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"Entre tantos perigos, será que não baja mães que· necessitem rezar pel�s suas

filhas -e. ltelos seus filhos 1 As famílias cImo as naçie�. • �ara q�e _lodu se

compreendam; Para que os homens se entreamem. relo Imper�o .da Justiça. Para
qle as .. armas se . deponham. Para'· qQe à força suceda o direito.. Para que o

sangue, depois do que foi vertido no Calvário, jamais se derrame na terra.
(' também essa a aspiração das grandes a,lmas».

(Palavras de Dom Joaquim, Arceb!SpO Metr.opolit,an�, �o sermão
de Sexta.�eira Sanls. durante a Missa dos Pressilnuflcados).

'
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JUSTO. ,ELAS POR ELAS
Londres, 27 (United Press) - O rádio de Madrid reiteira

qué a Espanha está pronta a submeter-se à investigação pel�s
enviados do Conselho de Segurança; acrescentando: "Si permi
timos que nossos bolsos sejam revistados, supomos que essa al

gibeira sem fundo - a Sibéria - também esteja aberta à ins-

peção".
'

Messersmith seria designado
Washington, 27 (U. P.) - Funcionários diplomáticos de

claram que o Departamento dê Estado ainda não se decidiu sô
Lre se nomeará ou não um representante especial à posse do
coronel Pcron.

Tudo indica, entretanto, que o embaixador Messersmíth
será designado para representar os Estados Unidos nas cerímô
nias do dia 4 de junho,

Ccnqresso
Socialistas

.dos 'Porndos
da AlDerica

ACUSADO PELA TESTEMUNHA DE DEFESA
Nuremberg, 27 (De Walter Gísevíus declarou que Goe- clarou que von Keítel conhe-

Cronkite, da Uníted Press) - ríng era despótico mesmo com cía õ programa de persegui
.Hans- Gísevíus, chamado para a família e revelou que os pa- ção aos judeus desde 1938,
depôr como testemunha do dr. rentes deste lhe disseram uma' tendo 'sido informado detalha
Bchacht ante o Tribunal Aliado vez:

"A Alemanha sofrerá damente de tudo; acusou von

de Nuromberg, apontou hoje um grande desastre se um ho- Keítel de ter conhecimento

para aquele ex-ministro das mem como Goermg obtiver das câmaras de gás e das fá- Buenos Aires, 27 (United Press) - O Conselho Executivo

Fãnanças de Hitler, dizendo: qualquer posição em seu go- bricas da morte. Disse que von Nacional do Partido Socialista resolveu nomear Rômulo Ba

"E1e foi o cabeça da economia vêrno". Disse qu� von Kettel Keitel conhecia as atrocidades glíolo para representar a entidade no Congresso dos Partidos

e do rearmamento da Alema- constantemente ameaçava seus que os nazistas praticavam na Socialistas da América, que se celebraráem Santiago a 28 do

nha". Afirmou que �chacht subordinados com o Gestapo, Polônia sem fazer um só ges- corrente.

fazia parte do grupo de ale- advertindo-os particularmente to para acabar com aquele hor- Foi aceito o convite do Partido Socialista Chileno, uma vez

mães que tencionava retirar de não protestar contra o tra- roroso massacre. que êste avisou não ter solicitado o concurso do Partido Traba-

Hitler do poder e acabar com o I tamento aos judeus na Rússia, '

�.''';
lhist�, a mais nova agremiação politi.ca argenti�a. ,

._

regíme nazista, porém não fez I a perseguição às igrejas. Acu- r� .

lDen,huma tentativa para de- sou von Keitel de excluir von

t· d -I MAIS UM MONSTROfender Schacht da acusação de Neurath do govêrno alemão. tga OS raSI,"
,

.

"apoiar ,os nazístas ". GiS'e-, Disse que ro general Jodl exer-
Itál- I t I lo Guatemala,27 (United Press) _; A polícia prendeu um ho-

viUJS afirmou ainda que foi cía tremenda e desastrosa in- 18 pe O e e De mem de 21 anos que 'conforme a acusação, desde meados de mar-
Ooeríng quem conseguiu pôr' fluência sôbre Hitler; que Rio, 27 (E.) - Desde on- ço, violou e estrangulou 12 meninos.
Schacht para fora do govêrno William F'ríck, ex-ministro do tem, o Brasil possue eomuní- -------,-------------------
alemão e disse que o marechal Intertor, era altamente respo- cação telefônica direta com a A

'.

d' t.dvon Keitel ocupava uma das sável Ip,elos fatos sucedidos na Itália. Inau�urando esse servi- , nune, la a a., par I amais influentes posições no Alemanha. De Walther Funk, J N d F .

