em contas de aVJSO previo :e prazo fIXO, e ... ",

'Cr$ 681.395,00 em contas à disposicào. H�l1ve um aumento de Cr$ 588.821,50 em relação ao

.ano anterior, cujo total fôr-a de CrS 2,i31.690 40.
Capital - Com a angariação de nO\'05 acionjst.as, o nosso capital, que era de ... , .... , � ..

Cr$ 1.114.988,60 em 1944, elevou-se em 1945 a Cr$ 1.534.350,00, aumentando, portanto, err

-Cr$ 419.39J ,40.
,

Caixa....,.... Em 31 ele dezembro de 15145 apresentávamos o seguinte saldo: Em numerário,
'Cr$ 391.014,30, e em depósito no Banco do Brasil Cr$ 447.110,00, num total de .

c-s 838.124,30.
1

Lucros e dividendos - O lucro bruto foi de Cr$ 461.997,90, e líquido de Cr$ 109.331,70.
Os dividendos {oram distribuídos na base de 5 % para 0.5 acionistas obrigatórios (ações de

-Cr$ 50,00), e de 7% para os acionistas maiores (não obrigatórios), passando-se, outrossim...

-Cr$ 1.751,10 para' fundo de reserva, Cr$ 875 55 para reserva para depreciação, e Cr$ 875"55
para fundo para obras ele ação social.

'
.

Contabilidade - Conseguimos, nest�' exercício, reorganizar completamente.a nossa contabi
lidade, achando-se ela agora em perfeita ordem e' com todos os seus setores rigorosamente em

-dia, •

'I'ransforrnação para Sociedade Anônima _ De acórdo com exigência 1egal, empenhamo-nos
em conseguir, de todos os acionistas, documento co!nprobatório da nacionalidade brasileira -

'para efeito da transformação do Banco em Sociedade Anônima, tendo· conseguido já 247 certi
dões, além de 104 procurações.

No momento, continuamos o nosso esfôrço sôhre o assunto, afim-de completar, quanto an

tes, a documentação necessária.
O novo estatuto, para a Sociedade Anônima, por sua vez, ficou pronto, para ser submetido

�portunamente à apreciação de uma assembléia.
Reuniões do conselho fiscal - O conselho fiscal reuniu-se regularmente durante o ano, na

forma do estatuto.
Administração - Por haver sido desirrnado para o cargo de Prefeito de Eloi-ianópolj s o

-nosso diretor-gerente, senhor coronel Pedro
I;)

Lopes Vieira, passou a responder por éste cargo.
-simultâneamente com o de diretor-secretário, o S1'. 'Lour-ival Maia de Almeida, a partir de .1°

, de junho de 1945, conforme resolução elo co'}selho fiscal, lavrada em ata de 22 de maio '.0 mes

-mo ano - "ud-referendum " desta assembléia.
Ordenados - Outra ocorrência que nos cumpre mencionar é a seguinte: por acôrdo firmado

.entre todos os Bancos que operam neste Estado e ·0 Sindicato elos Bancários de Elorianópo lis,
em 6 de outubro de 1945, foi estabelecido um abono provisório sóbre todos os vencimentos, a

-partir de IOde) unho de 1945, na seguinte base: sôbre vencimentos até Cr$ 500,00 - 45 0/0; de
Cr$ 501,00 a 1.000.00 - 35%; de 1.001,00 a 1.500,00 - 25%; de 1.501.00 a 2.500,00 -,

,20%, acôrdo êsse que fomos obrigados a acompanhar, para evitar um dissídio coletivo.
Não se acha nisso compreendido o aumento verificado em comêço de 1946 - resultante da

-greve dos bancários - ISSO porque o presente relatório só se prende ao exercício de 1945.
Terminando nosso relato, ficamos a vcsso inteiro dispor com o fim de esclarecer qualquer

.dúvida que possa surgir. '

Florianópolis, 30 dc 'março de 1946.
Adcrbal Ramos da Silva. presidente.
Ped-ro Lopes Vieira, diretor.
Lonriual Maio de Almeida, diretor,

BALANCETE EXTRAIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945
A T I V O

128.497,70
250.327,80 378.825,50

Realisável Olt disponiuel a curto praco
:Saques descontados ' " , o • , •••••••••

'
••••••

�f:�f�s dJ�coB'����S '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. : .: : : '. :
.Emprest. aos funcionários

�

........................•....... . .

'Obrigações de guerra .

.Deved. e credores diversos ,. _ o •••• _ • o ••••••••• o

76.505,80
3.620.777,60

15.100,00
12.916,00
3.710,üo
4.838.10 3.�33.847,50

391.014,30
447.110,00 838.124,30

C. de resultado pendente
"Titules penden. de liquidação o ••••••••• , •••••• __ •• o : .•
"Despesas gerais, - material de expediente juros diversos, -

telegramas-e fonogramas.. ordenados e gratificações e impostos
diversos .. o , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • _ ••••••••

35.000,00

402.299,90 437.299,Ç"

Contas dI' compensação
'Efeitos à cobrança , •..• �

-Cobrancas no interior ., _ . , , ; : .

'Valores em depósito _ _ _ 0'0 •

··Valores diversos caucionados , o •••••••••
'"

'"Títulos de Capitalização ........•.................. _ . o •• _ .... U38.687,So
-

6.526.785,00

239.956,80
'113.741,00
12..500,00
72.490,00

•

700.000,00

PASSIVO
Mediato

Conta prazo fixo , ......•...0 •••••••••••••

-Conta de aviso prévio _ _ . o •••• o _ ••••••• _

� Imediato
·"C/c. à disposição . ,

''\
. _ , , o

_.'-C/c. limitadas ',' .

����t:ess;:ld��;�: .: : .. ..': ..'.: : .: :-: ''-'- .. ::::::�: ::::::::: �

1.953.092,50
686.024,40 2.639.116,9u

428.197,40
227.978,80
23.736,60
1.482.20 681.395,00

Não exigílle I
'Capital .................•........•.......................
'Fundo ·de r.eser\'a , .•......•..... _ , .

1.534.350,00
7.360,40 1.541.710,40

C. de 1'esll/lado pendente • .....

"Comissões. juros e descontos div. rendas e reservo de juros _. 525.874,90
Contas de compelllação

'Saques desconto em cobrança , _ . . . . . . . . . . ,76.505,80,
.....Cobrança p/c de Terceiros , _ .. ,................ 277.192,00
Depósitos de vak>res diversos "....................... 12,500,00
'Depos. de valores em garantia __ _ o. • • • •

• i2.490,oo
,'<Capitalização diversas , '.............. 700.000,00 i.138.687,8ú

6.536.785,00

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
Aderbal Ramos da Silva, presidente.
Pedro Lopes V/:ei'ra, diretor.
Lourival Maia de Almeida., diretor-secretário.
Demervnl Vieira, cantado!", reg. n. 52.488.

'DEMONSTRAÇÃO DA COKTA LUCROS E PERDAS EM 31 4lE DEZEMBRO DE 194�
DÉBITO

..Despesas gera is , _
_ .

��,1Iat_erial de expediente , , _ . . . .. •. _ .

"""I'elegramas e fonog-ramas , .. _ , , •... , o •••••

Ordenados e gratificações ,
.

Impostos diversos _ , ,
, , _ .

