
,

"Comulot" na lhíssiã contra as Américas 1
NOVA YORK, 26 (UNITED) •.• A RúSSIA ESTÁ DEDICADA A UM AMPLO COMP,Lô NA AMÉRICA LATINA PARA RE

TARDAR A PRODUÇÃO· DE CERTAS MATÉRIAS PRIMAS, NECESSÁRIAS AOS ESTADOS UNIDOS, ,NO' CASO' DE UMA

NOVA GUERRA.' FOI O QUE AFIRMOU O VICE·PRESIDENTE DO SENADO PERUANO, SR. MANUEL SEGNE, QUE DE·

VERÁ ASSISTffi A 'PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÉ ECONôMICO SGCIAL DAS NAÇÕES. UNIDAS. .

o MAIS AN'l'HJ(') J)lAíHO 1J� 1:>,tio;TA CATAltlNA

Proaríetarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor : llARREIItOS FILHIl
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Técnicos brasileiros
para, a O.N.U.
Rio, 26 (E.) - o Secrtário

Internaeíonat do Comité Exe
cutivo da Organização das Na

ções Unidas acaba de dirlglr
ao Departamento 1.A_(lministra
tivo do Serviço Público, por
intermédio do l\'Iinistério das

Relações Exteriores, um con

vite para o envio de dez servi
dores daquele Departamento,
a fim de cooperarem nos tra
balhos da O. N. U., dada a im
pressão que causou às autorí- Osdades norte-americanas a co

laboração flue dois técnicos d�
- admini.stração' do DASP vêm

prestando à Delegação Norte
Americana junto � àquela enti
dade.
Atendendo a essa solicita

ção o diretor: geral do DASP
determinou provldêneías no'

-sentído de serem envlados à

��d��.U. os dez técnicos

SOliCi-,A àtitudé de La Guar,d.ia
SOI·.C·lt·adas as ele·. I LOUIS VILLiE, 26 (United) - Num discurso perante a

, -\ convenção nacional do Comité Feminino Pró-Paz, La Guardia

4lo""e.s \n'aPolo'"o·l·a f �eclarou que rennnciarta ao carg.o de pr_esidente da UNRRA
" .' se o Congresso dos Estados Unidos nao aprovar uma boa
Londres, 26" (U. P.) - Um verba,

porta-voz do "Foreign Otfice " Acrescentou que a China e outros países europeus neces
britânico informou hoje, que a sitam, "desesperadamente", de alimentos, revelando que de
Inglaterra solicitou ao govêr- pois de 29 de abril a Itália estará á braços com absoluta falta
no polonês que marque uma de qualquer alimento.
data breve para a realização

-

A situação da Polônia, Austría e Iugoeslávía é simples-
de eleições. Esta decisão foi mente terrível.
tomada depois de consultas

��u�I:;:��:��riec�abr����en��11 ,Para que nao fiquem detidos
PO\�darr:, q�e det,�rn:�nam I

,a O sr. presidente do Conselho Regional de Trânsito, em
, r�a rzaçao as ::e eri �tS el e1- Florianópolis, recebeu o seguinte telegrama: .

çoes -em prazo nao mm o on- "N 99 d 2 4 46
. -,'

0'0 e em forma' democrátioa . o - e - - - Para orientação informo-vos que
b. ,

•

a entrada de veículos procedentes dos Estados só será permi-
tido no Distrito Federal quando tais veiculas estiverem regu
larmente licenciados no atual exercício bem assim emplacados
de acôrdo com o que determina o Código. Nacional Trânsito,
em seu capítulo VIII e respectivos anexos. Solicito obséquio

I

dar divulgação essa resolução do CNT afim do que veículos
não fiquem retidos nas barreiras - Ats. Sauds. - (A.)Edgard
Pinto Estréia - Presidente Conselho Nacional Trânsito".

A visita do briqodetro.
Duncan aos EE. UU.
WASHINGTpN, 26 (United) - O major-brigadeiro Ger

vásío Duncan, chefe do estado maior da Fôrça Aérea Braeí leí
ra, colocou esta manhã, apesar da chuva, uma coroa de flores
sôbre o túmulo do soldado desconhecido no cemitério de
Arligton.

Duncan sairá amanhã para o campo de Mítchel, em Nova
York, onde efetuará uma visita de um mês nas instalações
aéreas estadun ldenses.

Acompanharão Duncan nessa viagem o coronel Armando
de Menezes e o brlgadeíro Althayr Eugênio Roszany.

debates sôbre a Espanha
se annnctem longos ,

:VOVA YORK, 26 (U. P�) - o Conselho de .Segurança da
O�U suspendeu os seus trabalhos às (18,30 horas, sem! tomar
uma resolução em torno do caso espanhol, O

.

Conselho vol
tal'á a reunir-se amanhã, às 11 horas. Durante os trabalhos, o

delegado polonês, sr, Oscar Lange, ínsístíu no aceitamento
Integrul da sua proposta, no sentido ,(lo :rompimento de rela
ções com o regíme de Franco.

Não' foi levado

Existe muito dinheiro para congela, :

E' O das emprêsas com lucros fantásticos
RIO, 26 (Via Aérea) - O general Searcela I Portela, . fa

lando á reportagmn, manifestou-se contra a idéia do congela
mento dos vencimentos, proposta, ontem, na reunião dó con
selho diretor da Assctação Comercial e que será, sugertda ao

govêrno. Afirmou que não acha justa, essa medida, porque
-'1'11'18 agravar _a situação, já bastante dificil, das classes que
percebem remuneração pelo organismo público,. expondo a
tormentosa situação dos ofícíaís e até generais, situa-ção que,
segundo salienta, já é de abnegação e de sacrifício.

Dísse que está vendo, diariamente, a situação vefdadeíra
mente dramátíea dn oficialidade que 'vem de for8., para insta
lar-se no Rio, cujo sohío é consumido quase todo no aluguel da
resídêncla, Afirmou que existe 'muito dinheiro para coneelare
é o das emprêsas p�rticulares que estão ,obtendo lucros f:ntás-
ticos, atualmente. _

,
A propósito da itléia dó g'ovêl'llo de extinguir o jÔg'o,

di�se: - "Seria uma medida de alto alcance ,educativo e mo

ral, mas de difícil execução, pois 0\' jôg'o c'ontinuaria clan
de,�tino".

a
, ..

seno
'Washington, 26 (D. P.)

Um porta-voz oficial do De
partamento de Estado declarou
que o govêrno dos Estados
Um ídos nenhuma Informação
recebeu da América Latina sô
bre a "propalada visita de Pe
rón aos Estados Unidos, em

junho" .

A notícia circulou tarde da
noite de ontem, não sendo le
vada a sério nos meios diplo
máticos desta capital.
Washington, 26 (United) -

O encarregado dos negócios
da Argentina, sr. Luis Lutí,
desment.iu a informação se

gundo a qual a Argentina
€xeI'ice pressão súbre o Uru
guai, negando-se a fornecer
trigo á esse país.
A declaração diz que as in

formações editoriais publica
das nos jornais, a esse respei

, to, são "telIldenciosas".

Brasil e México concordam
NOVA YORK, 26 (U. P.) - o Brasil e o M'éxico concor

daram no Conselho sôbre o procedimento a seguir no caso es"

panhol. OS S1'S. Pedro Yeão Veloso e Rafael Colina manifesta
ram que seus respll;tivos países concordaram com a proposta
australiana, no sentido de ser nomeada uma comissão para
investigar o 'caso espanhol antes de qualquer dceisão. Mais

ta1'de, Veloso disse ainda aos jornalistas que apoiava também
o apélo dê Lange em pról da condenação do regime espanhol.

*** O povo brasileiro não
crê em promessas. Mor
mente, nas promessas po
líticas. Aquilo em que êle
acredita tem forma con

creta, de coisa vista e à
mostra dos olhos" porque
à fôrça de ser ludibriado

'pelos programas e pelas
plataformas d» banquete,
que iá estiveram em voga
há vários lustros, a sua

desconfiança cresceu com
I
a experiência e amadure
ceu sob á luz das verdades
dolorosas de con taro

Aqui, no Eetedo, os go
vernantes que fizeram ,e

realizaram obras de in te

rêsse social, não foram
derrotados nas eleições,
Se Nerêu Ramos foi uma

ben deire vitoriosa no der
radeiro pleito, outra razão
não prevaleceu no espírito
dos votantes: o dr, Nerêu
havia desempenhado um

mandato demorado, de um

decênio, dando-lhe caráter
muito mais administrativo
do que político. Construíra,
erguera bospitais, depar
tamentos, grupos, colônias
'e asilos; aumentara as ren

das do tesouro; tinha a

cabeçe cheia de preocupa
ções governamentais; apai
xonara-se, até impertinen
temente, pelos problemas
do ensino e da naciona-'
lização.
Em matéria de serviço

tocara por vezes os limites
da intolerância, epabreve
cendo com os amigos, irri
tando-se com sugestões- e1, \ _,-

-

/

pedidos que lhe pareces-
sem menos úteis ao pro
veito e andamen to da coi
sa pública.
E foi justamente por

essa razão que ganhou o

maior nome e o melhor

prestígio que jamais um

chefe do' executivo esta
dual atingira e desfrutara.
Não nos parece possível

um desmentido ao que aí
vai dito. Nem' vemos jeito
plausível de explicar como

pôde êle ganhar larga
znerrre a confiança do Es
tado de Santa Catarina,
a não ser pelo seu labor
de estadista,

.

afeito a es

gotar-se no trabalho que
despendeu, e cuias' frutos
andam bem visíveis, a en

·trar pela vesgue« dos ne

gativistas. Não lhe tirarão
nunca um merecimento: o

de se haver dedicado, de
corpo e alma, ao progresso
dá sua terra natal.
Mas, se lhe negarem isso,

o prejudicado não será
Nerê u Ramos. Serão, sim,
os negadores, como o 2 de
dezembro mostrou, com

justiça, castigando exem

plarmente os farsantes,
sem crédito aberto no es

pírito da nossa gente.

Entrará em execução
brevemente

.

Rio, 26 (E.) - Achando-se

I quase concluidos os respectí
I vos estudos, deverá entrar em

I execução,
dentro em breve, a

nova" reforma do Imposto de

I Renda. Pelo que podemos apu
rar, a nova reforma apresen-
tará sensíveis elevações, taxa
de elevação essa, que atingirá
sómente as rendas superiores
a cem mil ou cento e vinte mil
cruzeiros, Ainda é propósito
do sr, Gastão Vídígal, que fa
rá a arrecadação este ano, que
prevaleça o aumento a mais,
uma vez que ainda estão em

vigor, as fórmulas antigas.

Vai ser ouvido pelo
Estado Maior
Rio, .26 (E.) - Telegrama

de São Paulo, informava que
Kishimoto, famoso chefe do
"Dragão Negro", seria escolta
do para o Rio, a pedido da po
lícia desta capital, admitindo'
o despacho que o agente ni-,
pânico mria esclarecer as ati
vidades do "Shindo remei", no
Distrito Federal e Estado do
Rio. Apurou, entretanto, a (
reportaçem que a presença de
Kishimoto não [ôra pedida pe
la polícia e sim 'flel'O Estado
_Maior do Exército. O agente
,japones terá que prestar dfi:la
rações consideradas importan-
tes ..;. �

� _- ·i

�----------+-��--------

o racionamento
na Itália
Roma, 26 (D. P,) - O gabi

nete, em sua reunião da noite
de ontem, adiou a decisão sô
bre os cortes a serem ·feitos na

ração de pão, os quais, segun
do está proposto, reduzirão a

ração para 150 gramas, até que
os peritos em alimentação ita
lianos conferenciem com os

funcionários da UNRRA.