ço, o sr. oao eves 'a on-
M" 27 (U P)' A' G M íthgovêrno de Hitler, contradi- Gisevires disse que punha seus toura falou, pelo aparelho do 'exlCo,... - nuncla-se. que. eorges ess�rsml "

zendo assim as declarações de conhecímentos econômicos a seu próprio Gabinete, no Ita- o. no:vo emba�x�dor dos E�tados Umdos _Junto ao governo ar

von Keítel de que "eu era ape- serviço de Hitler. maratí, com o nosso embaixa- �entmo, �artll�� .desta ?�p�tal acompanhado de s�a senhora a

nas um mílítar ", Contmuando, o depoente de- dor naquele país. sr. Morais 16. de maio proxl�no, dlr.lgmdo-se para Bue�os AIr�s. Messer�-
Barros, trocando felicitações e,

mtth permanecera �m d1l!L no Pa�ama e outro n? RIO de Janeí-

_
I

• _ • ao mesmo tempo, obtendo in- 1'0, dev:endo ,chegar a ca;pltal platma a 22 de maIO.

Devoluçao de subscrlcoes . compulsórias tormações da marcha dos n_e- Novo aco"rdo entre chínesesd b d
gocios da nossa representação OS

e onus e, guerra
'

IIn_a_It_ál_ia_._______ ChungkiSl, 27 (De Walt�r Mandchúría para poder cele-
, Rio, 27 (E.) - Estão sendo ultimados, no Gabínete do mi- P d Logan, correspondente da brar conferências adíctonaís;
nistro da Fazenda, os estudos relativos à restituição' das ím-.' rorroga o' por "Uníted Press ") - Segundo com os representamtes

I
comu-

portancías subscritas compulsóriamente em, Obrigações de t
·

1 d· tudo índíca, será assinado' um nístas e nacíonalístas, tendo
Guerra correspondentes ao exercício de, 1945;, Dada a relevân- rio a Ias novo acordo, muito breve, pa- sido declarado que aumentam
cía 'da matéria, o ministro pretende assinar as referidas ins- Rio, 27 (Via A.rea) - Por ra a cessação das hostilidades as probabilidades de que a íu-
truções nos primeiros dias da próxima semana. decreto de ontem, o Presiden- entre nacionalistas e comunls- ta que ensanguenta a Mand

te da República prorrogou, por tas chineses. O general George chúria atualmente terminará
trinta dias, o prazo para a en- Marshall adiou sua' partida à dentro em breve.
trega de 'declara�ões do, im
posto de renda e imposto adi
Cional de renda, previsto Pelos
decretos-leis 5.844, de 23 de
setembro de, 1943, e 9.159, de
10 de abril de 1946.

Possivelmente
.

em agosto

Montgomery responde

Washington, 27 (U. P.) - A ,projetada visita do general
Dwight Eisenhower à América Latina dará ao já notório Che
fe Militar' dos Aliados o pl'Upel de "Embaixador da Boa Von
tade".

Explodiu a bomka de tempo
Londres, 27 (U. P.) - A bomba localizada em' Saint Ja

�nes e que, lançada pelos nazistas, durante a "blitz", não ex�

Para est'lmular plodira, fo.i finalmente ,detonada às sete horas e doze minutos,
,

com um terrivel rutdo que sacudiu as janelas do Palácio de'
Buckinham. I

a prOdução o tenente D. H. Mellor, situando-se no lavatório subter�,

Washington, 27 (United raneo de Saint James Pàrk, apertou o botão de controle elé�

Press) - A assembléia Nacio- trico que fez e:l(plodir o terrivel petardo nazista, lançado em

nal ConsUtuinte encerrou seus ,1941.
'

sete meses de atividades-, apro- d
..... -.

v�ndo qua�e u�ani�emente .a.Apresenfou suas f}re enClalS
Q. G. de Montgomery, Alemanha, 27 (Por C. J. Wighton, leI de naclO�rtallzaçao das ml- Méx1co, 27 (U. P.) - O sr. Sebastiao Sampaio, novo em-

correspondente da U. P.) -- Em aparente resposta às críticas nas de car.,vao. baixador do Brasil nesta capital, �resentou as suas ereden-
ode suas -campanhas, o marechal de campo visconde Montgo- O móvel da �edida foi esti- ciais ao presidente .Avila Camacho,
mery, em mensagem de despedida aos seus oficiais e soldados, �lU1a.r .a"produça?, que acusa .0 Nessa ocasião, o embaixador Sampaio declarou ao presi�
declarou: "Marchamos de El Alamein ao Báltico sem perder d_e:flClt de maIS de uI?- ml- dente que Brasil e México deviam fazer com que" a nçssa ami
uma só batalha". Acrescentou que a razão dêsse êxito reside 1hao _de toneladas. mensaIS �m zade continental sirva de excemplo a todos, -constituindo um
,!la confiança mutua e no empenho de vencer, que predomina- relaç�o as nrecess�dades da 111- fator permanente no pTogreso espiritual do Novo Mundo".
Tam no seio das suas tropas. d!strIa. O prestdente Avila Camacho respondeu dizendo que o