Juros diversos _ _. . ......................•.
_

_ .

���e��ad�::�s�d:�r�ciiçõ�� .

: : : : : : : : : : : : � : : : : : : � � : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. : .. � : : : : :
Fundo para obras ação social _ � _ o •••••••

'Dividendos .

'

�' � '" _ .....•...... _. . .. _ .

74.474,80
3.250,40
127,40

149.531,80
8.373,10

116.908,70
1.751,10
875,55
875.55

105.829,Sú

461.997,90

CRÉDITO

b��is:�:i:������� ...: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
'

31.937,60
413.575,00
16.485',30

461.9'7,90

FlorianópÕ1is, 31 de dezembro de 1945.
Demerva{ VI�e�:ra, contador, reg. n. 52.488.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
,Em cumprimento ao disposto no artigo 44 dos estatutos do Banco de Crédito Popular e

Agncola de Santa Catarina, e na qualidade de membros do conselho fiscal do mesmo Ban{'l).
tendo examinado minuciosamente tõàas as contas e documentos referentes ao exercício de 1945�-.obs:rvamos a mais perfeita ordem e clareza na sua escrituração, senao todos os docurnen?('.IS

. -deVl?amente legalizados, julgando pm· isso de .parecer sejam aprov-ados não só as contas acima.aludIdas como tambéUl_ todos' ,os atos praticados pelo conselho de administração
FloT\anópolis, .30 de Iru\rço de '1946.

.

Manoel Galdino Vieira
V;t<>r Ferreira da Silva
He11dl'qu,e Bruggma.1ln

�..-- ------ -- �

Crédito Mútuo Predial
Prop'netádos - J. Moreira & Cia.

mais preferida, ,é ilteg·ável.
2 sorteios aeasals 4 e 18

PREMIO M c- s tj.�50.00

Muítos b mtfrcccôes e médico

Tudo isto. por ape�as Cr$
grati�
1,00

....:....._--------..--------........---

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Allfluntos: Turídicos·- Co,...,erciaÍ9 -- Rurais e Informativo.

Endereço Te!. ELIB!{ANÇO - LAJ.ES - Santa Catarina

Consulte nosso Organiz"lçQo ontes de .e decidir pela como'
!)ra ou venda de imo.veia, pinhais ou qualquer

I.

empresa :!le.te e.tado '

Diretor: -- DR. ELISIARIO· DE CAMARGO BRANCO .
ADVOGAnO

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

'I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J DÉ' SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schmidt!52 - Sala 5

I Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
-----------

No Bar e no Lar .«KNOT»
deve faltar

-

nao
, APENAS Cr. 3,00'

j
CASA MISCELANEA dístri-

�om e�.a infima quantia, �od buidcra dos Rádios R. C. A.
esta aUXIlIando o seu proxlmU. " .

"

Centeíbua para a Caixa de Esmobt Victor, Valvul�s e Discos.
aos Indillentes de FlorianóDoU", Rua Conselheiro Mafra

FARMACIA ESPERANÇA
•• Parm.aee.tleo llfILO LA (JS
.oJe ...............'�

__ ............:� - 11-.._ - 'P"_II'flI__nx..

...._.. ..� .

._ II _.. at ........ ,......... �

Dr. H. 6 s.

Labor:àtório
Clínico

!lUiA JOÃO' PINTO, 25
Fot1,e: l448

Em frente ao T,eso'uro
do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alus 08 Souza
Yarm. L. da CO;lta Avila

Exame de so.dgue, Exa.me para verHicaçã.o
de cancer, Exame de urina, Exame !;)Ora

verificação. da gravidez, Exar"l& <ie escarro,

Exame pare verificaçQo de doenCQa . do.

�ele, bQca e cabelo.. Exame de f9zes. t
Exam� de secreções,'

,Ilutnvaccinas e tl'ansfusQe; de
·r..xame quimiéo de farinhas,

café. ciguaa, etc.

sa'ngues,
behido.I

OPORTUNIDADE .-- VENDE�SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO" e V·AREJO - preço' de'" fatur'a estoque calculado

atualmente em CR$ 16.0.000,00
,

T",atar . p.'Issoalmente com,: PAPELARIA MELIM
Rio do Sul, - Santa Catarina.

CONTA CORRENTE POPU�AR

Juros Slcf2 8. a. - Limit� Cr$ 30.000,00
, Movimentação com cheques

Banco do D.i\strito Fed,eral S. 4.'

Rua

CAPITAL: fR$ 60,\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TrajanO, 23 • Florlanõpolis

Tenha t empre em cosa uma garraJinh� de

ft PER IIIYO «K H O I»

Correio Lageano
Venda avulso na

AGÊNCIA PROGRESSO

,

RETIRARAM SF:"S CAiVlJI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusivo as

fabricadas em outros Estados,
retiraram sua" candidaturas,
para reinar" nos lares catart
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória L.O aperitivo KNOT.

�eJIe�'
-" -OS TRAIÇOEtROS

ATAQUES EP.llEPTlCOS
QUE LHE TIRAM·reees
95 PRAZERES"DA VIDA,
DESAPARECEM COMPLE
TAMENTE COM D USO

aIARID, DURANTE TRÊS
MÊSES, DO CONHECIDO
E EF1Cl'ENTE PREPA8A-
00 CIENTíFltO

CaLnloli:lb. Gravatas I:-'lll:lm�"
Meias da.• melhor e a, pelos me

nores preço. IÓ Da CASA MJS
CILANEA - RucC Mafra, 6

MOVaS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldiama.
portu·

gu·�•. n
,

penhó1,
troncy.
in!llâ.�
etc

Romance, Poelia, Religião, A
viação. Matemático. Fíaica •

Química, Geologia, Minera
loqic. �ngenh(1ria ci-vil. mili
tar e naval. Carpintaria. De
lenho. Saneamento, �tal"!1r
gia. Eletricidade, Rádio, Má.
<:ruina. ,Motores. Hidráulk:a.
Alvenaria', AgTicultUrO. Vete-

1 inária. Contabilidade
1;)icionál"io•• etc. e

,

I O�1lo-nuYn
I

_ Ú vIgor do organismo huma
no e a plenitude da sua vi-

talidade está no equilíbrio das
funções glandulares.Glantona.
á base dé extratos de glándu
las e vitaminas. normalisa essas
funções e imprime ao organis
mo novas forças propulsoras.
DeEipe.rta energias adormeci
,dcis, trazendo ao homem a.ale
gria de viver. Tubos CE>m 2Odra
geas. Expansão Cien.tíficaS/A.

I g;;;'i;;;;;
_LEIAM' A REVISTA

, ,

O VA.rn DO ITAJAJ

Precisa de uni empregaúo
,

competente?
- Consulte o nosso fichá,..
rio de candidatos a

emprêgos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.A VIAlGEl\'1 DO rATE "ANI-/ firma HOEPCKE em 'S. Fran-: ilha Grande, .onde fortlilssimo audacia, efetuou a primeira,

TA", AO RIO I cisco. A prova de fogo a que foi tempo reteve o ANITA du- viagem dum iate de recreio,
Sob o. comando- do conhe-l submetido o !barco, provou o rante dois dias, fazendo com registrado em Florianópolis,

cído e competente velejador critério com que agiu si cons- que os amigos cariocas mo- e qUB lá fora elevou o bom no

Mário Nocetti, animados e au- trutor,' tanto no- material e111- nífícassem todos os' planos pa- me do nosso Estado neste ele
xílíados pelo grande espírito pregado, como no cuidado e ra a recepção, o que se (leu gante e nobre esporte.
<esportivo do Patrono e Como- zêlo na mão de obra. A trípu- na tarde dó dia 27, fundeando l '*' '" ,.,

doro de,Honra do "IATE CLU- Iação portara-se 'bravamente e o barco ao largo do Chsbe Gua- FREN'l'E AO CURITIBA, BA-
'BE" de Florianópolis, .