500 mil cruzeiros
de auxilio
P. Alegre, ?6 (E.) - Por

decreto, ontem assinado, o go
vêrno do Estado concedeu um

auxílio de 500 mil cruzeiros
ao Sanatório Belém.

Viajens regulares já
em maio prúximo
Nantes, 26 (United) - O

serviço mensal entre os por
tos franceses da costa do
Atlântico e os portos do sul
- Brasil, Uruguai 'e Argentí
na - será assegurado por via
gens regulares, a partir

.

de
maio ipróxímo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE SE PENSA DA I picada e a gema de um ovo

MULHER . I duro, passado pela peneira.
: 'I'ôda a mulher: é astuciosa *

I ! e tem qualquer coisa de feli- Adornemos a travessa com

, I no. Gosta de judiar, de maltra- rodelas de ovo duro e de be

, tar, de mantírizar, tanto a terraba,

I' presa que ama, como a que lhe *

é indiferente. AS MÃES DEVEM SABER

! =r= Bertha
A mulher ��!: amamenta,

. Os homens de bôa fé, que deverá evitar certos alimentos
quizerem lembrar tudo. o que que dão máu gôsto ao leite,
tem ouvido sôbre as mulheres, tais como conservas, mariscos,
acharão um

.

extranho cháos e

I
alho, cebôla, repolho, couve

acabarão convictos de que flor e espargos. O chocolate

ninguém as definiu, 'com ela- deve ser tomado com modera-
reza. ção. Quanto ás bebidas as me-

Aljonse Karr lhores são a agua e o leite.
* Não convém tomar bebidas al-

Os homens zombam da ig- coólícas.
norâncía das mulheres sem *

se lembrarem de que as edu- É necessário o exercicio tí-
cam como escravas e que só síco, moderado para a mulher
necessitam saber obedecer. que espera um bêbê, sendo

Grata Ermelinda particularmente recomendá-
:)< veis os passeios a pé. São per-

CONSELHOS DE BELEZA mitídos até, dois meses antes
A jovem que contrata casa- do parto os exercícios gínás

�en:to, _:esta:Qdo seu. noiyo de tícos bem regulados que facili
lüto, nao tem obrigação de tem o movimento dos .múscu
acompanhar o mesmo nessa los do tórax, membros supe-
manifestação de pesar. ríores e inferiores. Devem ser

* evitados os ,exerCI'CIOS dos
Ao lavar as mãos, caríssima músculos do abdomem.

leitora, procure antes a escova *

de unhas; ela é imprescindí- A sujidade dos recipientes
vel á lavagem de suas precío- metálicos em que se elaboram
sas mãos.

'

os gelados; os restos de sucos
* ácidos que entram em sua

Com o fim de obter 'urna si- composição ,e que atacam o

lhueta delgada muita mulher metal 'produzindo sais tóxicos,
entrega-se ao regime de deshí- o emprego do leite sem ferver
dratação, não provando gota e de ovos decompostos são as
de agua durante semanas in- causas rnaís frequentes que
teiras, tendo como' resultado, determinam o perigo dos gela
quase sempre urna enfermida- .dos.
de, É forçoso que os pais, acau-

* telem seus filhos destes riscos.
RECEITA PARA O SEU *

PALADAR, AS DONAS DE CASA DEVEM
Pudim de Saschichas SABER -QUE:

Separemos os seguintes in- - Para perfumar as peças
gredientes: salchíchas, 500 de roupa, o melhor é deixar no
gramas, ovos, 5; queijo parme- guarda-roupa, um frasco aber
são ralado, 1 colherada; salsa to de perfume de nossa prefe-

Delicia-nos e nos .diverte a audição de uma boa orquestra, A hsr- picada, 1 colherada; ovos du- réncia; os vestidos se ímpreg
monja dos vários instrumentos, o perfeito entendimento entre os vários ros, 2; beterraba cozida, 1; nam, assim, da delicada fra
músicoa produzem essa sintonização admirável característica das boas miôlo de pão embebido em lei- gâncía que se emana do fras
orquestras. Mas quem dir-íge tudo, quem controla todas as notas, quem te, sal, pimenta, 'molho bran- 00.
coordena todos os sons, quem, enfim, é o f.ator máximo de toda a har- co, 500 gramas. *

mn)lia? Sem dúv1da que o ma,estro. O maestro é o "lPivot" da orques- Tiremos a pele das salchi..- Algumas gôtas' de limão que'
tr�� Se êle fra.cassar a orquestra toda fracassa. A mesma intima relação chas, ·coloquemô-Ias. em uma se vertam na agua, ao cozer
eXIstente entre o maestro e a sua orquestJra exis�e também entr,e o fíga- caçarola, ad:úcionemos a elas o as verrduras, conferem e elas
do e o o,nganismo. Podemos afirmar meSllllo qUe 00 f'Í:g� 'O maestro miôlo de pão bem espremido mellhor aspecto. A isto cha
do orgaJnismo. Quando o figado funciona mal o orgaill�smo t'Odo se de- e bem desfeito, um por um oS' mam ��gumas ,cozinheiras
sequ,ililbra. Perturbações d1gestivas, azias, dlis;pepsias, fermentações in- OVOS, O queijo ralado, urna co- branquear as v.erduras, já que
testiuais, prisã,Q de ventre, irntoxiicações, manohas f.eias lUa pele, krita- lherinha de salsa picada. sal" o limão tende a aclarar ,SIua
bilidade, neurastenia, ,tudo pqde resultar do mau fu.ncionamento do fí- e pimenta. Misturemos muito cor.
gado. Míante-r pois, o figado uo-rmal e saudável é dar ::wo seu or8Qnismo bem a com,binação. Coloque- ( ,*
um bom maestro, garantLnido-lhe ass,im um perfei;to equi]!Íihr,io e oon- mos esta em uma fôrma para' Quando as peles se .mo-
sequentemente uma boa saúd'e. O Hepadholan Xavier garante a nocma- pudim, amantei:gada e pulve- lhàm não se devem secar com
Udade e o bom funcionamento do figado. O Hepachol,an Xavier 'com- rizada com pão ralado. panos: se guardam ,e logo se
bate .com eficácia e afasta com r�1dez os males do figado e as suas oon- Levemos a fôrma . ,em ba- penduram a certa distância do
sequênc,ias. Heipacholan e figado sadio, f1g3Jdo sadi,o e boa saúde são nhomaria, ao fôrno. 'calor.
jdéias que Se atraem, se comb,i,nam e se completam. Atenção! O Hepa- Uma vez cozida a preparacholan agoTal se apresenta em dois tamanhos e a novos preços: Tamanho ção, tiremo-la da fôrma paraI NORMAL: - 30% mads· barato que o antig;o e Tamaooo GRANDÊ: _ o' urna travessa e cubramo-la
dobro do normal 'e a ;preço inferior ao ,dobro; 60% maior que o antigo 'com o môlho. Deitemos sô
e apenas' 20% mais caro. U"",,- ._�" ! I�_

.,
. ',L bre este o resto da salsa

DOENÇAS NERV1SAS
Com os progressos da medieína,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí

h
-

, rismo, fruto da ignorância, só podl
umano prejudicar os indivíduos afetados d.

tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõ,
de um Ambulatório, q.ue atende. gra
tuitamente os doentes aervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22. das'
is 11 'horas. d:iàriamen'"

,
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EMBORA QUE PAREÇA IN
CRIVEL, ELES ESCRE

VERAM:
"Deante dessa resposta, o

negro empalideceu".
Shakespeare.
*

"Com as duas mãos apertou
a garganta do míseravel, en

quanto que com a outra lhe'
batia na cara".

J. Dantas.
*

"Passeava nervosamente, as

mãos cruzadas ás 'costas, len
do o jornal".

.
*

CURIOSIDADES
A femea da aranha põe dois

mil ovos, a do salmão dez mi
lhões.

*

Ostenta o corpo
246' ossos diferentes.

*

O peso médio do cérebro do
homem é de 3 1/2 libras, o da
mulherde 2 libras e 11 onças.

*

INDACISÃO
O gerente - Que tempo de

licença o senhor quer para a

sua lua de mel?
O empregado - Senhor ge

rente, o senhor sabe ...
O .geren��- Como é que eu

posso -saoer, si nunca vi sua

noiva?'
*

FAGULHAS
Entre. o passado nublado
E o Presente iluminado,
� gente devia estar
Mais ao Presente agarrado,
Mais do Passado. afastado.
Para viver sam chorar! ...

Nabor Fernandes

�E3bGE3-t:3-0
No lar em que se faz economâa;

é que se ministra a educação mais
completa.

.

DEPOSITE PARA SEUS }'ILHOS
NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL

000000000000

Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta colu'na

até o fim
-- Pedimo. avillar por telegra

ma, quando o jorna.l não cheg�r
no rnesrno dia.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
Ph:.J.:;ZAlJU 1 .. �11 U.l{: .")1: U r uc 'ilt

interessa é, realmente. uma providencia

l1ara endireitar o que estiver errado ,JU

para que al e uma falta não se repita: e

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou 'queixa poderá vir a causar, encanu-,

nhe-a ;, SECÇ.i\O RECLAMAÇÔ F,;".
de O .t:STADO, que o caso será levado

sem .Iernora ao conhecimento de 41JCm

de direito, recebendo v. 5. uma infer-n-a

çâo do resultado, embora em alguns oa

.sos 0&0 sejam publicados nem '3 recta

mação nem a providência tomada.

Reabertura ,do
Laboratório

Radío-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rúdio., Ampli
ficadorea-Tl'an.ini••e>re.

Material importado direta
mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomilr Georges Btibm

I
E�et:b II - Tscnico - Profi..iono.l

forlTlado .na' Europa
.

FloJ'ianópoJi.
�U(1 latia Pinto n 29 .. Sob.

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo. ex-médica do

Centro Espírita Lua-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul-
tório para a rua do Senado, 317, 2·

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde passa

a oferecer os seus prestimoso Escreve
detalhadamente o nome, idade, ende ..

·

reco, ,enviandol envelope selado e subs-
cr-ito para a resposta, juntamente com

a importância acima.

Uma boa orquestra exige um
bom maestro

Os monogramas nas toalhag;
devem se 'apHcados sómente em

uma das extremidades. sejam
êles aplicados ou bordados. I

Diário Matlltino

l
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SIDNEI NOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científjcas
Notas Rurais
Estatística

Nem Tôdos Sabem
. A. DAIIIASCENO
Governo do -Estado

Jurisprudncia
Vida Militar

Noticiário do Ext.erlor

Noticiário do País
Art ígos de Redação
LiDIO 1\1. CAI.LADO

�'rônica da Semana

,!

, .

Pejos Municípios
.

Mag.azin e
Concursos

Artigos de Redaeão
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

ReligHio
PEDRO PAULO �üH H,.,.

Esportes.