Montgomery falou perante as suas tropas em despedida

TOM
México estava ligado ao Brasil "na preparação de um mundo

ao Exército ,britânico do Reno, qu.e deixa para tornar-se chefe E KNOT melhor para' amanhã, baseado na justiça, na igualdade e na
do Estado Maior Geral do Império.' ,I,

' çompreensão mútua".

,

Eisenhower já aceitou, em prindpio, os convites que lhe
foram feitos nesse sentido, e espera apenas que as suas fun
ções oficiais lhe permitam realizar essa excursão, que será toda
por via aérea, possivelmente em meados de agôsto.
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Cinco cODCBrreotes
pára fornecer 60
ônibus para o
Distrito Federal
Para atenuar o problema do

traneporte de passageiros, .o
prefeito, conforme notícia-

_" r..- , ...

mos, deteemínou a aquisição
;-o__de 60 ônibus, nos Estados Uni

dos, sendo aberta concorrência
pública para o respectivo for
necimento.

CINCO CONCORRENTES
Shakespeare Ontem, foi levada a efeito a

x x x concorrência.,.sob a presídên-
A INCAPACIDADE DE UM cia do engenffeíro Renato

Lei.,'MINISTRO te e Silva, auxiliado pelos srs.
A demissão de Rodrigues Marcelo Pena Veiga e José

Júnior na pasta da Guerra, no Sousa Torres, tendo compare-I
gabinete Lafaíete, havia cons- cido cinco concorrentes: a Itttuido um escandalo nos ar- Ford Motor, Reo, La France,
raiais políticos. Explícando á -G. C. & Cia., e Guy Moto. As
Câmara o seu áto, o presiden- propostas serão examinadas
te do Conselho dera a perce- pela comissão acima, sendo,
bel' que este fôra motivado pe- depois, submetidas ao prefeito.
la ignorância' do seu ex-com- Do"Jornal" do Rio.
panheiro de gabinete.

- Decline V. Excia, um fá
to! Diga qual foi o erro que co

meti! - aparteou, furioso, o

acusado.
E Lafaiete, brutal e imper

tunbavet:
- A incapacidade não se

prova com fatos!
X'x x

RIA SI QUIZER
- Quer me dizer que horas

são?
Menos um quarto.
- De que hora?
- Não sei. O meu relógio

tem só um ponteiro ...

00E3-000E3ÓE300f3
De tudo nêste mundo uma pes

soa pode arrepender-se, menos de
ter economizado.
DEPOSITE NA CAIXA ECONô1\H-

CA FEDERAL

800€3E300g00oo

••••g•••••••••••••••••••••
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CONTO JUDEU
Um catolíco, um prote.stan

te e um judeu encontram-se
dias depois do casamento de I

um amigo comum. Nenhum
dos tres fôra ao ato, mas en

viaram presentes.
- Eu mandei um serviço de

chá para seis pessoas, di� o

protestante.
.

- Eu tambem não pude ir i
.

diz o catolícõ; mas mandeí-jae Ium aparelho de jantar para
doze pessoas.
- Estou.vendo que fui mais

prodigo que vocês, replica o

judeu. Mandei uma colher de
assucareíro para servir assu

car a quinhentas pessoas e
mais!

x x x

ADIVINHAÇÃO. " E RES
POSTA

Uma árvore com doze ga
lhos; cada galho com quatro
ninhos; cada ninho, sete pas
saras e cada passara,. com seu
nome.

- O ano com seus meses,
semanas e dias.

x x x

PERGUNTAS E R'ESPOSTAS
- Quem é que leva o cha

péu na cabeça, mesmo deante
de um príncipe, de um rei ou
de um papa?

- O cocheiro. \

- Qual é o homem que não
responde a outro que lhe tira
o chapéu?
- O defunto.
- Que é que fazem todos os

homens, mulheres, nobres,
plebeus, grandes e pequenos',
ricos e pobres, com o tempo?

- Envelhecer.
x x x

'\ Verduras, legumes frescos,
São enfeites pitorescos,
Mais apetite nos dão.
Torne seus pratos bonitos
Dispondo em volta dos ditos
Cenoura, alface, agrião.

x x x

PENSAMENTOS
O mundo ri dos homens de

'gênio enquanto vivos e ado
.ra-os depois de mortos.