'O ílus- não havia ainda tido, a:té en- nabara, em cuja sede hospe-], QUEOU O BRlITÃlN1A
... tre conterraneo dr.

.

Aderbal tão, "novídáde alguma -cam os daram-se os trípulaptes, exaus- Promover, por a1l,tiguidade:
. De acôrdo com o art. 19,. do de�reto,lei n,

Ramos da Silva, que com re- peixes". tos, porem entusiasmados com Curitiba, 9 - Domingo pas- 431, de' 19 de março de 1940:

conhecido entusiasmo, e apoio Dia 16 ás 6 horas novamen- tão bela travessia. sado no Estádio "Belfort Duar- Mário 'I'eixei ra Carrilho, ocupante do car-'

moral permitiu a tentativa da te ao mar para a grande eta- Tanto o -barco, -como tôda a te", nesta capítaâ jogaram go de Juiz de Direito de 4" entrância, c!as

travessia - Plorlanópolís-Rio pa S. Francisco-Santos, ainda tripulação portou-se brava- OUritiba e Britânia, sorrindo se x, a Desembargador do Tribunal de Ape-
\ Iaçâo, padrão Z, do Quadro único do Estado,
_. do si iate "ANITA" capíta- com o mesmo vento sul, não mente, não podendo os nossos a vitória ao primeiro, -pelo es- vago em virtude da aposentadoria de Joaquim
nea da flotilha deste Olube, tendo sido utilizado o motor amigos, que de terra nos acom- core de 6 x 1. L�iz Guedes Pinto. -

preparou-se o belo veleiro pa- auxiliar, a' não ser para a en..: panharam, avaliar quão utíl, * *'* (Reproduzido por ter saído com incorreção).
'_ .

ad
.

t d {..:In rt to· d
.

,O FLlTMIN'EN'SE EM S'A-O Portarias de 8 de-abril de 1946
ra too longa jorn a, a pn- ra a e saiaa do pó o. provei sa e cheia I e experi- o IN'TERVENTOR FEDERAL RESOLV�
meira d'um barco de":r:�creio, Rumo traçado direto: á San- ência,foi a viagem. PÁULO' Dispensar:

.trípulado apenas por amadores tos, deixávamos pouco depois, Por' tão 'grande feito, felící- Rio 9 _ O Fluminense oo- Valer iene Ferreira da Cunha da funcâo de-

reí ad d
.

tí todos 1'5> •

t
.

23 t
.

tárí d b tI'· . . I' .sub-delegado de Polícia do distrito de Catui-
a eaço os o ia ismo, 'raranagua a ravez e as a�os ao proprie ano . o ar-r: �ve icença para ,rea Izar n?S ra, no município de Bom Retiro,

.pertencentes ao mais antigo II horas aicançavamos a ilha do' co ,dr. Aderoal R, da Silva, e dias 10 e 17, partidas em Sao Manoel Agostinho Serafim da função de 2°

clube de vela do Estado. Bom �brigo. Escaceou o ven- tôda a valorosa tripulação, Paulo contra respectívamen- suplente do sub-delegado de Polícia do distri-

Apesar Ido máu tempo rei- J to 'para três horas depoís so- que [com tão grande esforço e te
. C�riritians' e são Paulo.' to de Catuira: no mun�cípio de Bom Retiro.

�
,

-. I r-meu Ghisi da função de sub-delegado de

nante, nada demoveu si cmte. 1 prar leve brisa de leste, LSE. ---------------------,--------- Policia 'elo distrito de, Pedras Grandes, no

a adiar a partida e dia 13 as' A marcha caiu 'bastante, Prêsa uma amante de' Mussolini20 horas tôda a- tripulação mas ás 17 horas do dia 17 al-

composta dos srs. Mário No- cançavarnos a i�lÍa da Quei- Mantes, .. (U. P.) - Magd lhe causo� a' extradição da
cettí (cmte.) , dr. João Eduar-, mada, Já então navegávamos Fontanges, que antes da Espanha, pois entrava ém
do Moritz; [comodoro' do Iate com bolina cochada, tendo guerra, foi amante de Mus- terras espanholas com do-

.Clube, José João GalUf, Naza- d�ixado a bombordo e já noi- sOlzni, foi detida ôntem á cumentos falsos.
Ieno Simas, Joel Lang,e e o te, a lage da COnceição, para noite pela policia fr.ancesa,
Ill\eStre Antônio Corman, en.. as 24 horas alcançarmos a sob acusação de espioná,
contrava-se á bordo. As 20,25 ilha ,da Moela, rU!IDanoo então, gemo Esta é p. quarta vez

hora;s, com a presença do dr., com vento fraco, para a bar- que Magd - cujo nome

.Adel1ba1 Ramos da' Silva, que I ra ?-e Santos, .cujo c�rão re� real. Madeleine C?arrabouej.
.apr�entou os votos de bons: fletldo no honzonte Ja de ha - fzca sob (JS cuidados da
ventOs e fe�z viagem, bem cc-: n:u,ito

.

acompanhavamos_ an- po14cia: To� as, v�zes _ .em
mo dos rumgos do IATE, en- 'CIOsamente; Sucedeu -entao'um, ,que'7fm."�iàet,ida, JMadélé�ne,
itusiasticamente, 1 e v a n..t a n-I imprevisto. OalJInaria comple- arranjou. quem interferis�e
,-d o h'Úrras, desatracou o' e1e-1 ta. Dado o adeantado da hora, em favor de (sua liberdade.

,ganre Anita, com o auxilio de re,solvemos aguardar fundea- Magd esteve envolvida nu�

.seu motor, parn em _seguida dos o amanhecer e 'assim, ás ma série de aventuras que
içar QS panos rumo ao Norte.; 10 horas do dia 18 após dois
V,entos frescos, soprando,'dias e duas noites consecuti- Clube'Doze de A.go'5'toempulsionava velozmente o; vas no alto mar, fundeavamos

barco, para alcançar ás 23 ; na Ponta da .Praia ancoura- PROG'RAMA DE FESTAS PARA OS MESES DE
horas, debaixo d'ma chuvinha

[
doro

.

do Clube "SÁLDANHA '

ABRIL E MAIO
.

.

.im�rtinente OS· Ratones,
. re�; DA

" GAMA", onde ficamos ABRIL
solvenej,o o cmte. an'corar Jun- hospedados. Dia 20 _ Sooado' de Aleluia -;- SOirée, com início ás 22
to á ilha, afim de poupar si Recepcionados gentilmente horas,
:auxiliares.

. . pe1o�,. velejadores sariti.sta.s, Dia 21 _ Domingo - Pas.choa das) Crianças -;-' Matinée
.