InforlDa�ões úteis
TELF;FONES MAIS NECESSITÁDOS>
Bombeiros' .........•........•...• 131$ I
Polícia ..... '.' .. , .......•. ! , . 103il�
Delegacia O. P. Social 15713'>
Maternidade .' .. ' .. , , .. ,...... llSS
Hospital Nerêu Ramos .....•..••. al:&>,
Santa Casa , ,.............. 103fi,
Casa de Saúde S. Sebastião .....• U5�
Assistência Municipal _ ,... 166'"
Hospital Militar .. , \- . . . . • 11:>1
14° B. C. . .. '.................. 1530"
Base Aérea .. " ..• " ... '........ zse-
7" B. r. A. C. .., ... ,........... IS9$
Capitania dos Portos . _ . . . . . . . . . . • . 138(1.
16· C. R. 160tr!
Fôrça Policial .......•........••• 1203">
Penitenciária , .... , ..•. ,......... 151&.

::�.��;���:; :::::,;::::::::::::::: �:�:,
DIana .da Tarde ' . . . . . . . .• IS7!J.'

L. B. A , .. : _ 164$>
Emp.. Funer

õ

eia Ortiga ,..... 102b
/

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:
6 (sábado à tarde) - Farmácia

Nelson - Rua Felipe Schmiât.
7 Domingo - Farmácia Nelson -

R ua Felipe Schmidt. ,

13' (sábado à tarde) - Farm.áci20.
Moderna - Praça IS de NI><'

vembre-
14 Domingo - Farmácia Moderna.

- Praça 15 de Novembro.
19' (Sexta-feira Santa) - Farmácia

S. Antônio - Rua João Pinto,
20. (sábado à tarde) - Farmácia.

Catarinense - j Rua Trajano.
21 Domingo· - Farmácia Catart.

nense - Rua Trajano.
2'7 (sábado à tarde) - Farmáci",

RauIlveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Raulive1réil'l
I

_ Rua: Trajano_
O o;;;erviço noturno ..$'á efetuatlcr·

pela Farmácia Santo Antônio sita &.

rua, João Pinto.

I

Deseja obter.
emprego?

Procure Itntão a nosSI.\ Geri...
cia e preencha a nossa "'ficha 41.."

informações úteis", dando tôd.. '

as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo <a)
,,'os interessados na aquisiçio. W
l)Ollll' funcionários (ás).
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'�'NADA DE TOTALITARISMOS, SEJA FASCISTA, SEJA COMUNISTA. NADA DE DOUTIDNAS -IMPORTADAS, NADA DE FA..

::NATISMOS, 'QUE APROVEITAM APENAS AS _POTÊNCIAS ESTRANGEIRAS". (Do Boletim Especial do Comando da SR,R M., de 21-4-1946)

f Vida Social I SOB. � PRESlDfNCIA D� NERE� R�MOS Rel:a�:��o
l

_'

----, FixadO em, fi anos o perlodo \ presidencial., o SANTODe DIA
,ANIVERSÁRIOS: Bío, 25 (B) - A sessão de ontem boração legislativa, os quais não FIo,!:" da Cunha para discutir em 27 DE ABRIL

da Comissão foi iniciada às 14 ho- provocaram grandes debates. plena rio o que fora aquele perto- S. Pedro ('auísto, Confessor e
JOÃO ANDRÉ- DE SOUZA

ras, sob a presídeucía do sr, Nereu i\'ias" ao entrar o t.itulo "])0 Po- do dr governo. Doutor da, Igreja
Transcorre, hoje, o aníver- Ramos, Inicialmente foi aprovada i der Execntívo", a Comissão voltou Respondeu o deputado pernam- Três l)8,Í1Ses reclamam a este

sárío natalício do sr. João An- a criação de uma Sessão J'errnn- 1'0 a falar propendo o prazo de bucano que estava pronto e às santo corno seu: a Holanda,
.dré de Souza, comerciante no mente, que funcionará durante Q I seis anos. or-dens do deputado gancho, que onde nasceu, a Alemanha, onde
.dístríto de Saco dos limões. recesso parlamentar, composta de jl

E foi' nessa altura 'que surgiu exclamou, interrogando: passou a ma,'ior .parte de i sua ,

LUIZ EUGENIO BEIRÃO :3;� membros, dos quais 22 depu- um incidente entre os deputados, - "E a inflação, a situação ali- vida labor-iosa, a Suíça, onde
A data que hoje transcorre tados (' 11 senadores, encarregada Ffores da Cunha e Agamernnon mentar, os Cr$ 2.800.000.000,00 ele esgotou suas últimas fôrças e

.regísta o aniversário natalício de fiscalizar os atos do presidente Magalhães. Ao usar da pala-vra o papel-morda em 194:3?" morreu, O dia 8 de maio de

.do sr. Luiz Eugênio Beirão, da República e cxcrcícío outras sr. Artur Bernades fez uma refe- Foi quando" sob estupefação ge- 1521 é o. dia de seu nascímen
I Chefe do Escritório da Sul funções pertinentes à, Camara e ao renda á ditadura e aos seus quin- ral, se levantou o sr, Agamemnon to, sendo sua cidade natal Ni
.Améríca Capitalização S. A., Senado. ze anos de duração, O sr. Agame- para dizer:

mego. Com 14 anos foi manda-
,em nosso -Estado. Em seguida, foram tambem aproo. ,non então levantou-se para de- - "Foi a guel'l"a. SOu Solidário do para Colônia, onde um pie-

". j(' * vados os artigos refer-entes à ela- I fehdê-la, sendo desafiado pelo sr, com todos 0'< erros do govêruo, doso sacerdote dirigia sua vi-
SRA., OLINDA COELHO desde 1930 até outubro de 1945 �'. da espiritual, enquanto Pedro

BORGES I si de Ap t d I" Pens 0'-es Manifestam-se ainda os S1'S. Sou-
se entregava aos estudos. Mal

Regista a efeméride de ho-] n.' Osen a or a
.

e sa Costa e Gustavo Capanerna, mas ordenado sacerdote, foi o jo-
.íe. o transcorrer do aniversá- I d I d t""

já o sr. Nei-êu Ramos pedia ordem
vem Jesuíta - pois, em 1543

Tio natalício da exma. sra. i ,OS n US rtarl0S para continuar os trabalhos.. tinha entrado na recem-rup-
Olinda Coelho Borges, d. d. es-: CONCURSO PARA FISCAL

'Assim, voltou-se ,à discussão .10 dada Companhia de Jesus
pôsa do sr. Antônio Borges t

mandato presidencial (le seis ,mos, encarreeado de uma nnssao1°) - Comunico aos candidatos que se subme eram, nes- swu
'dos Santos que foi aprovado por 19 votos cnn- assás delícada. Tratava-se de'. I ta Capital, aos exames relativos ao concurso em epígrafe, os w:; � ,

, tra 14, e sob os protestos do depu- alcançar do imperador Carlos
-

• • • I resultados das provas eliminatórias: t d d PSD S'} t P" IAECIO CABRAL NEVES -

' a o o ,sr. 1 ves Te erre es VO medidas em,érsricas contra O
. , . a) - Prova Básica (conhecimentos gerais): relaçao, por lU-

�
•

Faz anos hoje o r Aécí de Góis Monteíro, que o combateu
arcebispo de Colônia que ti-, s. o número de chamada dos candidatos' aprovados: 1 - 2 - 3 com grande veemencía,,Cabral Neves tuncíonárío da; 5 6 12 18 32 33 42 . _ nha abandonado a Roma por

,Casa Moellm�nn '

-

b-) -p, -E -:-1' -d (-:-,', há" t
Seguiu-se a votação da emenda StO Inácio, passou uns poucos

,', " '. ,- rova specIa Iza a, prmclplOs SlCOS e aspec os do sr, ACUl"Cio Torres pela proibi-., �" '*

g-erais da contabilidade mercantil e industrial): relação, por I ção de reeleição do presidente. se-
anos na Itália, para depois

SrA. N4DIR GARCIA número de chamada, dos 'candidatos habílitados: 1 - 2 - 5 não quatro anos depois de cessa- sVeolltl'a1111' Váe'�aeJdm.aeI'rn'ohaba·IAll'afrttoern,coonU_-Registamos 'com prazer na' 6 12 18 32 33 42 - .u
,.' .

' - - - - - -
.

1
da a sua função, qualquer queefeI?ende que J:oJ€ transcorre, I 20) _ Os candidatos habilitados nas provas eliminató- tenha sido a 'duração desta. tra a rerorma protestante, Não

.mais um�. fe�tIva pruna:vera ! rias, poderão tomar conhecimento das notas relativas á prova, aceitou a dignidade de Bispo
,_da . gentlll:,slm� senhOrmhaj complementar (noções de legislação do �rabalho e de previ- de Vi,ena d'Austria. Em ser-

"Nadir GarcI�, fmo o�ento I aêncía social) na sede desta Delegacia, á rua Felipe Schmidt, mões e livros defendia a dou-
<la nossa socIedad�, e filha �a!:'i, onde está afixada a respectiva relação. 'PNlVI·Sa-O do t 1ft

trina católica. Foi ele o prí-
e:crna. sra. Estelita Ga:Cla, I 30) Também os inabilitados poderão tomar conhecímen- IU e po melro hístoríador que aplicou
-VlUva do �audoso. conterrâneo I' to de suas notas pelo mesmo processo do item anterior. Previsão do tempo, até 14 à ciência histórica os príncí-
.sr. Gamalíel Garcia. Florianópolis, 27 de abril de 1946 _ Décio Reis _ Dele- horas do dia 27 na capital: pios que, mais tarde, Níebuhr

* * *

gado. Tempo: bom, com augmen- formularía e que, hoje, são a

DR. HAROLDO PEDER- ,to de nebulosidade, sujeito a base de todos os estudos his-

.

' NEIRA� .

i Nomeado odr1
"

Retrete [perturbação no fim do perío- tórícos. O maior cuidado votou
... Assmala a efeméride de ho-]

,

• J. 'do., Canísio á formação da juven-
je o transcurso do aniversário' Ot8"1"11"0' Morais Em homenagem ao exmo. Temperatura: em elevacão. tude, fUl1dando vários colé-
',n�talícià do sr. dr. Haroldo I U I sr. Comandante da 5a Região I Ventos: do quadrante nor- gios. Em 1580 foi para Fribur-
'Pederneiras; d1gníssimo Dire-

J P. Alegre" 26 (�.) - Por Militar: General Raim';ill:do te, com rajadas frescas. go (Suiça), onde ainda existe
'001' da Diretoria -de Estradas ato de ontem, o mterventor SampaIO, a baulda de mUSIca i Temperaturas extremas de o colégio por ele fundado. Uma
�:de Rodagem. federal no Estado eXOllerou, a do 14° B. C., levl(I.rá a efeito,' hoje, foram.: máxima 26,9 mí- grave doença pôs fim á sUá

* * * pedido, o dr. Valter Jobim do sábado, dia 27, às 19,30 horas, nima 21,2.
'

vida em 21 de dezembro de
SRA. INÁ WENDHAUSEN cargo de secretário do Inte- uma retreta na Praça 15 de 1587.

BALLALALS rior, afim de que s. s., desin- Novembro, com o

seguinte\j' 'KAniversaria-se na data que cOlIlfPatibilizJando-sê, p o f> IS a programa: """" r' \ ')' "1
'"

I
HORÁRIOS DAS SANTAS

:lloje transcorre a eXIna. sra. I con<::o�Ter. às eleições para a P:';OGRAMA I
i. � 1

'

llIlSSAS PARA DOMINGO
_Iná Wendhausen Ballalais. I presldencla do Estado.· (1 PARTE) -

,

' Catedral: 6, - 8 e 10 horas.
• '* • I Pór outro deçreto, o sr. Ci- Coronel Nilo Chaves L DO-j Cines 6DEON Nove,�as: ás 19 horas

..