James Douglas
O bom êxítojíe um gracejo

reside no ouvido de quem o es
cuta e não da língua de quem
diz.

I •

Peça hoje mesmo ao seu for
necedor um "Cartão�Royal",
que apresenta lôdas as ins
trucões indicando como fazer
para receber o famoso "Li ..
vro de Receitas Royal".
Se não encontrar o Cartãó
escreva para: Caixa Postal
32 1 5 - Rio de Janeiro.

1
I AMOR I Junto-lhe depois três ovos ba

A sedução é um dom. Deduz- I tidos e misture tudo. Ponha
se aos vinte anos pela beleza, então a metade da preparação
é aos quarenta pelo coração. numa fôrma de pudim untada
O verdadeiro amor naece na com -manteíga e polvilhada
mulher aos trinta anós e no com farinha de rosca, quebre
homem aos quarenta, porque lhe em cima dois ovos e cubra
elas e eles devem haver sofri- se' depois com o restante da

J
do para saber amar de verda- preparação.. Faça êstê pudim
de. cozinhar em banho-maria, du-

* rante uma meia hora. Ao ser-

CONSELHOS DE BELEZA vi-lo, banhe-o com um môlho
Os banhos quentes em ge- branco, bem leve. Enfeite a

ral debilitam, por iSSQ não se travessa com folhas de alface
I dever-iam tornar sinão por e ovos duros cortados em 1'0-

prescrição médica.' delas.
Produzem uma grande sen-

sação de calor, cansaço, trans- AS MÃES DEVEM SABER
! píração abundante, relaxamen- QUE:
to muscular, contração da pele Ao amamentar uma crian-
e respiração irregular e fati- ça com mamadeira, a mãe de-
gante. verá ter, esta inclinada para o'

O sangue anue com fôrça à! bêbe, de modo que êste não as

?a?eça, os olhos e o rosto �e, pire ar con.juntamente .com A

o

,lllJetam, embotam-se os senti- [alimento. SI a mamadeira for

1 dos, o apetite diminue e, si os I colocada
.

em se�tido. �orizon
mesmos banhos se prolongam tal, a criança ingerira uma

demasiado, pódem chegar ai camada de ar junto com o lei
ocasionar congestões, especial- te, o que é grandemente preju-Imente do cérebro. . dicial.
Em todo o corpo se sente *

I um acentuado estado de pros- AS DONAS ,DE CASA DEVEM
tacão" SABER QUE

.

Para apurar uma reação fa-I Os desentendimentos entre
vorável que produza bem es-· marido e mulher quando -atra

tar, é bem indicada uma du- vessam paredes do lar vão
cha fria de curta duração. constituir na cozinha do vizí-

* nho excelentes 'pratinhos du-
RECEITA PARA O SEU rante as conversações.

PA:(dADAR - 'As almônd'egas a turco

Pp.di� Ca.nadense de salmão preparam-se como se� fazem

jMelO qUl�
de batatas, 1 co- comtrmenta, mas contem tam

lher 'de m nteíga, 1 lata de bém um pouco de arroz e crê
salmão, 5 vos, sal, pimenta, me de leite..

môlho branco. Ferva as bata- =:': Engulír os alimentos é a

tas, sem casca, e, estando aín- príncípal causa da constipação
da bastante quentes', transtor- intestinal. Tôda pessôa que
me-as em puré, acrescentando tenha tendência para isso deve
a êste uma colher de mantei- mastigar muito bem os alimen
ga. Adicione-lhe a seguir o I tos e ensalivar a fundo cada
salmão, 'mexendo bastante. bocado. .

�

-:

GRANDES
-

UiO\lAÇOES
,

(UTEI

PRODUTO DA STANDARD BRANDS OF
IRAZIL, INC. - RIO DE JANEIRO'

*

A'encão
,

Senhoras e Senhoritas
Alizam-sa cabalas'

da pea.oos da cor,

p�ais crespos
e I'ebeldes que lIe

... jam, a termos quí-
m i c o s (formula

.,.,_........Uoa!!� America·no); . com
�:!III""'� garantia de I ano

a 6 meses. Serviço.-......... perfeito. podendo
ser lavado todcs 011 dias.
Madame Eunice, ex-proprietária

do Instituto Geni, do Rio de Ja
nairo. atende agora, dioriamAnt&.
na residência do IIr. Cardoso, sita
a praça GeneralOzorio n., 37 nes

·ta cidade.