As 6 hor� do dIa seg�mte ,tenq? a frente o esf<?r'iacID es- infantíl, com inicio ás 16 horas. _ Di,stribulção de OVos, Bom-'
levantado o ferro, aproveItOU-I' portlstaJ Edg.ar Perd:vgao, ,fo- 'oons _ Surpresas etc
;se a !brisa do quadrante I sul, mos recebidos pelo Prefeito, e

' .

MAIO
que já na altura dos Ganchos demais autoridades portuá- Dia 4 _ Soireé, com início ás .22 horas .

.soprava f:Í-esco, qooe forte chu- rias, que ofereceram seus prés- Dia 12 _ Domingeira, com início ás 21 horas.
va começou, ,caindo, fazendo timos' �e tu.do facilitaram, tor- Dja 19,- Tarde dançante, ,com initcio ás 16 horas.
<com que todos se reoolhessem, nando nossa estadia a mais' Dia 25 _ Soireé, com inicio ás 22 horas.
eo.m ex,oepção dos que estavam agradá,vel possível.
:se revesando no 'ti.m.ãO, de Dia ,20 ás 18 horas, larga- O Insll',lmo 'pedl-'u" aulorl·za�ça-·o.acôrdo com o quarto dete-rmi- da de Santos, escalando em

nado pelo comando. 'OOIInple- S. Sebast.ião, ilha dos Porcos,
tamente molhados chegamos .Dar3 . exportará ponta de pôrto Belo; COlm-

r.-.neS OD'EA.: IJ Rio, 10 '(E) _ Segundo con- da ·grande distancia, por via
padecendc-se o cmte. dos que " U�
n t'

_

cUllllpn'a"'" seu d"ver CINE OPEON _:_ Fones: 1587-1602 seguimos �r. O Instituto terrestre, dos grandes centros
o nnao

.

..,_u' C. ,

Sul Riograndense de Carnes de eonsumo, faz-se necessariaresolvendo .abrtgar.:.se no se,. Hoje ás _5 - 7% h,ocas

guro porto do mesmo nome,""':' A MAIOR 'BATALHA DA HISTó- pleiteou, junto ao governo, a sua indu�rialização. Como, Pr'o'ssegue a.'-

d
. TOMADARDIAE! BE'RLIM l1ll1oa auttorização no sentido de porem, ainda é muito limitado,onde tun eavamos ao melO A

Estad
-

ta
'

dia. FunCionou de imediato a ?2 Mil ca!lhões Russos B�� �� fi
.

oJ;?��r r i
o consumo nacional âos produ-

cos}.nha de boroa, e após i bem baTldea.n�o a CIdade! ,AJemaes pr , U
. Il1ig� � . ega I tos de came em conserva, en-'

•

·1alimentados o descanço mere- enk>quec.
Idos pela fom1'!. FANTAS- 0, al_:uildo InStItUto que a pro- I tada.. t tem

-

1 guerra CIVI-.

" TIeo porem VERDADEIRO! INA- duçoo de carne do Rio Grande a ,e OU�, ., aque el· -

.cldQ.
_

CREDITAVEL! do Sul e'XlOOde de muito às 1 Estado a necessidade de reoo1'-

Dia 15 ás 3 % da manha, - Preços:, - Cr$ 4,00 - 3,00 - idades d'
. '1 I' rer à exportação.· Mukden 10 (U P) _ Um grapO':

,coht�uavam<?S a Viagem" ten-I "PROLBIDO f��NOS" �oce..<;s o co�sux: �e iJ,\(-'� de polítiebs, t\ac�r��do d� formll-

do Sldo traçado o i rumo para
. e, em conseqU€!1lCla

.. '. I la.r uma tregua, partIu para Sze-

a i+ha da Graça na barra de I .'
dos transportes marItlmos e, piu.gkai, mas. !O�tou por ca� das

,
. .

_I IUPEftIAL polltes redóvlanas qJle estão des-
:.S. Franmsco. O vento sul. con . � K truidas sendo novamente pr-otela�
tlnuava p�silbilitando ótima. CI:r.{,E n;w�RIAL Fones: 1587-1602 "sp"r!i qlft toda . Ors. �� os �ôrços pa!,31f�star.a guerra
mar�ha deIXa:ndo a bombordo ' HOJ-e- as 5 - 7% horas fi U UI, II ti CIvIl na ,Mandchurla. .ÀIlunCI<l-se que'

ca.beçmÍas Ita;picoro.i e já na ... � o s�sso oontimía, cada

"s·teJ-a :'''onc\ lU-Ido Aderbal Ramos a d_elegação; partirá novamente

.a_a-,
.

tes vez maas po8-ltiVO! U . ti· da Silva nha, por estrada de ferro: O 1*
altura das - ilhas' Tam,bore CONCERTO MACÁ}3RO, \ .. Exército gÓvernista conforme se.

enf.rentamos O primeiro tempo- Laiird. G RE GA R -, george a tÁ··o d -,a tt:: e, anuncÍa, está 'mar;liando para ..

ral de leste com fortíssimo SANOERS
'

Lj.nda DARNELL ti ãJ - João Bati,sta I norte, ao ltmgo da. ferrovia tle

ventO e \ch�as intensa
.

Gl.-enn LANGAR Damasco, 10 (U. P.) - O

primei-l
BOnn8SS·S Mukden a Cha;u.gchun, nas viziRhan-

. ..
,.

t 'iPreços Cr$ 4,00 - 3,00 - 1'0 ministro Jabri anunciou a reti-
. I

. ças de Sepingkai, co,ntra forte oposi-
Man()lhr�8:s ra.pldas, em '�- Censura '''Jm:p. até 14 anos". rada das tropas anglo-francesas da A D-V'OGADOS I

ção dos comunistas. '0,.20 grupo de'
, pc, e precisaS ordens �rmItl- p � ó X I M O Síria!, espe,rando que tudo esteja tregua partiu para a area de Fus-

ram safarmo-nos bem, para ás
.

C A R TA Z conc1uido _a 15 d� abril. Nos. d.ias 18 Rua Felipe Schmidt 34, hun-Penhi; a 40 milhas ao �ude�te
18 horas amarrarmo-s o va- .DOlrmngo ODEON - INPERIAL e 1?, s�rao reahzada.s festJndades Bola 3, Talef 16-31 de Mukden, onde. tal'lto, naclOnahs-
1 t b t· h d

Llbertad LAMlARQUE I naCionaIS, comemoratIvas da con-! tas como comunlptas tem grandes
en�e [ arco no ratpl!c e a RENUNCIA DE AMOR clusão da retirada. conce�trações de tropas.

J

""'--

\

, 1

.,--�.- i"'"�'

Dir�o de PEBRO PAULO MACHADe

PRÊ:SA COMO ESPIÃ
Paris, 9 (U. P.) - Magd

Fontanges, que foi amante
de Mussolini, foi! prêsa' co
rno espiã .

Seu verdadeiro nome é
., ,Madeleine -(Jarraoeuef. ,Ma
deleine -escolheu para seu

advogado Rene Floriat, o

mesrno que está detenden�
do Petíot .

""

ftovHno do Estado
. _ _. _ J;__�crl!t.p_� de 4 .d.e..abril de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL ·RESOLVE
Remouer :

Lídia Miranda, Professor, '\ referência III,
da Escola mista de São Martinho, distr-ito da.