'

MENINO AMAURI lon Rosa [lomeou para: aquela] brado - M. Del Rio. I HOJE ,

IDm dIas da semana: MIssa:

Hoje, completa mais um na- \ impo,�llte S:cretaria o dr·1 _ Av�n�e Bras}leiros -:- oan-1 ÁS 7,30 horas aSI7 he?ras. '.'talício o inteligente, menino:Ota;cIllO MoraIS, advogado em çao CIVIca - M. Del RIO.
_ Sessões Populares gr Ja de S. FrancIsco. 7 e

.Amauri filho do sr. Atila J São Gabriel e presidente do Em um me11cado Persa -
DONO DE SEU DESTINO 9 horas: .-oTempo;al e de d. Maria, Alice diret.ó�i� do P. S. D. naquele �e�elbe,Y. '

'1 Com:, Jack Haley e Betty 8 ;HhospItal de CarIdade: 5,30 e

..Temporal e' neto da exma.! mUlllClplo. "Crepusculo GaUiCho - Tan-
Al d oras.

sra. Josefina Salem. I O dr. Otacílio Morais, I'tntes
I
go - IVI. - Del Rio; U t g't � d .., Puríssimo Coração de Ma-

• • • de assumir seu oargo, fará França - Otlvel'ture _, v.IJ ,�� em��s a; e n�i; Q_a (P�rto): 8 horas.
'VIAJANTES uma rápida viagem a São Ga- BuM. dO O��l' e argare m-

Igreja de StO Antônio: 7 e

JOS� VARE�A briel, afim �e tI�atar vários Coronel Hugo Silva - Do- ;;rÀ�:DIA A MEIA NOITE 18 hora�.
Está de passagem por Flo- assuntos partlculares. brado - M. Del Rio.

U f'l h' d
. 19reJa de' S. Sebastião: 6,30

, ,

I (2a PARTE)
- m 1 me c elO e mls-

Tianopolis, o sr. Jose Varela,
,

'

t" , r
horas.

a.tivo viaj�te da importante LEIAM 'A REVISTA Lúcio Felix -, Dobrado e�tinuacão do seriado: Igreja de Sta. Terezilllha: 8
frrma edItora W. M. Jackson . XX.

,

. horas.
--r -, O VA'LE DO ITLJAl' Cavalaria Ligeira - Ouver- OS PERIGOS DE �OKA Capela da Base Aérea: 8 ho-J.nc.

.
.'\. _ Com Kay AldndgeS, �. destma-se ao norte do ture - Supré.

70 e 8. Episódios
raso

::Estado ra, ArtUr Fr,eysleben e Arno Guarany Baroarola � Asil.o Irmão .Joaquim: 6 ho-/
.

Carlos Gomes. Preços: Cr$ 2,40 e 1,00.• • • Mario Heusi. "I t' 14
raso

U'J1tI'ma To",da - Cança-o
I mp. a e anos G'

'>.

5 6 7 30 ("".t;x x x Desembarcados na mesma
w lllaslO: ,- e , , O'V

Relação dos passageiros que data: BrpasI.Ie·lleU�rdaI',O-=- MM'. DDee11 RRiI·OO·. I'
.".

I'Up·'E"n.· .c"L···
....

_

alunos), - 8,30 horas.
embarcaram na Capital dia Procedente de São Paulo: l� Kl.tPlc Cajpela de S. Luiz: 7 e 8,15
25-4, pela aeronave "América Salomão Palatnick, Frida Pa- Coronel �aquet - Dobrado I HOJE' horas.

do Norte", da -Cruzeiro do Sul. latn1ck, Bene Palatnick me-
- M. Del RlO. .

'730 h
Trindade: Matriz: 8 horas.

,As, oras Trindode: Chácara d PPara Curitiba: Willian Bot- nor, Lilia Palatn1ck menor, F_ESTIVIDADES DE SÃO _ Programa Variado _

.' os a-

t C I Sp M f
. dres: 8 horas.

. mann, ar cs erança, e- A ramo do Amaral, Lucia As- BENEDITO 1 ° _ Os acontecimentos de 30,
nor Heliana Guimarães Avila, sunção do Amaral, Alda As- Têm estado muito concol'- de outubro de 1945 ..!.._ N;u:.

Jpão Pessoa (Estreito): 7

-Evelina Guimarães Ávila, Me- sumpção do Amaral, Li,lia As- ridas as novenas que se estão DFB.
horas (igreja), 9 horas (cape-

nor Shelia Guimarães Ávila e sumpção do Amaral, Fran- realizando na IgreJ'a de N. S.' 20 _ A Voz do Mundo -:- tra-
la).

'D CId So T
. São José: 7,30 e 9,30 horas.

rp' a vyS-ep uulza avaAresl·, CISCO Hern:ann, Alexandre do R�rio, em louvor a São zendo a reunião da ONU. Coqueiros: 9,31;) horas; diaara ao e. o: - mrr Hermann, EItel BU!lgel Fran- Benedito. 90
_ FOI' buscar lã _ Desenho '

..:I' � seguiT)-te: 7 horas.:ue Oliveira'Aranha, Décio Reis bach, Helena Martins Franba- Amanhã, domingo, ás 9 ho- Colorido

.Júnior, Aurea Gomes Reis, e ch, Dolores Janches de Orbez ras, haverá missa festiva com 40 _ O objetivo Tóquio - A
_-\na Domingues Aranha. e Mario Schaefer. a presença dos irmãos e- devo- �areha do Tempo (2 partes).'

PaTa Rio de Janeiro: - Sil- Proce(l,ente do Rio de Janei- tos deste milagroso santo. ' !j'') _ Rítmo nas Fileiras
véria Tei:X;eira, Menor Wanda ro: Gertrudes Klein, José dos O ato terá a presença de s. Desenho Colorido

.

I�mi!l�ues �rahha, Dr. �og�- Santos Costa, La:ci Regina de Excia. Revdma. o sr. Arcebis- &l _ Relato sôbre a Itália _

:no VIeIra, NIlo Ramos, DlOme- �iranda Rt�ir?, Renato Cláu- po Metropolitano, que, gentil- A Marcha do Tempo (2 partes)Ides Bezerra da Trindade, Ma- dlO Alves RIbeIrO, Paulo Hen- mente, acedeu ao convite fei- 7: _ Bétty Rhodes - em:
:ria Moura Trindade, '

Alberto rique Alves Ribeiro, Waldemar to pela Irmandade. DONO DE SEU DESTINO
Koffk, Luiz:.a Koffk, Ernestina Cabral e Edite Cabral As- Á noite, ás 19,30 horas, ha- "Imp. até 14 anos
C9..mpcs, Zaura de .sena Perei- SUC'2rç8:::> 'verá o encerramento. Preço único: Cr$ 2,40.

NEIDE, ,HORTON e HAIDE
-

NOCETTI
participam' aos' parentes
e pessoas ami�a s de seus

Ipaes, o nascimento de

,i"sua irmãsinha N/LV/A,
,no dia 23, em Fpolis,

3 • '-L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ••Ta.O-Sa;bado, 27 de Ab�n de 'IJ.. 6

"

LIRA_ TENIS GLUBE - Dia 271 sábado, FESTA DO CALOUR01
Centro Acadêmico XI - de Fevereiro, da Faculdade de Direito, de Santa

Catarina, com início às 22 horas.
I

rEwc-o-n-O�-Dl�ia�e�I--------·��--���------------------�·-I·F
. S· a o' D u e n o I Cereais em gro�·soínnnccs Manteiga, queijos, xarque,

ESTÃO SUJEITOS AO pAGA- C O N T E 'M banha e satgad,05
MENTO DO IMPOSTO
Um fabricante de móveis e

artefatos de madeira consulta
,sôbre como proceder o paga
/mento do imposto de consumo

,i das 'caixas de madeira' para
rádio, que êle fabrica e, bem
assim" a que patente de regis
tro está sujeito. t
i Em rsposta, declara a Rece
�bedoria do Distrito Federal que
as caixas de madeiras para
rádio, bem como, os porta-dis
cos símples de madeira são ar

tefatos de madeira, com inci
dência na alinea III, incisso
1, do decreto-lei número 7.404,
de 22 de marco de 1945.
A forma de pagamento _

acrescenta a Recebedorta - é =- IIIIIiI_...
-

ad valarem, facultando aquele
decreto-lei êsse pagamento por �t:3-e:::::..:l€3�€:3€:3

selagem direta, aos que sejam Os depósitos feitos nas Caixas
também 'fabricants de móveis �conõmicas Federais são garanti
ex-vi da nota' 5a, da aline� dos pela União, conforme dispõe ô
XVII, do aJudi?o diploma. A t��l�to 24.427, de 19 de, junho de

patente de registro de fabri-
cante é a ida alínea III inde-I €3E3-E3-t-"="",��.€'".3E3

, ,

pendentemente da alinea XVII

Oi Pil'dO" D.J).up�.dOt,
Eqog.dol, Anêmico., Mh,
que criam M,.gfol, (,lenç.1
r.quitic:... r.ceb.rio • tonl-
fic:acio ger.' do Qfg.ni.mo

Sa'o iH 80"0 I
Uo P.N,S.P. rr 199, de HJ2J

OITO EJ.EMEN'rOS TONICOS:

ARSENtATO. VANADA.
"'0. FOSFOR os. cxcoo "

ETC
rmnco DO CEREBHO
TUHICO DOS MUSCULOS

* ::X: *

GOZAM DA ISENCÃO OS
PRODUTOS HOMEÓPNI'ICOS
Julgando o recurso interpos

to por uma firma desta capi
tal, resolveu a Junta Consul
tiva do Imposto de Consumo
dar provimento, para declarar
que os produtos homeopáticos
quando satisfizerem as condi
ções fixàdas na letra a das
isenções da alinea XIII, do de- oito meses terminado a 31 de
ereto-lei n. 7.404, de 22 de p1arç.? foi de 5.958.150 fardos,
março de 1945, gozam da ísen- penetícíado e 700.000 fardos
ção do ímpôsto de consumo. em rama. No período corres-

* �, * .pondente do ano anterior, fo-
REDUZIDA E SAFRA DE ram consumidos 7.509.391 tar

AÇUCAR CUBANA ' dos beneficiado e 1.000.933 em

Havana,24 (U. P.). - A sêca rama.

determinou considerável redu- Calcula-se que a 31 de mar

ção da safra de açucar cuba- ço havia nos estabelecimentos
no em 1946. Calculada em industriais 2.388.733 fardos de
4.700.000 toneladas; com um algodão beneficiado e 356.163
decréscimo de 100.000 a ,: ... em 'rama, contra 2.237.893 be-
150.000 toneladas. nefícíado e 93.537 em rama, no

.Ajproximadamente 3.250.000 ano anterior. Nos armazens e

toneladas de açucar foram ,.nas prensas; havia 8.628.879
produzidas na safra do . cor- fardos de agodão beneficiado 'e
;rente ano, e cêrca de 3/4 das 93.527 fardos de algodão em

usinas de açucar já completa- 'rama, em comparação com-r.

ram suas atividades para o 11.720.524 e 37.046 fardos no

corrente ano. ano anterior.
* * *

CONSUMO DE ALGODÃO ALTA IRREGULAR NOS TI-
NOS ESTADOS UlNIDOS ,TULOS SUL�AMERI\CANOS
Washington, 24 (U. P.). ,Nova York, 24 (U. P.) - Os

O govêrno dos Estados Uni- títulos sul-americanos acusa

dos informou que a índústría' ram uma tendência para alta
textíl americana consumiu em irregular com operações cal

março 698.900 fardos de algo- ·mas. Os argentinos oscilaram
dão benerícíado. Durante feve- entre sua cotação nominal e

reíro, foram consumidos .... um ponto de alta. Os brasilei

\898.000, e, em março de 1945, ros entre um ponto de baixa e

;989.843. oito pontos de alta em série
,

O consumo de algodão nos �e seis emissõe� com pouco I
tEstados Unidos no período de 'volume de operaçoes.

pelo

MAcIEL,· FONSECA & C. I

Comissões - Consignações - Conta Própria I

'Recebemos à consignação : manteig e , queijos, salgados em geral, mamona, •

alhos e todos os produtos de lavoura hgados ao ramo de cereais, 'F'ecu la.
cação, carnal ão Contas r apidas, preços reais do mercado, F'aaemos

fiHlilciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada,

Arnplas informações bancárias.