Camtaas, Gravatas.. Pi iarnes
Meias dai melhores, pelos me

Dores preçça só na CASA MIS
CILANEA - RUe". C, Maf 1", 6

Senhora!
VIVA NOVAMENTE A,S EMOÇÕES DA MAIOR

NOVELA DE AMARAL GURGEL

PE;N·UMBRA
OFERTA -DE

EVARGENO
EVARGENO corrige o mau funcionamento dos seus orgãos prin
cipais, evitando tonteiras. colíccs, dare. de cabaça e todGl. os

males que surgem com 08 irregularidades do. saus pariodos
menlltruais. A. mancha., elpinhos e palas que enfeiam o leu

rosto dellaparecem com o uso do EVARGENO -

o companheiro da mulher.

.'

. .

Enviem a bula do EVARGENO para o Laboratorio Nusma -- rua

Jurupari n , 44, Rio -- C. P. 3095 e' receberá gratill em sua casa
a mais linda novela de AMARAL GURGEL -- PENUNBRA.

NOVA
Fó�A1{jLII

Um esmolte inteiram,ente
novo: seca ràpidamente rÓ,

tem maior brilho e perma

nece longamente sõbre as

unhas.

NorAS
tôl<lS

arrojadas ... lindas ... excí

tlintes.. Estas são as to

nalidadas estilizadas paro

1946: At Ease - Hcnoe

Bright - Proud Pink.
.

NOVO E
AlA/OR·
VIDRO

o esmalte Cutex vem agaro
acondicionado num novo

frasco de linhas modernas

��%1If111S
PEESitlA!.'!

Sem aumanto de preço. Não
há asmolte malhar. sejo
qual fôr o preço.

(UTEX
SEMPRE NA VANGUARDA

EM NOVAS IDÉIAS!

,
,

�--_I I ...

CRE DI4RI0 « KN o I»
A'Y;isa acs seus clientes a mudancà de
escritório poro a rua João Pinto n.s S.

junto à Redação do «O Estado».

l
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Vendeu um broche' de brilhantes
por vinte cruzeiros

Rio, (E) - Há dias, � ínvéstigador da Central do
menor Raul Gomes de Sousa, Brastl, foi á presença de João
de 14 anos de idade: achou na Vitori, e instituIando-se fun

esquina da rua México com a. cíonárío do Departamento

�a.otl\r a' O'leo cru'
avenida Nilo Peçanha, um bro- 'Federal de Segurança Pública,

_1'1 U che de ouro, cravejado de brí- conduziu o comprador a seus

VENDE-SE um marca ·Cli. lhantes, em torrea de marípo- escritortos, procurando por to
�m8x. _ mil rotações _ força

sa. ,"dos os meios apoderar-se da

,.de 6 8 8 cavalos. possuindo co-
O individuo João Vitori, mo- custosa joia, que essa altura

-4- -�-'1
radar 1Ia rua Lima Barreto, nOI já estava avaliada em 16.000

...e uo;; o eo, '"'8 P' d d d
. .

O "motor pode ser examina.
{ ,em 1€ a oe: :en o o garo- cruzeiros.

. .

'

-de em Itajai com o sr. Osw:al-l
to apanhar a ]OIa, otereceu-t O delegado Jaime Praça, to

<do o f Dutra delegado Instituto lhe, incontinenti, vinte cruzei- mando conhecimento do fato,

edos Marítimos, Tr'iltar com sa- ��s pelo achado. � criança, in-I agi� in:ediatamen,te, detendo

mel Noceti à rua João Pinto genuamente, aceitou a oferta os implicados no achado, com-

34, 1'eldone 1134_
'

e passou o objeto ao compra- ,pra e tentativa de extorsão, os
dor, que logo percebeu tratar- quais sem relutancía confes-
se de joia de grande custo.

I
saram toda a ocorrencía,

Sabendo da transação, o ex- O iuquértto foi instaurado e!
investigador de policia, Jorge

I
a joia remetida a Juizo, com a

Figueiredo Moreira, que habi- indicação de "propríetárío dés
tualmente se faz passar por! conliecido" ,

I
X X X

12!,�r�o�, a in!��i8 �!! I,jugados com dínamos. para o

:iornecimento de energia elétrica. O'POR'TU.NI·D ·DE -- VENDE-SE
-Lnformaçõeae rua Major Costa.l...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;:;;;;;;;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;:::::::::;;;;:;:;;:;;;;:;;;:;:;;;;:;:;±;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;. �

33 - Fpolis (l5v-l). CONTA CORRENTE POPU:;'�AR I'
Negócio de PAPEL�RIA, PERFUMARIA, A�MARINHO,

* • ..
Jur08 51h 8. a. _ Limite Cr$ 30.000.,00

BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezio de ATA-

Sala de jantar ... Movimentação com cheques .