Praia Redonda, para a mista do Rio d'Una,.
no 'município de Imarui.

Stlvalina Mendes, Professor, refer êncin III,
da Escola inista do . Rio São João, distrito da

Praia Redonda, para a mista de Itaguaçu, dis

trito e município de Imarui.
De' acôrdo com O ar t. 71, item II, do de-
'ereto-lei 11, 572, de 28 de outubro de-

1941 :

Jorw Lemos, ocupante do cargo da classe C
da carreira, extinta, de Contínuo, do Quadro.
Único do Estado, do Grupo Escolar "São 10-
sé", Elorianópolis, para o Departamento de

Educação.
.De acôrdo com o art. 1"'4, alinea a, do de

ereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro de

1944:
'

Violeta Gomes Carraro, Professor Cornple
mentarista, refer-ência IV,' da Escola m1sta.
de Taquaral Verde, mun,icípio de Caçador,
para a mista de São João, distrito de Papan
duva, no município de Canoinhas.

. Decreto de 9 de abril de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL ,RESOI,VE

município de Tubarão.

Conceder dispensa:
A Severiano Borges Guerreiro, da função

de sub-delegado de Policia do distrito de Ira

ni, no município de Joaçaba.
Des-ignar:

Irineu Tancredo Ghisi, para exercer a fun

ção de sub,delegado de Polícia do distrito de

Pedras Grandes,' no município de Tubarão.

Max Carlos Bech�t1ser, para exercer a fun

ção de sub-delegado de Polícia do distrito de

Armazém, do município de Tubarão ..

,Sebastião Neves da Silva, para exel'cett a

fhnção de 20 suplente do sub,delegado de Po

lícia do' distrito de, Catuira. 'no município d'e-

Bom Retiro.
Valdemar Francisco,. da Silva, para eX�Ce'r

a {unção' de 1 o "9Upl';�te do sub,delegàdo dê -,

Polícia do distrito de Catuira, nó municípÍ{).
de Bom Retiro_

Pracilin-o Eliseu da Silva, para exercer a

.. função de sub-delegado de Polícia do dis

trito de Catuirat no município de Bom �e
tiro.

Conceder licença:
De acõrdo com o art. 156, alínea a, combiH
'nado com o art, 164, do decreto-lei D.

572, de 28 de outubro de 1941:

A Olindina Póvoas Ocker, ocupante do car--·

go da classe H da carreira de Oficial Admi

nistrativo, do Quadro Único do Estado, 'le no>-
'

venta (90)_ dias, com vettcimento integral.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci

rurgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
BESIDRNCIA: Almirante Alvlm,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirÚIgic_a' de Olhos
- Ouvidos. Nariz _ Garganta.
'Dlploma ele habil.ítação do Conse-

lho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO _ Felipe Schmí

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
BOSIDll:NCIA _ Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doen
eas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e

. Hospital
Psíquátrtco do Rio na Capital li e-

deral
CLtNICA MÉDIÇA _ DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício' Amélla

NETO
- Rua Felipe Schmidt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 _ Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA .GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SJII.
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

Formado pela Faculdade de Med!·
cínna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por vá
rtcs anos do Serviço CirÚTgico do·

Prof. A�lpio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bí
UaNs, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

CHerO.i(ovários e trompas. Varico
eele, liidrocele, varizes e nerna

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

. raiso). Te!. 1.598.
R t;IDll:NCIA: Rua Esteves Jl1-

..., nior. 179; Te). M 764

Dk. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ...:I�

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças .dos órgãos inter nos, especial

"'
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRA 1'1.1
Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 às 18

horas.
Atende chamados a qualquer' hora,

inclusive durante a noite ..

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire·
les, 18. Fone 702

RESIDJl:NCIA: Avenida Trompowski,
. 62. Fone 766

te de óleo.
-Olt ,ARMANDO VALÉRIO O motor pode ser examina

"\" .,{lE ASSIS do em Itsjai com o sr. Oswal-
Dos Serviços d� Clfníca Infantil da do Outra delegado Instrtuto l

AS�istênc�aar���c�pal e de "dOS Maritimos. Tr-atar com Srd-
CMNICA lUÉDIOA DE Ch.Y��NÇAS ne i Noceti à rua João Pinto,

. ADUVI.'OS.' '�",
CO

NSU,
I,TóRIO: Rua Nunes Ma-

f
,;;,11.. 'l'e efone

1.
134..

etrado, 7 (Edifício S. Francisco). .'"
• • '" •

Consultas das 2 às 6 horas
"

'.

RE5ID�1\'CIA: Rua Marechal GUl· C'
'-, -v.•

lherme, 5 Fone 783 Om'pfcl�� IDR. MADEIRA NEVES Mobília de sala, gru.io e)'t�
Médico eSPri��li�tJg� DOENÇAS

-

fado, em bom este do.

"1_
....

Curso de Aperfeiçoamento e Lon. Dir igir-ae à caixa PostaI 106 �,
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUI.TAS _ Pela amanhá: Nesta
diariamente das 10,30 às 12 hs. à • � •
tarde excepto aos sábados. das 14 �" .

ás 16 horas - CONSULTóRIO: VENTILADORES =-__�..._----_...._---_ .....
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 _ Residência: Rua
Presidente Coutinho, �8 Vendem-se dois ventiladores elec

tric08, grande., para cima de me

DR MARIO WENDHAU EN
Bel OU parede, sendo um oscila.nte,

'. : S proprios pa.ra eBcrit6rio. barbeo
Médico do Centr-o de S�úde e Di-l rias, cafes etc. Tratar na rua Al-
retor do Hospítal "Nereu Ramos" (. L

'

15CLINICA MÉDICA de adultos e mIrante omega •

ertancas • * * *

CONSULTóRIO: R. Trajano, i4
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESID�NCIA: R. Felipe Schmídt,
38 ._ P'one: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe dI> Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DORNCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS 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 intestinos, réto e
anus _ Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana .

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resíd: Vídal Ramos, 66.
Fone 1067

PlACOs •
AN�ICOS

TOMEM

Yiabl CrmGbi
''SILVEIllA ,.

..

= a.:"'".aO"Oc= - - eu. ......l1li ••

COMPANHIA.' "AUANÇA DA BAIA-
F..d.d. •• 187. - !éde: I A I A
INCÉND10S J: T]U.NSP�RTE�

Cifras' do ,Baiaoço de 1944�

"

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidad�8
Receta
Ativo

Cr.
Cr$'

\

80 900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos li) snm

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736;40! '306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barr eto cí� Araujo

Pequeno,s,
•,

anuncias·

j\lol-or a óleo
,

cru

I
P,ELO;

Ex-presso' Noturno'· do jOfnal
O ·Esr_['ADO

.

FLORIANÓPOLIS JOINVILE
SAlDA DE FlORIAHOPOllS:

CHEGADA A -JOIHVILE:

SAíDA DE JOIHVILE:
CHECi ADA A FlORIANOPOLlS:

2 da
7 da

....._

tr� U'

Rt�'O'

I
(;,p�AZIA!