Ru& Leandro Martins" n. 6
Quase EsqUina da Rua Acre

Riol de Janeiro

, I

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEI'�AM

DE· JANEIRO -- BRASILRIO

Pequenos

............................1 .

Crédito Mútuo Predial

, ..

anuncies

l\1otor a óleo 'crú
VENDE-SE um marca UCIi_

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 c'avalos. possuindo co

te de óleo.
_

O motor pod.e ser examina
do em Iraja] com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Mar itirnos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto,
34, /1'elefone 1134,.

• • •

'Compra-se
Mob'í ua de �élla. grup » esto-

. fade, em bom estado.

Drrlgir-se à caixa' Postal 106'
Nesta.
. '" .

VENTTLÀDORES
Vendem-se dois ventiladores elee

tricos, grandes,· para cima de ma

aa ou parede, sendo um oscilante.
proprio. para eMcrit6rio, harbea
deu, cafea, etc. Tratar na rua IU-

I mirante Lam.ego 15.
I * * *

TERRENO
Vende-se um terreno com mal!leira de Iei,

grande mata e cachoeira, 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 oitocentas e sessenta metros de fúndo. �rra
{ar com �o Chav-es à rua José Jaques n, -i.
telefone M 760 - Fpolis.

'X X x

Motores a óleo crú
Marítimos, industriáis con

jugados com dínamos. para o

fornecimento de energia elétrica.
Informações: rua Major Costa.'
33 - Fpol is (15 v-O,

Correio Lageano
Uenda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Prounetarros -- J_ MoreIra & � lél

A mais preferida, é inegivel.
.'

.

2 sorteios mensais· 4 e 18
PRtMIO M IQR

.

eH $ O . .c::bO.OO

»<:">;
,

Sedas, Casimiras e Lôs

CASA SA.:"� aos· '1
()-RLA�DO SOA RP)�LL]

Rua .�o'Dselbeiro··· Mafra, 36 ..� loje e �obreloja - T8Ielooe·1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 r>: Ead, Teleg.: «Scarpelli» --�

-

Flerianépelis

Muitas bcníücccõe-.e medico g,rati�
Tudo isto por apenas -Cr$ 1.00

...., --

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q II:STADO-Sábado, 27 de Altrll ele 194& 5

A lepopéa austra
liana uum filme'
por Lew Erikson, cronista
cínematográfíco britânico
(Serviço Especial do CEC

para "O Estado".
Londres - Harry Watt, o

conhecido diretor da cine

matográfia britânica, que
foi um dos responsaveís pe
lo sucesso de "Target for

tonight", o filme que nar-

rou ao mundo uma págína
das atividades da RAF du-
rante a guerra, acaba. de re-

gressar a Londres após uma

,permanência de dois anos

na Austrália, Watt trouxe

consigo uma cópia de "The
, Overlanders " , a película
que escreveu e dirigiu du-

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

I'
rante a 'sua permanêncía
naquele paiz, cujas autori-'

,.
dades lhe deram o encargo
e os plenos poderes para a

confecção de um filme de
I

fundo histórico. O conheci
do diretor viajou Um total
de 48.000 quilômetros atra
véz de todo o continente
austráliano para reunir os

motivos de suá nova produ-.
ção. Depois; escreveu a hís-.

,
tóría da grande emigração
registrada na Austrália, oci-'
dental, para Queensland, em
1942, quando _ a população
austráltàna viu-se obrigada
a transportar todo o seu 15a
do e haveres para pontos
diferentes, afim de .tugir ao

perigo iminente de uma in-

vasão japoneza. A estrela
deslsa última produção - de

Target é uma' autentica be
leza autrálíana, Druphnle
Carnpbell, de 20 anos, ruiva
e magnifica, que tem a seu

Íado nos demais papeis a

Chips Raferty, que 'se tor

nou famosos pelo seu de

sempenho em "40.000 cava

leiros" , John Nuggent . e

Peter Pagan. Segundo a opi
nião unanime da critica, es

sa nova obra de Watt serviu

para reafirmar as suas exce- Tenha
lentes qualidades de dire-
tor i:i demonstradas em ou-

tras procuções antertores, e

que o colocam no mesmo
plano dos mais famosos no- No Bar' 'e" no Lar «KNOT"mes 'de Hollíywood.

E:::3e:::3-e::3-E::3-t:.....;:M:__�-e::3-€::3 -

d f IIOS pais que economizam, con- nao eve a '.ar
quistam o respeito de seus filhos

,

�:tu���sente � a sua gratidão no 'Irmandade do Senhor _JesD s dos Passos
DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA

B' ·t I' d C ·d ti '

CAIXA ECONôMICA FEDERAL, e OSpl a e arJ aue ,

-e::3t::3-"�-E3E3Ç""""�-e::::3- FUNDADA EM'1765

ELEICAo',
. ,

� De acôrllo com ali' diApositivo. do. artigo. 23 e 25 do Compro
rn isvo delta Irrnemdcde , convido ali I.rrnaos' eleitore. (Colégio Eleitoral)
para. no dia 2 do maio próximo. às 11 h or'oa , cemparecerem ao Gon
si.tório, a-fim-de se proceder a eieição das Dignid<:1dea. para o biênio
1946-1948.' \ "

O. eleitores que não puderem comparecer por motivo ju.tificado.
remeterão a. 8uas cédula. ao sr. Provedor, em carta fechada e C1Ssi�
nado. (Artigo 2::1).

'

Con.istÓrio. IS de abril de 1946.
_

LUIZ S. B. DA TRINDADE Secretário.

SANGUE1�OL
Co.ntém oito elementos tÔniCOS
Fósforo. Cálc;o, Vanada to e

Arseniato de
'6odio. etc.

01'\ P8Ildo-. UeJ)xUIH:'fbdOb
Es�otados. 'Anêmtcos,

:\1!1�rol:l, Maetl Que Criam.
Cr!"OçaS Raquíucas

'

r�ce·
betão ti lvoificltçào g-era!

o

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

t». J. J DE SOUSA CABRAL
I

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - 'Floriot1ópoJia.

�ARMACIA ESPERANÇA
•• Far.a.,e.tieo NILO LAU8

í
,

___ .. ..v.�.. '- ........... - .............
,tl'Ulroe .. lIoftoaeIaa.

-'

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

"

,_

QUU VESTlR-/SE COM (OHF9RTO 'E ELf.GANCIA? IPROCURE A

I �lfa��u��!!� S��!�2ir�O�doMello
ESCRITÓRIO JURIDIIJO COMERCIA.L

(Com um Departamento Imobiliário)
'{elidas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Càmargo Branco

ADVOGA.DO
Rua Frei Rogério, 54 - Jl'ont! 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - ,--Lajes - gt" Catarina

CONTA CORRENTE POPULtAR
Juros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
,� Banco do D-istrito Federal S.4.

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

Rua Traja�o, 23 • F1ot1a.nóPOUs

o Sabão'

1Ila81!
'

r

,

FILHA I MAE I AVO I
,

...('�.

-

Todas devem usar a

o MelHOR V�RMi,uGO
0€ fFErfO stSl!QO'
f IM01=ENStVO AS

CRIANÇAS ri

,I
;.�, "

.- ,

(OU REGULADOR VIE!RA;
A MULHER eViTARA DORES,

Alivia AS Cólicas ljterine5
Emprega-se cum vantagempa

ra combater 6S trregularídedes
das fdnções periódicaR das se

llbt,rIiS: É calmante e reguladOr
dtHl"b'" tunçõe-.
FLUXO-:-'ED�,T.lNA, pela tilU8

comprovada -tícéeta. é muito re

ceitada. Dev e !'ler usada com

confiança.
.

FLUXO-SEDATINA �rw ..ntrli-ti(-l

"ID toda parte. II... �------

APENAS Cri 3,00

J
CASA MISCELANEA distri-

. Com � infima quantia, �oe. buídora QOI Rádios R. C. A. I

esti aUXIliando o seu prO:Xlmü.' •
-

,

C6utribua para a Caixa de ESqtolae �ctor. Válvu1�8 e D1SC09.
aos Indinntt!l!l tle FloriauÓDoliL Rua Conselheno Mafra'

Pedro .Francisco da Silva
e Senhora

Mário Moura e
Senhora

Logun-tl, 20-4-46

portici pa ln que sua filha
ANITA contratou, casamento

Participam que seu filho
MARIO contratou CQ8Qmento
com a srita. Anita Geralc;Hna

da 'Silva.
-

com o sru-,

Mário David Moura.

Fpolis.. 20-4-46

MÁ;;-i
confirmam

'

I
------_",___j

ANITA e

.ESCRITóRIO JURÍDIOO COMER�CIAL
A8I!untos: Jurídicos·- Comerciais -- Ru,rah e Informativo.

Bndereço Tel. ELIBRANCO, - LAJES � Santa Catarina
,Con9ulte nOllsa Organização <'nb,s de .e ,de'cidir pela com

:?rQ ou venda de im9Veis. pinhais -cu qualquer
empresa_l=le1lte eatado

'

Diretor: _. DR. ELlSIARlO DE CAMARGO BRANCO .:
ADVOGADO

-

Rua Frei Rogério. 54 - Caiu Postal 54 - Fone 54

�empre em casa uma garrafinha

'IPERllIY·9 «KI(OT»
de

CREDIÁRIO « IHU T»
Avisa 0(8 seus clientes Ç[ mudonco de
escritório para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do «O Es!ado» ..

-

"VIRCiEM ESPECIALID'AD,E":
TORNA A ,ROUPA BR-\NQUl�SIM \

���---�--------�---------- �.._ �� .' � . � ._,w__p. __•
, _

,

..

',/,
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, Direção de PEDRO PAULO MACHADO

e I
I

I

I

6 o EIT.DO-Sàbado,�27 de Abril de 1""' ... 6

PROFESSORES' E, ALUN()S DA NOSSA FACULDADE DE DIREITO COMEMORARAM5 ONTEM,
NHECIlVIENTO OFICIAL DAQUELE SUPERIOR .ESTABELECIME�O DE ENSINO. AS SOLENIDADES

MUNDO OFICIAL, IMPRENSA E. PESSOAS GENTILMENTE CONVIDADAS.