CADa e VAREJO - preço de fatura estoque calculado
atualm.ente em CR$ lQo.oOO,OO.

Vende-se uma. quasi nova: Banco do D.istrito Federal S.4. Tratar pl'Sloalmente com: PAPELARIA ME,LIM
-mesa elástica, 6 cadeiras, cria-

Rio do Sul - Santa Catarina.

1:aleira. CAPITAL: (,R$ 60.\>00,000,,00 M>ENAS C� a,oo

j
CASA MISCELANEA distri-.

Tratar: R' Tiradentes _ es-
RESERVAS: CR$ 15,000.000,00 Com essa infima quantia. Voe. b ido do Rád- R C A

-quina Travessa Re tc'iff, ... T
-

23 �. I ....;. li
está auxiliando o ,seu próximÓl.

UI ',era. 8 108.:..
'"lu·a f'8J8ftO, - 11"'10' &ftuPC S 1 Cnnt-P;hU8 nsr" 8 (' .. in dto 1<'....... "•• , VIctor, Válvulas e Discos.

5 v. -4 aos lndicentea de Florianápolia.· Rua Ccaselheiro Mafra

•••

.. '.

Com'pra-se
Mobília de sala. grupo eato

fado, em bom estado.

�Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta,
. "' ...

'VENTILADORES
Vend-em-.e doill ventiladores alec

-t:ricos, grandes. para cima de l:l\.

p.a ou parede, lIen&o um oacilante,
!:proprioa para escritório, barbea
:.ria•• cofe•• etc. Tratar na rua AI
:mirante Lameqo 15.

-

...

TERRENO
VtIIIlde-se um terreno com maêeira de lei,

,::g:rande mata e cachoeira, situado no distrito de

Paulo Lopes, municipie de Palhoça, contendo

",:Oitocentos e cinqüenta metros de frente, que

-faz com o Travessão de Bom Retiro, com d4B
'1'nlil oitoc.entos e sessenta metros de fundo, "ra·

.ta.: com ?-fIo Chaves à rua José Jaques n.
_

1.

-ta·lef.me M 760 - .Fpolio.

i'

Quando os jumelos e démais' juntas e mancais do seu automo.�
estiverem cobertos por. uma ligeira e resistente camada d.

-

T EX A CO MA R FA K (o lubricante ESPECIAL para o chassi.

que d.,ra duas e até mais vêses que as.. graxas COMuns)

o' senhor dirigi-Io-á com .'sforço mÍRi..o e confiança mâ-
/

xima: - sem preocupações. Procure, pois, HOJE MESMO,

o Posto Autorisado TEXAC.O mais proximo 'e passe a

g.z:ar, melhor e com menor despésa,' o seu cerre t

Exame de aa::\gue. Exa.me para verificaçã.o
de cancer, Exome d. urino, Exame �ara

verificação da gravide_z, EXQfi."ut <:le esc�rro.
Exame pare verificação de doencas do.
pele, boca e cabelos, Exame de fézes I

. Êitarne de secreções, .

tlutovaccinas e transfusão de sangues',
t,.xarne qu�mico de farinhas, bebida

café; água., etc,

i
J _

r

Laboratório'
\

Clínico
RUA JOÃO PINTO, 2S

fone: 1448
Em frente ao Tesouro

do Elltado

Florianópolis
Farm. Narbal AJns de Souza

da Costa Avila

Manutat.ra

Dr. R. 6 S Medina,
�arm, L.

o( I M

,

"

c o r das pa r a III S t rum e n tos

Amanilho Met�lico. "JOIA"
F ia s d e A ç o p ar a P e $-C ar

I í nlla Impermeável pI- Pescar "PIRACORD"

, -1lII-
I=ESTÔES PARA�ES DE NATAL

Agradece sua -listirüa clientela pela. preferên
cia c m que a distinque, e, comunica que

JA ESTA ACEITANDO PEDIDOS DE

FESTÕES 'e GUIRLANDAS.
" "Lamé Prata'"

PARA AS FESTAS DE NATAL E FIM �E AN�

Rua Bartolomeu de Gusmão, 516 - S. Paulo

Fone 7-4226 - ex. Postal 2144

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lembrando a figurá· de Worth
Por Sylvanna, eomentarísta de
modas - (Serviço Especial
do CEC para "O Esta-do".
Londres - A apresentação

dos últimos figurinos britâni
cos para a moda da primavera
II'az lembrar.a rígura de Charles
Worth, o inglês a cujo genio
se deve a elevação do desenho
de modas femininas aos pín
caros da "haute couture", pro
fissão especíalízada que ocupa
o pensamento de todas as ele
gantes do mundo. Worth nas

ceu a 10 de março de 1825 em

Bourne, no Líconshíre, e seu

:pai era possuidor do título de
[procurador local. De inicio pen
sou em se tornar impressor,
mas acabou por entrar como \aprendiz numa casa comercial
até hoje estabelecida em Pica
dílly Circus, jdedicando-se á
contabilidade. Pouco depois;
porém Worth descoriu que se