Além das'. dõres agudas da
má digestão. ha. o incomodo social
de mâu halito e da azia. Com o uso

d� saboroso c P6 Digestivo DeWitt'a

desaparecem tais vexames e as
dôres, pois' este remedio moderno

corrige o mal no seu inicio; graças
• sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
K;olin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carh. de Calcio,
Carh. de Bismuto, .Carh. de mono·
I�dico para neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas..
Pa�a livrar-se da indigestão, peça'

fESTIVO' Dt If!ftt'
'

�Ação' anti-tóxica do lígádo
Sabe o leitor amigo o que é a ação anbi-tóxica do fígado?
� a ação pela qual êle elimina as toxinas ,e os resíduos venenosos

que t�to ,p,erig.ç> oferecem para a saúde e para a própria vida. Ali m-o

léstias infecciosas, as extravagâncias, a idade, são fatores que acaeretam
o enfraquecimento .e até mesmo o «íesaparecímento dessa ação; As COiU

sequências são fáceis de prever, bastando para isso lembrar-que as to

xínas e os resíduos venenosos ao invéz que serem eliminados vão se

àcumulando no organismo.
Atenção, pois, leit'Or amigo. .Lembre-se de que o HEPACHOLAN

ÀAVIER restabelece e aumenta notavelmente a ação anti-tóxica do fi

&ado., � o que centenas de médícos atestam, acrescentando. ser o HEP:A.-
�

..

CHOLAN o reméd�jo-l\1AIS-;SEGURÓ E MAIS EFICAZ para todos 'Ó8' nia
les 'do figado: cólicas fi congestões lhepállkas, dctericias ínfectuosas, co
Iites, ângio-colltes, colecistítes, cirrose, etc. Muitas perturbações diges
"tivas : azias, dispepsias, -prisâo de ventre, mau hálito, etc., decorrem da
ancrmalídade do fígado e desapar-ecem completamente com' o uS'O do
HEPACHOLAN XAVIER. No interesse de sua própria saúde guarde bem
esta verdade: Bm líquido ou em drág,eas -. HBPAiCHOLAN o remédio

.

soberano para '<os ufa,lei; ,do fígado. Atenção! 0- HEPA:GHOLAN agora se,
\
.apresénta eru dois tamanl:l'Os e a novos preços: Tamanlho NORMAL: .;_

30% mais !barato que o antigo e .Tamanho .GRANDE: - o dobro do
normal e a preço inferi-or ao doba'o. 60%, maior que o antigo e apenas
20% .mais ca,ro.

TERRENO
Vende-se um terreno com madeira de lei.

grande mata e caehoeira, situado no distrito de

Paulo Lopes, município de Palhoça, contendo

oitocentos e cinqüenta metros de frente, que

faz com o Travessão de Bom Retiro, com dois

mil oitocentos e sessenta metros de fundo. Tra

iar com Nilo Chaves à rua José Jaques n..t.

telefone :Nr 760 - Fpolis,
'

4UTOMOBILIST4S
Atenção

Pak'Q o seu dínamo ou

motor de arranco

I fJ.
-

·,,0 OfiCINA ENALDA
eCf"o-Radi0-\eC.�� Praça da Bandeira

. II ne. 31
"--�--------------�--------- -----------------� San D U· enol

CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

"RSENIATO; VANAOA
TO. FOSFOROS.CAleJO

. ETC
'

,

TONICO' DO CEREBRO
'fUNICO DOS MUSCULOS

madrugada.
manhã.

10 .de manhã.
S da tarde.

Informações:

I
I I
...................................................., ma a. .

melhore.

Oi Pálido.. Oep.uptr.dol,
'tE'90t.dol, Anêmico., Mã••
"�que cri,m M,grol. Cri.nçl'.
raquític•• , r.c.b.rão • toni-
fic.ção 9.r.1 do orglnismo

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

f

I �.ao.�s.�. ��.�. �2!
.. mMtW +Jb LiQ t4J =,,=

ç
Para alivio rápido quasi instantâneo dos·'i,esfriados da cabeça,

. , , ,q� ri
.

Dpingue algumas gotas de Víck Va-tro-nol em ca:'_�,nanna. e-

sentopem onariz, contraem as mucosas inchadas e �2ã'���:un a ..,

in:itação: Usado� tempo,VICK ..a IRO 'Na; �
emta muitos resfriados, \...... ". "

I

ESCRITÓRIO JURtDIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei, Rog�rio, 54· - Fone 54 - Caixa Postal 54

Rnd<,reço telee:ráfico: "Elibranco" - Lajes - St.. Càtarinll

Fabricante e distrihuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e barato•• algodões, morioa e aviamentos
para alfaiates, que

/ re�sbe diretamentfO das
Snr.. Comerciante. elo interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polill, - �FILIAIS em Blunl9n!lu q L1'li�!! .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ri., 'tO (I. H.)�-FalaDd,o . sôbre a posição da Brasil" em face das úUimls _,
tecimenlos mundieis, Ó embaixador Leão Veloso,

.

delegado' . brasileira jUD�to j Or�'
ganização das N,ações UDida�' disse que o Bra�iI ,pode coótiouar ronslfulndo ii

sua economYa, r porque a paz relllara, no mundo.

Flor'8"Ópolls. 11 de' Abril .de 1946

Fala senador .�.J
ji/

a «I Noite» o
"Ivo d'ftquino

A "A Noite", do Rio, publdca a so de que possa ··vi.� ser alteradoseguinte entrevista concedida pelo o quociente paI"-

I
".

. "ti.dá rio ou o re-senador Ivo d.'Aquilll,o: sultado para P�esidente ou sena-"Ninguém melhor 'do que o �u dor. -J'''<'�
....

próprio autor poderiJa exphcar ais O REr'"
alterações .intt-oduzddas, e quando SF.�(ulSTRO. DE CANDIDATOS

A NOITE procurou o senador ca- ad"
Ubre o registro doe candidatos.

tarínense, embora o soubesse ata-r.
_,,-sunto, que tanta celeuma pro

:refado, não, teve difãcuâdades .

- r' vo.:;ou, 9,and'0 margem a recursos

coâher illllteressau,tes e�da.e(';.Jrem dos ,catann�nses: .

tos. A gentileza e ° cav,:!r:-lllol·e�n;- A lei
. estabele�era que, no

mo do entrevistado afast' àlheiris- caso de �er feito o registro do mes

óbíces, .

taram os �o can,didat? por :na1s de �m par-
_ A Lei Eleitor l,i( . b�Q,' C! que tiver feüo.o registro em

alistamento "ex-I'�('·' �ân!��a .

o .pr!mem? lugar, podera reclamar- do

começou diz,enrl J' JÍIClO ja feito, juiz eleitoral que mantenha a pre
d'Aquíno, :,,':,,'i:'dío! '0' �enador Iv.o ferência 9ie que se v'a,]�u. AI.ém dis

gênci» ::- )Cmas � partír de �ua VI- so, o registro do candidato, �este
a'h:'.....d..<l� ess'e alistamento somente e em todos 'Os ,casos dependera, ao

=cI.r.. :JraIligerá os funcíonários e extra- Iado da iudciativa partidária, da

+ IJI,nnl��á�ios da União.Estado ·e aquies'c�nd.a 'eXJI?,ressa dia canid�dato_...41 MUmc.'lplOS, bem como o,s perten- Is.to evltara, J)oas, que o oaonihdato
cent,es a entidades ,a'lltáquicas ou