SOLENEMENTE, O RECO
COMPARECERAM - O

--y-

Or s ,
Aderbal Ramos

da Silva

João Batista
BOnft8Ssis

;

ADVOGADO'S
Rua Felipe Schmidt 34.
�

Salq 3. Talef. 16-31

-

II

.'

No Estádio da f. C. D. defrontar-se-ão, hoje,. às 15,30
horas, as equipes do Pau,la Ramos E. C. �'Clube Atléti.co·
Catarinense, em p,rosseguimento ao Torneio Relâmpago. de��l:,:l;:;��o���:ç���eri�

HISTóRIA E ESPORTE lutaram _ desejaram a modificação dos "estatutos" e "regu-
montas inaugurais culminarão-

,

- com a entrega, no Estado Na- ,

(Aos amigos Gusmão de Andrade e Aníbal Olimaco) lamentos", para a melhoria da nação esportiva, que nasceu cional, da chama olímpica, qu-e-,_ I

Nossa jovem terra pode-se orgulhar de ter nascido com do esporte.' trazem as esquadrilhas da pos-
/

bôa estrêla esportiva, e de ter fornecido valores impares... l<'loriano, o marechal de ferro, 'hercúleo e enérgico, como ta aérea.
.

Não discorrendo sôb!e o �sporte propriamente dito - de
I :� verdade, jamais teve receio de coisa alguma, o tipo esportís- A tocha será entregue

Santos Dumont, Gusmao, VIlar, Paraense, Lenkes, Jordan" t�. \.' I

'

ao vice-presidente da Republi-
;.Jeonidas, Lúcio, Domingos,' etc., que são recentes .z: podemos - 1922 - dezoito bravos idealístas derramaram o seu

ca, sr. Alfredo Duhald, que por .,

ralar sobre fatos da nossa -histórra. Desde o seu nascimento, sangue nas alvas praias de Copacabana, verdadeiros heróis sua vez, a entregará ao ex-cam
tem incentivado "cracks" alfenigenas e produzído "ases" na- rsportístasl , peão continental da "rnarato
tivos, em todos os ramos da especie humana. Tudo isso é esporte! - Porque o esporte é a escola de to- na", Manuel Plaza, que acen-

Em 1500, o nauta português Cabral, aventurando-se ao elas às boas virtudes. Lealdade, bondade, disciplina, dignida- derá ó fogo olímpico, cuja cha
.acaso, com o auxílio de barcos á vela, descobriu o nosso aben- de, honestidade, abnegação, fé coragem, .patrotismo, altruís- ma tnemula.rá durante todo o

çoado Brasil. Quer dizer, veio "velejando": modalidade espor- mo, perseverança, são qual1da&es que o espírito sadio trans- campeonato.
tiva . .. Portanto, fomos fecundados esportivamente. . . porta consigo. E como o espírito sadio com o corpo são, for- Á tarde serão realizarias as.

Vieram os primeiros colonizadores, e no nevo país, em mam o perfeito homem, poderemos dizer: "Mens sana in cor- provas de 100 metros para ho
terra forte � virgem, se puzeram denodadamente a trabalhar, pore sano". mens e damas; as de 110 e 400
enfrentando a robusta natureza. Foi, portanto, uma' peleja Os historiadores de verdade, sócíólogos, políticos, etc., metros para homens, e de ....
cue deve ser considerada esportiva', pois o trabalho também estudiosos e eruditos, poderão contestar o que está escrito ací- 3.000 metros para homens e
c esporte, onde se aperfeiçoam os músculos. . . ma. . . lançamento de dardos.

As infiltrações pelo nosso estenso litoral, abaixo e acima, Não discutiremos: somos esportistas, tolerantes... e ob- * * ':,

ioram se alastrando, organizando-se, em marchas firmes, em scrvamos tudo pelo lado bom das coisas.'..· VÁRIAS NOTíCIAS
povoados e vilas, e marcha não deixa de ser esporte. Cláudio Nei O Vasco da .Gama solící-

Os estranhos foram se misturando aos selvícolas, e dessa • • •.
tou á F. M. F. a transferência

"suigeneris" esportividade, foi se iniciando a nossa nacíona- A'l'LÉTICO VERSUS PAULA Dutra, Carioni, Mandico, For- do extrema direita Atonsínho,
Jídaae. RAltlOS i neroll i e Póvoas. do Botafogo, para o seu quadro'

Olhos cobíçosos 'de além Atlântico, voltaram-lhe para o I Amanhã, serão realizados os de profissionais.
nosso lado de ouro, e tivemos as invasões e consequentes guer- Na praça de desportos, síta i dois últimos jogos da rodada, - O América, encaminhou
raso Então, valentes nacionais, Gamarão, Vidal, Vieira - alia- á rua Bocaiuva, será efetuado, I a travar-se entre Caravana do á F. l\1I: F. o pedido de transfe- X
r'os á estrangeiros aquí residentes, também brasileiros pOI na tarde de hoje, o primeiro: Ar e Avaí, e Figueirense e Bo- rência do jogador Zé Vicente,
adoção - porque qu�m sentir o cheiro agradável e o abraço encontro da terceira rodada do � caíuva. \ vinculado ao Canto do Rio"
carinhoso e fraternal da terra brasileira, adere e aqui perma- 'I'o ruelo Relâmpago dos clubes \ fF ;« � para o seu quadro de protíssío-
nece - heroicamente guerrearam e ficaram livres ... Luta amadortstas da cidade, sendo CAIUPEONATO SUL-AllIERI- nais.
legítima e boa, porque naquêles tempos hão existiam guerras de::;�adia.ntes. as bem �reinadas I. .CANO DE NAT�Ç�O I -:- O Fluminense solicitou s
como as modernas, onde imperam as máquinas. equnpee . representativas d,b RIO, 26 - Na Píscina do F. M. F. o encaminhamento ao,

Só se destacava o valor, a f:i:bra e a resistência dos homens. Paula. Ramos Esporte Clube, e Guanabara prosseguirá, ama- Conselho Nacional de Despor
Surgiram os lendários e sempre lembrados bandeirantes, do Clube Atlético Catarinen- chã, o certame Sulamericano

I tos,
de um offcio no qual pede

os verdadeiros poli-atlétas da nacionalidade, cavaleiros; anda- se. de natação, cujo programa é ao referido poder a aprovação
;r ilhas, nadadores, alpinistas, pedestríanístas, atiradores, mer- O grêmio do 14° B. C., gra- o seguinte: I do orçamento fixado para o seu

gulhadores, caçadores ... , lutadores intemeratos, esportistas ças á etícíencta de seu prepa- Ás 16 horas - la prova - Departamento profissional, no,

r ompletos que, com audácia Incrível, desenharam em defini- rador que não descansa, no I Moças, 200 mts. nado de peito, corrente ano, que é de um mi-

tlvo, o geográfico mapa nacional. sentido de dotá-lo de um bom final: 2a prova - Homens, .. lhão e seiscentos mil cruzei-
A nossa história, o nosso esporte, veio progredindo... parirão de jogo, está melhoran-l Lõüü mts., 'nado livre, final; ros. -

_ Tiradentes, nome mágico de homem, esportista=
do, e os jogadores, segundo ob- 3a prova - Homens, 100 mts. - Realizou-se terça-feira no

dono de um imenso amor ao Brasil e de grande coragem e es- servamos no jogo de domingo nado de costas, final; 5a pro- Estádio do Vasco da Gama, a

píríto de sacrifício, lutou como perfeito atléta. . último, estão mais embienta- va -Moças, 100 mts., nado li- entrega dos prêmios do "Ex
- Em 1822, vontade férrea e indomável de lutador da dos com a bola, sendo de prever vre, final; 6a prova - Polo presso da Vitória" aos jogado-

nossa gente, o adversário não quis aceitar o combate no desa- que, com mais alguns "trainin- aquático: Chile x Brasil. res campeões de 1945, pelo
fio, e ficamos inteiramente possuidores do que já era nosso. gs ", o clube s�rá incluído en-

* * ;« Vasco da Gama, com a exclu-
- José Bonifácio, outra <grande e exepcional figura da tre os esquadrões mais respeí- CAMPEONATO SUL-AllIE'RI- são dos jogadores Ademir e

nossa história, esportiva-guerreiro, lutou de armas na mão táveis" do Estado. , . NO DE ATLETISMO Rodrigues, por terem abando-
em outras plagas.

.
.

\ Por outro lado, o indestruti- Santiago do Chile, 26. - As nado o clube. Raranellí e Be-
_ D. Pedro II, sáoío e imperador, um devotádo esportís- vel esquadrão paularameàse, I provas para amanhã, em dispU-I rascochéa receberam 42.500:

ta por ser estímulador das boas qualidades.
.

( que impôs um revez ao Avaí, ta o .certam� Sulamerícano de' cruzeiros; Argemíno, 40.000
..L- Revolução farrapilha, exuberante demonstração da baqueando, porém, ante o po- Atlet�smo, sao aa seguintes: Lelé, 37.500; Chico, Isaíaa

vltalidade nacional. E os lutadores guascas realcaram a fibra derio do "onze" do Caravana 10Ü' metros rasos, para ca- Sampaio e Santo Chisto,
e o tutano de que é nosso.

.

'

�

do Ar, num dia de azar, reali- valheiros: 100 metros. rasos, 15.000; Alfredo, Barbosa, João
_ Campanha do Paraguai. Caxias, o nQSSO condestável, zou'. terça-fei.ra,. um ens�io de para damas; lança�ento de Pinto e Dino, 2:500.

o nosso ínegualável e invícto guerreiro. Humaitá. Avaí. curu-I cO�Junto que fOI dos maIS ipro- dardo, para cavalh.eIros; 100 - O M.oto Clube do Brasil,
paití. Lemas Valentinas, Laguna onde o valor dos nossos ho- �eltosos, estando todos ao s�us metros com.barreIras, •

para em colaboração com o Automo-.
:mens a;parecem, rcom amÔT á pátlia 'e alimentados unicamen- llltegrantes na melhor forma, para cavalheIros, lançamento vel Clube do Brasil, realizará,
te por laranjas, se salvaram numa exibição de bravos de for- física e técn�ca. / I de peso, para damas; 400. me- 'amanhã uma prova motociclis�

taleza. de COl"p? e alma. . �' .a �e.?ulllte a ,provavell �ros .
rasos, para cavalheIros;- �ica denominada," S�bida de Ti

. .

lI'íns do seculo passado. Novos contingentes de laboriosos co�StItUIÇ�O dos �u�ros parai u.O�� metros rasos, para cava� Juca, a .qual serAa dIsP�ltada. na;
lmlgrantes chegaram, para caldear a raça, para emprestar os

o match de hOJe, as 13,30 I lhell os. .' categol'1a de Força L1Vre, cu� •

I'>eus esforços no auxílio aos riossós patrícios em pról do futu- horas:
_

x x x ' jo percurso será da Usina da
1'0 e do progresso da terra dadivosa e

00.
Aa.

'

1
Clube Atlético Catarinense: SERA, HOJE INAUGURADO Tijuca até ao Alto de Bôa Vis-

.A!bolição; liberdade dos escravos, indiscutivel espor:te, C.urrú (ou Tatú), .Brito e. K�t- SOLENEMENTE O SUL-A�IE- ta, na distancia de 4.600 me-

porque a compreensão do dever é e deve ser o aJPanágio dos clpls; Nelson, Heh� e Al'l G:I; ,RICA�O DE ATLETISMO tros.
.

fortes e QS fO!tes �ão ,esportistas. O homem é igual e a cor não Itam�r, Capeta, DJaJma, MIro Santl�go, 26 (U. P:) - As -? ya�co da Gama�nvlOll
inf).ue; o carater e que deve ser reconhecido para quem o pos-

e Ambal.
.. del�gaçoe� da Ar.gentll:a, Urn- um Ofl_?lO a F. M. F. expllcando-

sue. O ,espírito de luta e perseverança venceram o "páreo". .