Jnteressava muito mais pelos
tecidos franoezes importados
:pela casa ique me�mo pelos
seus numeras e pelas contas
que era obrigado a extrair. As
sim, logo que poude tocou-se
.para a França. Ali trabalhou
12 anos numá casa dedicada
ao fabrico de

.

tecidos finos,' es
tabelecendo-se então por con
ta propria como costureiro
para s e n h o r as. Uma das
suas primeiras clientes foi
a Prínceza de Mettern.ich, espo
sa do embaixador austriaco
que tanto darta para falar de si,

Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até o fim
-- Pedimo., al7i8o� por t�legro

ma, quando o jornal não cheq,or
no me.mo dia,

I QUEiXAS E REC;LA�AÇôES
PREZADO LEITOR: Se o que oh.

interessa é, realmente, uma providéncis
para endireitar: 0tO que estiver errado \lU

Il,ara ,que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que, a sua reclamação
ou, queixa poderá v'ir' a causar, encami

nhe-a 4 SECÇÃO RECtAMAÇOBS,
de O .t::STADO. que o caso serã lendo
'sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa
ção do. resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recta-

'I
mação nem a providência tomada.

DOENÇAS NERV<)SAS
Com 08 progressos da mediebta.

hoje, 8S doenç'88 nervosas, quantia
tratadas em tempo, são males pel'.
feitamente remediáveis. O curandei.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõ.
lIe um Ambulatório, q.ue atende.gr...
tuitamente os doentes ilervoso8 hl.
digentes, na Rua Deodoro 22, da. ,
às 11 'horas. diàriamente.

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, . Ampli-

I
ficadorea-Transmi'IQ'res

Mahrjal importado direta
mente dOIl U. S. A,

Proprietário
OtomRr GeorgeS Bohm

,
Elecb e - Tacnico - Profill8ionol

- formado na Europa
Florianópoli.

�U(1 João Pinto n 29 -- Sob.

AOS SOFREDORES
A Dl'a, L, Õl!lhardo, ex·médica do

Centro Espírita Ln·Caridade e Amor,
conlunica a !lludança do seu consul
tório para a rua do Senado, 317, 2-
anda� - Rio de Janeiro.

• (Consultas Cr$ 20,00), onde pass.
a oferecer os seus préstimos. Escrt"v'�

dêtalhadame.nte o nome, idade, ende
reço, enviando envelope selado � subs
crito para a resposta, juntamente com

a importância acima,
'

mais tarde. Pouco depois foi
apresentado á prcprta impera
triz Eugenia. A partir desse
dia, Worth estava firmado co

mo um ditador da moda temi

nína, ,e toda a alta sociedade

parisiense vestia-se em sua

casa. O seu nome passou a ser

famoso em todo o mundo e o

ínglezinho de Bourne viveu
dai por diante ditando a moda
ás elegantes dos dois hemisfé
rios. E' justo pois.. que se .re
corde o seu nOW1:l quando os
.... •

III

seus sucessores londrmos tra-
tam de lançar mais uma vez as

suas coleções para a primave
ra deste ano.

Cereais em grosso 1
Ma,ntelga, queijos, xarque,

Ibanha e salgados '. I

MACIEL, FONSECA & C.
Co-missões Conta Própria

Caixa Postal: 3794'
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

-

.

Gonsignacões

Foram, práticamente, em
-

vao

4. Ricca Multi & Via. '

Repre se nteções, consignações
conta propria

Ac'eitarnOJ; representações
poro o Estado do Poraná.
Rua Cândido Lopes 40.

Curitiba - Paraná

e

Rua Leandro' Martins, n. 6
Quase EsqUina da Rua Acre

Rio de Janeiro
Recebemos à consignação: manteiga, querjos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, Fécula.
eaçãc, camarão Cootàs rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

fiaanciamento até 89% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

BARBEIRO
. .