I
poss,a ser iIIdi·cado por mais de um

para-estatais. Ficarão, assim, ex- paa-,t1do. .

cluidolS .da j'll�!criçã.Q �utomática I O rep?rter iIlJd�ga. se na hipótese
os ass()CIados dessas entidades e do candIdato ser mdlcado pelo mes
que somam g:ranlde número. O mo 'parUd!o, mas por mais de. um
f.llistamento ex-oHcio compreende- Estlledo, pod,erá ser votado, e o sena
rá, também, os advog,ados,' enge- d'Or Ivo Aquinó respon:de que
meiros, ar,quite,tos registrados na nesse ;oarti,clllar nada se alterou.
Ol'dem dos' A.dVlOlgardos e nos Con- VOTAÇÃO O POR MÁQUINAS
sellhos Regio.n.ais de Engenhária e Já des,ped,i'll,do-nos dia represe.n-
Al'quitetura.. tan.te cata.rinense, ahordamos a pos-
REQUISITOS PARA O ALISTA- 'sihHidadie da adoção de máquinas

MENTO para votar, e ouvimos que, por eu-
SÔlbre os requisitos pa,ra. o alis- quant.o, isso não parece passiveI,

tamenrto. comum, aCl'\escentou o devido principalmente a'O grande
senador catar�n·ense: numero de candidatos. Se.ria p.recis'O
- Ficou ma.nt,tda a idade mini- que as máquinas tiv.essem Uiill mí

ma de 18 anos para o alilSilamen'to, mero de teCilas idênUco ao de can-
10 que é aliás dispos,ição e:onstitu- d!idatos, e isso, de momento é im-
ciona1. 'A :petição dlirigi,da ao Juiz passiveI.

'

d{lverá ser eSiCrita a mão peito- pró- Pare,ce ao seip,ad'or cata.rinense
prio interessado, que a assinará. que i.sso sómente seria reaHzáv.el no
A prova de idade e outras neces- Brasil qua'ndo Vlotássemos umca-
sárias se farão peillOS meios co- me.nte nas legendas pardÁri-as".
mans, já conheddos. Pa.ra os bra-
s'i:lleiros naturalizados, porém, exi-
gii'r-se-á il)ll'o"a da na-ttl'ra1iz.aição, A 1ft. .

.

·dê�que
_
pode ser feita. I?elos títulos de

I SSHwlD a presl .

0-
opçao ou declarato'flO. • •

'

Ju�t1�� l��:�����u d� �1���,!�� �� cla do Instituto dos
ma!erial fotográfico,_ qispens,�r- lort-tl·mosse-a, por e,n,quan.to, a foto'grafJa,
como prova de iidentildade.

Rio, 10 (E) _ Assumiu oO SISTEMA DE VOTAÇÃO
Há muito iu.terêsse pelo siste- cargo de presidente cio Insti

ma de votaçã-o, e o en,trevistado tuto dos Maritimos O sr. Mil
esclarece, a respeito: , ton Soares Santana,' nomeadoO s,istema de votação foi.
lnantLdo nos mesmos moJdes do pelo presidente da Reppublica,
qUle determina o Código atual. em subti1mição ao sr. Homero
For,am, entretanto, feitas várias Mesquita.,wIt.elfaJÇões aJcolnsel!hávleis iI> e I a O IIlOVO presidente daquelaprát-ka .resul!ta!n.te das últimas
eleições e Qonc'Or.des com suges- entidade, é um elem'ento da
tões en.caminhadas por magis- classe, foi presidente do Sindi
trados. Assim, por exemplo, em cato dos Oficiais da Marinha
lugar de duas folhas de votaçã.o Mel1camte, fundador e 10 preque os cleitor,es assinam, resol-
veu-se adotar uma ú'nica, sidente da Federação dos Ma-
Foi mantido i,gualmente o sis- l'itimos, membro do Conselho

t.ema prOiPOl'cionial da lei eleit'O- Nacional do Trabalho e, ulti-ral em relalção' á Câma['a' de t dDeputados e ás asslembl.éias es- �.amen e, oreu:pa o eargo ,e

ta/duais. A r,enovação de eleições chefe das máquinas do Loide
wn,uladas sóment<1 se faria 110 ca- Brasileiro.

Homenagens a Roosevelt
na Argentina

BUENGS AIRES, 10 (Uni,ted) - Por motivo da passa
gem do primeiro aniversário do faLecimento do presidente
Ro6sieVlelt, o govêrno amgentino promuLgou um decreto em ho
menagem ao -chefe de estado nor.1ie-amerkamo, fixando pàra
a.qu-ela data solene cerimônia na icatedr.al metropolitana, com
a assistência dos ministros, autoridades federais e municipais,
alto-s chefes do exérc:ito e da marinha.

O govêrno resolveu, também, enrearregar o representante
argentino em Washington de colocar uma corôa de flôres no
·túmulo d� Roosevelt, em. Hyde Park. O prefeito de Buenos.Ai
res ,devera dar a uma rua da ,c�pital o nome de Roosevelt.

o pOVO repudia
João Frainer

As relativas vantagens que
os comunistas do Brasil conse
guiram no plei.to de dezemlbro
último só .encontram explaca
ção 'na desoladora ignorancia
do nosso povo. Embora entre

. os adetos da ideologia lllr,l.Sef-'-
víta se encontrem hOlU,l?t(s de
·cultur�, e

..st,e� .:na:1'à ,. represen
tam d�ltl/,té' da massa - eleítoral
W::\"ê"

�
sufragou os candidatos

n�bros, e a tanto arrastada por
unia vardadeira avalanche de
mistificações doutrinárias.
Erro não há em afirmar que

a grande maioria. dos que se

dizem comunistas desconhece
'Os mais elernerrtares pcincípios
poldticos que graciosamente
professa. Não tem siquer' idéia
do que seja "comunismo" e

muito 'menos de seu programa
de ação. Disseram-Ihes e eles
acreditaram que "comunismo é
tirar dos que têm porque tra

balham, para dar aos que não
têm' porque não trabalham.
E, convenhamos que não ha
melhor argumento para indu
zir um homem, do povo a seguir
uma doutrina. Os que se dizem
mais enfro-nhados nos ensina
mentos de Marx pecam por
idênticos sofismas.

Se a tudo isto
-

ajuntarmos
a impressâonante crise econômi
'ca. 'que pertur:Qa as finanças do
mesticas, notadanlente ,das clas
ses trahalhadoras, fácil se topna

,eo-mpreender o êxito el'eitoral
. de Prestes e s·eus sequazes.

Não é impunemente, entre

tpato, que se burla a boa fé do
po,vO.
Otbrigad'Os a tirar a másca

ra, os rerp['e·sen.tanres! c0'munÍs
tas na Constittúnte Brasileira
se re've.]aram o' que realmente
são e o que .realmente querem.

'

'T,raildores das nossas· traldi
ções pol:íHcas, soci-ads e religio
sas, traidores, amanihã, da pró
pda Pátria, prontos .a. acorten-.
tá-la a.o- intefinaduna1ismo rus

so, ,estão sendo repudiados de
maneira formal pela cOiIlJciência
dVica da Nação, que se une e

se irma,n·a ;no combate enérgko
e decis·i.vo aos inimi,gos da fa
mma e da so.ciedade.