Paula RaI?os: NIvaldo, Nal- gual, Peru � ��a.sIl, estao pron- que' nao escalou o seu quadra
_ República: _ Deodoro, Benjamim Constant, Rui .Bar-

dI (o� Lmz N e I s�n (o.u tas para o l.mclO do Camp�ona- efetivo no j.ogo contra o Bota

tosa e muitíssünos outros esportistas todos pela causa ue
Lang), Machado I (ou Carll- to Sul3;_mencano de AtletJsmo'l fogo ,pür se acharem doentes.

.
�, q nhos), Chocolate e Mi-nela; 'amanha.· selS jogaüores.

Sala de jantar
Veno e-ve ums •. q u a s i no v e ;

mes a elást ica, 6 ca de ir s s, cr is

ts lerr a
.

,

Tr atar: R Tiradentes - es

quina Travessa Rs tcliff.
5 v.-3
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DR. ANTôNIO MONIZ D,E
ARAGÃO

Cirurgia e Ort'Opedia clíníca e cí

j'UTgia do torax. Pâr tos e doenças
de senhoras ,

OONSULTóRIO: .R. João Pinto 7'
Dlãdamente das 15 às 17 horas.
RJilSIDíllNCIA: Almirante Alvim,

_ 36. Fone M. Z51

DR. SAVAS' LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diplom,a de habilitarão do Conse-
lho Nacional de OftalmologIa. \

CONSULTóRH) --:: Felipe ,Schmi"l
dt, 8, Das 14 as 18 horas.

ROSIDíllNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAECLA
• (Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Universida-
de do Brasil). Médico por concur-
so do Serviço Nacional de Doen-
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
PSiQuátfico do d���l na Capital li e- '

CLíNICA MÉDICA -' DOENÇAS "

NERVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amél!a

N·ETO
_ Rua Felipe Schrn id t. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residê1lcia: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópólis.

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

DR. ROLDÃO CONSONI ..

CIRURGIA GERAL - ALTA Cl·
�URGIÁ - MOLÉSTIAS DE SJiJ·

. ... ]S:-HORAS - PAR'!'OS .. .

Formado pela Faculdade de Medi-
cinna da Universidade de Silo '

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

Prof. Alípio Correia Neto -

Cirurgia do estômago e vias bj
lla1'as, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

6-1ero, ovários e trompas, vartco
eele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpa
Schrnidt, 21' (altos da Casa Pa-

,

, raiso). Tel. 1.598.
I KESID�NCIA: Rua Esteves J11-

nior. 179; Tel. M 764
. -------------

DR. l>OLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

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

___ .mente do.. coração.
, ELECTROCARDlOGRAF.I.1
Doenças do sangue e dos uervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das '13 às 18
horas.

Atende chamado" a qualquc- hora,
. inclusive durante a noite.

CONSUI/i'óRIÇ): Rua Vitor Meire,.
-

"

les, 18. F-one 702
RESIDf:NCIA: Avenida 'I'rompowski,

,

'62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
'DE ASSIS

DOS Serviço, de Clíni�a Infantil da
Asslstêncía Muriiélpal e de

, Cm-idade
CI,tNJCA !\1(.;J)JCA DE CRIANÇAS IADUI,TOS

I{,'()NSUI,TóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício ,S. Pr-ancfsco I.
Consultas das 2 ij,s 6 horas

RESID'ltNCIA: Rua Mar�hal GUI·,
lherme, 5' Fone 783

-�-D-R-.M-ADEiR"A NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS '

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS· - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 11s. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas ,- CONSUJ,TóRlO:
.Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 ---"o Residência: Rua
Presidente Coutlriho, '58

DR. MÁ1UO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e

cr ianoas ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Con.feitaria "Ch í

(;yujnho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESID1l:HCIA: R. Felipe Schrnídt.
38 - 1"one: manual 812

DR. BJASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DO'RNCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS o.S SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS. E ULTRA

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinãrias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

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

Atende diariamente às 1l,3() hs
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vídal Ramos, 6'6,
Fone 1067

IllACOS ..

ANlMICOS
TOMEM

1i.1 CIIsItai -

'

"sn.VEIJlA"

Gr.nd. TÓlttCo

AUTOMOBILISTAS I
Afenção

Pal'a O seu dínamo ou

motor de prranco

OFICINA .. , ENALDA
Praça da Bandeira

ne. 37

• ...... :w: .... III......,... .... lIII'.u .... .. ...

COMPANHIA �ALIANÇA DA BAfA"
,..dada •• 1171 - Sé�.: I A I.
INC'EJrDIOS .. TlU.NSP�lRTJ;8·

Cifras dó ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142;176603,80

fi

"

Sinistros pagos nos últimos I\) anos 98.687.816.30
Responsabilidades \ « 76.736.40! 306,20

Diretores:
: .l

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu •

....,..
'". _- � r..,. ..-...o-r..- ......,. -...-•.._.p.:r

_ '.. • ��r_ -'IJ&.-..,. III'N"..P'

50.0·00- vidas
salvas
(Servi.ço Especial do CEC

para "O Etstado". (
Bonbaim - Leslie '!:r'vin,

presidente da companhia
que traz O seu nome e que
encarregou do tornecímenro
(te 99 9% de todos os para
quedas usados pela RAF
durante a guerra,' revelou
ha pouco que graças ao uso

desses aparelhos foram
salvos nada menos de 30.000

pilotos aliados. Irvin, duran
te a guerra, teve a seu car

go a organização da produ
ção de paraquedas "em to
dos os pontos do Reino Uni
do, contribuindo além disso
para IJ.ue :eosse organizada
na India, uma das maiores
fábncas desses aparelhos
em todo o mundo. Nessa
fábrica emprega-se a seda
indiana, da qual cada para

qjJec1as absorve 56,66 �etros.
Támbem foram e continuam
sendo tabrícados nesse es

ta.tulecímento outros [para
quedas de algodão para o

lançamento de apetrechos e

abastecimentos, devendo-se
notar que a produção diá
ria desses aparelhos era de
1.000 unidades, todas em
pregadas no lançamento
de viveres, munições, medi
camentos e outros abasteci
mentos destinados ás tro

pas de vouguarda que haviam
penetrado pelo interior das
selvas da Blrmanía. Leslie
Irvin é o inventor do para
quedas que tem o seu nome

e que se abre automática
mente em plena Queda, como
demonstrou péssoalmeeite
em 1919. De então para cá,
Irvin já efetuou mais de 350
descidas. OPORTUNIDADE -,., VENDE�SE
'E:iI-�E:3-�e:::3E3- Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA,. ARMARINHO,

BRINQUEDOS e miudeza. com bôa fr�quezia_'de 1\TA
CADO e VAREJO t: preço de fatu·ra -.

estoque calculado
atuolmente em CR$ 160.000;00.

Trat'or p"ssoolmente com: PAPELARIA,. MBLIM
Rio. do Sul - Santa Catarina.

I' � _ .. _> �- -- - ---- .. ,-
�

.. .. .. __ ..

Viagens
PELO)'

Expresso ,Noturno do jornal
<

O ESrrAD-Q
FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E

SAíDA DE FLORIAWÔPOUS:
CHEGADA A JOIHVILE:

SAíD� DE }OIHVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

- '1 da, madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
5 da tarde.

Informacões:
...t..

•

Em Fpolis. - na Redo çô o do «O ESTADO»
Em Joinvila - no Hotel Príncipe

Economizar nãó é obrigação por
que é, antes de tudo, Imperfqso
dever dndividual '

a serviço da co

letividade.
fiEPOSITE NA CAIXA' ECONôMI•

CA FEDERAL

E3E:3-e::.3E:3E::3-E:3-E:3E:'3-

O
.

PRECEITO DO DIA
,PORTABORES 'DE GERM�S
Podesn elisninar bacilo. tíficos.

durante muito tempo pes.oas que
•e curaram de febre tífico ou que
ja'moia tiveram .s.o doença no suo

formo tífica. São !). «portadores
de germes». Pori.!lO que ninguem
suspeito· do foto, nem ê1.s próprios.
tais indivíduos, liio'.�pácialmente
temívei. como propagadores de
mal.

'Procure livror-.e da eente
minação pelol «portadores de
germes», lavando cçrn f,eqüên
cio a. mão.. ;>rincipalment.
ant.. de qualquer refeição,
SNES

RECORTE JilSTE coupon preencha-o e por nosso inter'
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS' AOS INDIGEN'I"IliJ
DE FLORIANÓPOLIS. I'

Autorizo a minha inscrição como, sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensaltdade de. Cr$ . _ _ ..

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

Nome por extenso ••...... __ .......••...........•.

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

Exame de 8angu�, E;:xo.me para, verificação
de cancer, Exame de urina, Exame 3;)ora

verificação da gra,videz, Exame';'-1e escarro,

Exame para vedficação de doencas do.
llele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de. secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangues,
Bxame qutmico de farinhas', bebida

, café. águas, etc.

Labora,tório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do E.todo

Florianópolis
Farm. Narba') Alfas de Souza

da COSia Avila
Dr. H. G S. MediDil

Farm. L.

�

� ,-CUTIS
�P�. VfI!i "*

P CREME

1�:IIIíllji'l! I
"

-

I ':'�A_','\

' 'C:\"..'.' A/'.., ii'I�,t.Aí'%.rillra.
Fabricante e distrihuidores das afamadas con-

. LILI fecções "DIS'flNTAR e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins

I bona e barato•• algodões, morins 'e aviamentos
,

.

.

.