Sotb fi handeira. do Partid.o
Social Demoorático e das de
Quais agremiações pa,rtidárias
que vis�m exclusivamenil.e o

.

bem estar do IOOYO, o Brasil
dispensa os reJll'eruos comunis
tas, por falsos e contraprodu
centes.

O Brasil há d.e ser sempre e

úni.caulIente dos brasHeiros, ha
,n�do,s :i.napeláíVelmente to.dos os

pruddos de desagregação na

cional com a implantação de
regime inadequa.dos á vida po
lítica da -nossa ,terra, que nas

,ceu, se desenvolveu e se engran
deceu à ::ClIlTlbra da Liber·dade
e da Cruz de Cristo.

·NãOI tem mai,s'. a maior r,ese.rva�
Jnun�i'al de petrólell

W:a�hj,-ng,'ton,. 10 (United) vastas jazidas de petróleo. aín
�/O senador Mahoney, apre- da, 'z:,ão explorada, .no Oriente
'sentou ao Senado uma reso- MédIO e que foram recente
lução favorecendo os pesquí- mente objeto de -cont��yer-r
sadores de petróleo nos Esta- sías, 'e que provocaram dIfl, i'dos Unidos que fizerem novas

I
dades no

_ Cons�l:ho de
.

&� t
descobertas de jazidas. A me- rança. Nao existe, pois, .�

dida destina-se a encorajar a nhuma dúvida de. que os Es-
descoberta de novais fontes pe- tados Unidos devem, quanta

, trolíferas, antes, desenvolv-er 'por todos os'

II O senador acentuou, que os m-eios os T.eC��S<!s ;petrOllíferos.
Estados Unidos possuem, atual- em seus terntonos .. '

mente, 1.861.000 toneladas de VISITARAM ,Opetróleo de reserva mundial
de.8 milhões, enquanto que a CEL. LOPES' VIEIRA,
Russía dispõe de 4.678.000 to
neladas, O s-enador acresceu

tou que "as reservas ameríca
nas. estão quase esgotadas, em
consequência da longa guerra
e que os Estados Unidos não
são mais o reservatório mun

dial de petróleo. Sabemos de

TOME KHOT
Parte será CODsti
tuida de funcioná
rios requisitados
Rio, 10 (Via Aérea) - Parte dos

funcionários da delegação brasile.i
ra, á Conferência da Paz, em París,
será G,omposta de funcionários re

quisitados, ás embaix3ldas e, consu

lados brasileiros, em França, e pái
ses vizinhos. Os funcionários daqui
partirão pelo transporte "Duque de
Caxias", no próximo dia 14.

l

Estiveram, on tem" em visita a�

sr, cel Prefeito Municipal, os sn.

pr�. Barreiros Filho, Orlando Scar-
P.lI!, dr. Othon D'Eça. eel, Olym
pio Mourâo Filho, "r Salgado de·

.

Oliveirà. dr Ilmar Corrêa. sr. Al-
berto Stein, jornalista Batista Pe-:
reira dr. Elpídio Barbosa e o sr.

comd. da E,cala de Aprendizf "'.

p���';� mlnimos
" \ I

Vitória, 9 (A. N.) - A Di-
vilSão de Fomen1to da Secreta-

Teve a melhor repercussão, ria da AgriicuDtura está· v.en.-·
o ato do sr. Interventor Fede- dend<;>, :porpreços mínimos, os;,

Tal no Estado, pelo qual o dr. itecidós de pur� soo:: �albrica�·
Mário Wendhausen foi efeti- dos pela. Estaçao Senclcola; de�

vado na dil1eção do Hospital Vargem Alta.
Nerêu Ramos.

S DE:Exercendo', interinamente, LUCIO DIA .�:.
aquelas funções, desd-e a .inau- OLIVEIRA ......

,g-uração rdaquê�e estabel,eci-
E t Florl"a'no'_menta - mais um m'arco in- ncon ra-sa em

delével da 'fecunda, honesta, e, polis
o snr. Lucio Dias de"

.
.

b
.

t ad· Oliveira, DD. Inspetor Geral"',por ISSO mesmo, nlhan e -

d 't d
-

f' C'..

.

- " a concel U8 a uma la
mllllStraçao do senador Nereu

C
.

1 L k' Ltd d
ad

omercla aczyns 1 a., íRanlos, quando govern or e, Bl n t d C·'
.

. umenau e aõen e a la�·
postenormente, Interventor no I d S n Ph

.

d P t
seu Estado natal _ o dr. Má-

e e15uros enlX e 01' o'

.

W dh t' 'Alegre.
�lO d

en ,�a�sen ornou-se CI�-i S.S.; que nos deu o prazer'
�r,. 0t' PdremlO ,cotm .que os a -

de sua visita, estava acorn--
mllIllS Ta ores ca annenses ga- h d d Alberto.,I d '�l pan a o o snr.

,ali oam aque es .que procu- Müller, esforçado ag5nte da'
ram, antes de mal� n�d_a, cor- «Phenix» em nossa capital.
responder suas atnbUlçoes de-
di0ando-se a elas, -com todo o C.-nes R I'T ZcarinhO' e' empregando o má- .

ximo de s:eus conhecimentos RITZ - Hoje .5a. feira ás 5 e 7,3(};i
, horas. -

terenicos. Sessões Chi,cs
É O caso da' nomeação do LOU COSTELLO E Bu1)

dr. Mário Wendhaus:en. kBBOTT -

O I t t F d 1 CAMISA DE ONZE VARAS
.1

sr. fi erven or e ·era ,
A orques1ira feminina. de Phil,)assi:nando O ato de nbmeaçã,o, s,pitailny e as maluquices de ABBOT

correspondeu, por sem dúvida, e COSTBLLO. _
aos imperativos de reconhêci- Censura LIVRE
menta por pa:r;te do govêrno a Preços: - ás 5 horas - 3,60 -

quem tem servido desinteres- ás 7,30 hor,as
2,40

único _ 3,60
sada e lealmente, embora em

calada modéstia, ao E .. de San
ta Catarina, no setor da Saú
de Pública.

Dr. Mario
Weoobausen

ROXY
ROXY - H'Oje ás 7,30 horas.

Sessão das Moças
Paul Herei,nd - lida Lupino
Vito,r France.n - Nazimova. �

VIVEREMOS OUTRA VEZ
O extase que os crnbrlÍ.ag.ou, de fe-o.

licida.de, tambem os fundiu num
lhesmo e e,tern,o ideal ...

Sa'igon, 10 (U. P.) - Um porta- Censum a,té 14 anos. -

voz militar francês informa que a P,reços: - 1,20 - 1,80 - 2,40
explosão do depósito de munições RITZ - Sábado - Irenne Dunne-
matou no m.ínimo 3 pessoas, ferin- - Alan Marshal.

. ,

do seriame,nte 70, segundo o qt'le se
.
E V O C A ç Ã O

havia apurad,o até o meio dia de Um f,i]ll11e que nasceu de UJl11 poê-
hoje. Não se saberá dos r·esultados ma, um belissimo poêma que canta
des3!strosos do ocorrido, senão den-, as evocações de um nobre coraçã,o;.
tro de 2 ou 3 dias. d!( mulher!

.

Três· mortos, - �

fl 'fl,

no mlRlmo
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