,

.

para alfaiate., que recebe diretament" doa,

I
melhore. fábrica.. A Casà �A CAPITAL'" chamo a atenção do. Snrs. Comercia_t•• do interior no sentido de .lhe fazerem uma'

visita ante. de efetuarem .ua. compra•. MATRIZ em F�orian6poli•• -,FILIAIS em Blumenau e ,Laj",

I
I

•

\
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o volume das exportações de ·çereais ..
é Ião grande que. as comtições. do põrf

de Santos são deficientes para
. at'ender

.

ao' respectivo s,erviço. Daí se explica
a falta .e o alto preço de tais gêneros DO mercado interno .. Quinhentos mil sacos d
milho não puderam ser escoados elÓ virtude de haver sido n.egada licenca de exportá-lo

Desentenderam-se logo na 1a. reunião

I
,

Paris, 26 (U, P.) - A prí- punham que se considerasse da sessão os ministros não II
melra reunião dos quatro mi- em primeiro lugar os proble-] viam ainda encontrado' um
nístros (las Relações Exterío- mas da Austria . e da Alema-l selução para esse assunt
res terminou às 19,00 horas. nha, por serem considerados Mais tarde, foi divulgado u

Abfil �e 1946 Dessa forma, os chanceleres básicos para a solução dos de- comunicado oficial, o qua
------- estiveram reunidos três horas maís assuntos, lUolotov apre- entretanto, não fez nenhum

. Homenagem aos tripulantes do nHill :�1!:E:I�os;�::.�;.:t:t: seustavaEteRnazAoPo.:iÇ:;'NMO
fim

IS·efeErênTci�Ea:MassuB�toR�O 11Realiza-se, hoje (dia 27), na aprasivel sede do IATE CLU- t prensa. Ao penetrar na sala II
BE, uma sincera homenagem aos tripulantes -do capitaneá de conferênci-as, o sr, James NOVA YORK, 26 (Uníted) _ O "New York 'I'imes " Plli
deste clube, o iate ANITA, que com brilhantismo efetuou a Byrnes apertou as mãos ,dos blícou um despacho correspondente no Rio de Janeiro, dizenJ
primeira viagem cruzeiro de um barco de recreio de nossa srs, �Iolotov e Vishinsky. Os do que "a conferência da iPaz e segur�nça pan-americana d
terra, fazendo o percurso Fpolis _ Rio, enfrentando por vezes delegados russos sentaram-se verá reunir-se no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro _ s

fortíssimo temporal.
' entre os ingleses e norte-ame- gundo informou o ministro das relações exteriores, sr. Joã

Constará a homenagem d'uma suculenta feijoada, ás 12 -ríoanos, O bom Immour reina- Neves da F-ontoura, e ,

horas, havendo-se inscrito grande número de associados e va rno iní�io dos tra�ap�os. I Foi marcada aquela data de setembro porque
afeiçoados desse elegante esporte. :N os

. Clrculo� OfI?Ials. �a I Neves da Fontoura espera ser chamado a París para participa
Tomará parte, como convidado de honra,' o . proprietário �nuncIa que !,S quatro mI:�ll�-1 da- Conferência da Paz,

do barco e_pà;.trono do IATE CLUBE, o dr. Aderbal Ramos da tros do Exterior trataram, InI-j ....- _

Silva, que não poupou esforços pará facilitar a realização. des= cialmente, de organísar o pro-

V .L.( D E S'VAte grande feito.
.

grama da conrerêneía, Já na asSOUras"
Mais uma vez felicitamos ao competente cmte. do barco, reunião preliminar, entretan- '.

Noceti e seus companheiros Morítz, Nazareno, Galuf, Joel e to, foram atacados os proble- CUSTA MENOS PORQUE DURA
Corman, agradecendo aos Diretores do IATE CLUBE a gentí- mas do Ruhr, da Alemanha
Ieza do convite que nos fizeram para esta festinha. em geral e da Austria. Desde

logo verificou-se uma centro
versía entre os míuístros. En- Praça Nerêu Ramos, 1.

quá.1)to Byrlles e Uidault pro- /
-

NOVA YORK, .26 (U. P.) - O sr. Pedro Leão Veloso, de- EstUdam a 'sUo'a"a-o _ peç���e,� co���isso, ,no�����beja de p�eços,.
legado do Brasil, foi levemente ferido quando o automóvel.

,
\I J Carmaa», Grav ar as Pijarne. Cmes n i '-"Zem que viajava colidiu com outro. O seu estado de saúde não do P IS I " � K I

insoira cuidados, l·ulgando-se que possa participar tia reunião a WI ei s ... dae me lho, es oe los me .

.

�t'
, .•. . Dores o-ecos .6 [;8 CASA MIS

. HOJE
de amanhã do Conselho de Segurança. '_f0qtUo,. 26 ��l1lted) - FOI

CILANEA _ RuoC, Meh" 6 Sábado 27 de abril de 1946
a,qla?a ,a reUJn,u�,o do� quatro

/
.

-

.

_.
RITZ _ ÁS 7,30 horaspal't�dos pOI.ltlco� Japones�s S' L:"""', •

Paul Lukas, K. T. stevens
destI_uada a díscuttr a grave 81-, UuularJnos para Carl Esmond, Morris Cama
tua<!.ao em que �e �nco�tra o

'.' , A'

i vsky e Maidy Cristians.
Ja�ao. A conferência fOI tran�- as experlenc as ENDERElCO DESCONHECID<k
ferida porque os delegados 11- . .

A ,�. '

1 hí té ,
...

b
.' -

ti h torí
_ Pearl Harbor 26 (United) mais sensaciona IS oria

erais nao in am au orizaçao . '. . destes ultímos tempos-para votar. Na reuruão referi- - Seguiram hoje, para a llha, ..

da, partíciparão representantes Mavi, cinco submaclnos, que BasII Rathbone e Nígel Bruce
dos, partidos Social Democrá- '!'lerão utilizados nas próximas, !t CASA DO .MEDO
tico, Liberal, Cooperativo e expertências com a bomba atô- MaIS uma eletnza�te aven-

Comunista. mica. Os submarinos ficarão tura do famoso detetive Sher-í

Um dos objetivos da reunião sem nenhum tripulante a bor- lock Holmes. .

, .

é a possível criação de um go- do durante a explosão da, bom-" censu�a ate 14 anos.

vêrno de coalizão para suce- ba. Foram planejados métodos Preços, 3,60 _ 2,40.
der o gabinete que renunciou para fazer submergir e emer- . , {.

há dias.
. gir os submartnos sem ne- R O X Ynhum homem a bordo.

000000000000 ROXY - ás 4,30 haras

De tudo nêste mundo uma pes-
Jack Oakie, Peggy Ryan, Ju

soa pode arrepender-se, menos de ne Vicente e Johnni Coy
ter economizado. UM FARRISTA DO ALÉM

P. A.leg're, 26 (E.) - Seg'UIl- DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI- Uma comédia 100% originaCA FEDERAL
.

/<

do conseg'uimos apurar em e alegre. , .

fontes fidedig'nas, o dr. JOl'g'e 000000000000 • Continuação do:seriada
Bento acaba de ser convidado

E
O FALCÃO DO DESERTO it

pelo dr. Cilon Rosa para mem- ntrou_para um Leon E-rrol o cômico das araA:

a·
, GO-er'l"ng

bro do Del}art.amellto· Admi- bias ... eIIt:
.

,

nistrativo. convento ,CAVADORAS DE ALEGRIA
NUERIDMBERG,' 26 (U. P,) _ Uma testemunha alemã A escolha do cOll!heeido bano Censura até 10 anos.

8.CUSOU eat'egoricamente Goering das ma'quinações que resul- queil'o e economista- para a.que- Genebra, 26 (United) - Q Preço: 2,40.
taram na demislsão, em 1938, do minÍstTo da Guerra e dO" co- le import.ante órgão, dada a famoso aviador francês Ren� .... .... .... . .. , .... . ...

mrundante em chefe· do Exército, na Alemanha _ passo deci- projeção ,",ocial e financeira do Fond, que na primeira g,rande ROXY - ás 730 horas
sivo antes do irromp�.mentlÜ dia guerra. Esta te,stemunha, Hans Uanco do Comércio g'oza. de guerra mundial abateu 126 Basil Rathbone _'Nigel Bruce'
Be,rlUd Qtisevius, que tramou contra o nazi,s:mo durante o ano g'l'andes ,;simpatias, l}ela s:!,a aVlOes germa11lCOS, . aca>ba de A CASA DO MEDO

'

em que serviu em oargas políticos, deíClarou ao Tribunal que.Ial'g'� fôJha de sel'Viços á 0"co- entr�r para um convento em Cantinuação do seriado:
Goering obrigou certos criminosos comuns a identificarem o n01ma g'aucha. I Portügal.

"

O FALCÃO DO DESERTO

��:e���::a�o���:�u:;:
F.its'h como autor de atrocid.:

A Rússia dá garanlias ! �t�hif!�:;:k ::::�U.
Concedido «pia pet» ao sr Luzardo VIENA, 26 (Uinited) _ A Rússia deu garanUa'B aos alia- Uma comédta original e ale-:

.tI
.

• dos de que .nã,o se re�etirão os casos de �_taqUJe.s _

a apar�lhos gre, ..

BUENOS AIRES, 26 (U11lted) _ O govêrno argentino de transporte, como acoute.ceu com o aVIa0. norte-amencano Censura até 14 anos.

concedeu "tpIacét'� a favor do sr, Batista Luza.rdo pàra o posto' met:r:alhado por 9-uatr.o caç'as :r:ussos.
.

Preço: 2,40'
de embaixador do Brasil na A>r,gentina..� I Essa garantia Dal dada pelo maI'echal Ivan K011l'ev, co-

TOME'BNOT'-'
.

" manda'ute das fôrças soviéticas na Austria, ao g:e11eral Mllic

A:rne 'ça d .

I Clark,
comandall1,te 110rte-alnerical1o, O mal'echal Koniev in-

'. a. . e �OVC( greve formou ainlla, que o incidente se,ria rigorosamente invesítig'ado,
CLEVELAND, 26 (U. P.) _ 'Orna greve ferroviária na

ciOlnal, a ter íníoio no dia 18 de maio, fai oI1denada pelos diri
gentes de duas grandes a,ssociações de trabalhadorles ferroviá
rios e engenheiros de lo,col110tivas. ° presidente geral de1stas
associações co-irmãs decidiu pela greve depoi,s de uma c'Onfe·
rência de dois dias, durante a qual foram rejeitadas as reco

me:ndiações da Junta de In.quérito do govêrno na dis'puta por
salári'os e alt<erações as :p.,ormas de trabalho. Em· vista desta
deQisão, uma ação por pa,rte do govêrno intervindo nas ferro
vias é a única maneira de evitar a sUSjpensão das operações
ferroviárias, dep-ois do pmzo estipulado.

Florlanõpolb, 27 /je

Fobrrccnte- : A. z. Silva & Cia.
Biguaçú - Santa Catarini

Ferido
-

o sr. Leão Veloso

Não têm fundamento
O Partido Trab.alhista Brasileiro, secção de Santa Cata

fina, r.. iebeu. o. seguinte telegrama: "Não têm fundamento as

notícias veiculadas sôbre a abolição do capítulo ordem social,
estabilidade do direito de indenização e, tão pouco o qouêrno
cogita de' modificar os contratos dos trabalhadores. Pedimos
desmentir categoricamente, através da im'Rrlensa 'local. (a.)
Baeta Neves, presidente".
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8 Brasil na parada da vitória
RIO, 26 (E.), _ O míuístro da Guerra, general Góis Mon

teiro, designou os seguintes militares para representar o Exér
cito Brasdlelro na grande parada da vitória, a se realizar em

.

Londres, no dia 9 de junho vindouro. São eles a general Eu
clides Zenóbío da Gosta, adido à Embaixada Brasileira em

Roma, acompanhado de U1ID dos seus adjuntos' 'e do seu aju
dante de ordens, -sargento Bolivar Beltre.me, do Batalhão de
Guanda,s, ca;bo Guilherme Silva, do Regimento dos Dmgõ·es da
Indeipendência, soMado Co.nta.r Oliveira e Miguel Orispim, to
dos do Batalhão de Guardas e Isnar Barros, Cleto Lavagnole
e Hermes Vago do 11 Reg, de Cava]aria Divisionár:ia.
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