Preciaa-se de um oficis l de
bel beire, competente.
Tratar no "Salão Record" à

Praça I 15 n", 21. 6 v.·3

Crédito
�

\ RIO DE JANEIRO t: BRASIL
,

Reforce as suas·

defesas' orgânicas
Tendo as suas defesas
orgânicas naturais",'
equílíbradas, os orga- .......
nismos fortes e sadios
encontram-se, natural�-:
mente, menos sujeitos
a doenças. E. quando
atingidos por um

resfriado ou . gripe,
rea&_em com vigor, libertando-se fa
cilmente, Mantenha, portanto, o seu

organismo em perfeito equilíbrio,
Dê-lhe um tônico capaz de enrique
cer o sangue e auxiliar as suas de
fesas naturais, Tome Vinol, às refei
ções, e continue com o mesmo es

pírito alegre e saudável, disposto
para a luta quotidiana. Vinol é uma

verdadeira "fonte" de vitalidade,
Vinol ajuda-o na convalescença de

doenças ou operações, aumentando
seu apetite e proporcionando-lhe um

sono tranquilo. Vinol encontra-se
em tôdas as tarmãcias e drogarias.
Vinol . é a saúde do sangue I

Mútuo Predial

PRÊMIO M tllOR

1, ., que, na Tailândia, é
multo difundido um esporte se

mlhante ás brigas de galos,
com diferênça de que os com

batentes são peixes, em vez ,de
galináceos.

2, ., que os sucos da laran

já, da uva ou do ananá pro
duzem mil vezes mais calorias

quando ingeriods em estado de
pureza do que quando trans
formados em vinhos por meio
de fermentação.
3, .. que 80S pavimentações

asráltícas foram introduzidas
nas ruas de Paris por Napoleão
III, não para a melhoria do

tráfego, mas com o fim único
de impedir a construção de

! barricadas com paralelepípe-
j dos ou lages de calçamento. •

4. .. que o congnome de Ri-I
Amsterdam, (U. P.) - O O Serviço de Informações ho- cardo Coração de Leã? proveio]

S�rviço d,e Inrormações d? go- landês noticiou� hoje. que a
do fato de a.quele rei "sempre Ivermo declarou que as dISCUS- proposta do govenno teíta a 10 usar em sua c�ta de. malha ao

. sões entre holandeses e

indO-I
de fevereiro - status de com-

lado _do coraçao,. tres cabeças
nésios estão em prosseguimen- monwealth, com eventual. dd- de leao, uma em .,clma da outra,

to, nesta capital, sôbre alguns reito dos indonésios escolhe- desenho que mais tarde entrou

aspectos, mas os três membros ram entre ampla independên- para .o escudo real da Inglater-,
do gabinete indonésio mostra- cia e partíeípação do Império Ta., I
vam-se pessimistas, quando holandês _ seria a, base para

5 ..
: que se fosse alterada a

embarcaram ontem de avião o prosseguimento das díscua- quantidade de. luz e calor que

para, Java. A informação ho- sões. O dr. H. J. Van Mook, a Terra recebe .ct?� S�l parfi; o

lamdesa hoje divulgada que as governador geral em exercício excesso ou fi; detíciêncía, a vI�a
negociações sôbre as reivindi- das indias Ortentais Holande- desapareceria da Terra, pOIS

cações 'de Independência dos sas está sendo esperado em
o' nosso planeta recebe do Sol Ijt, ,

indonésios "mão serviam de Java dentro de alguns dias e
a quantidade d,e .radiação e�a-'

ponte para tôdas as díteren- então, talvez, sejam reinicia- ,tam�nte. r�cessana para a VIda

ças mas que, apesar disto, foi das ali as negociações.' aqui exístír.

conseguido" algum progresso Rio, 26 (Via Aérea) In- 6,:. que, ao tempo do d�s-
sôbre diversos pontos". formam dê

-

Goania que nos cO?rI:mento da América, nao

Ontem a moita, o ministro garimpos diamantíferos loca- exu�.tllldo pr�cesso de conser

do Interior indonésio, Soedar- Iízados nas margens do rio vaçao dos .alImentos, os euro

sarno, do govêrno do prémier Vermelho, nnmíoípio de Por- p�_u� acredItav�m que as espe

Sutan Sjahrtr, declarou que as] to Nacional, estão em atívída- ,cIan�s da IndIa (·cravo, can,e

conferências aqui .realizadas I de cerca de três mil garimpei- la, pI.menta" etc.) conservam

foram, praticamente, em 'vão. 1
peiros,

os ahmentos, quando na ver-
. dade apenas disfarçavam o mau

----------------------------- cheiro· dos mesmos, já meio

estragados; e que, por essa

razão, as refe.ridas _especiárias
tinham naquela época uma

extraodinária ptocura em todos
os paises da Eurppa.

--MACHADO. êIi

� , --

�

PrODrie�ários - J. Moreira & Cia.

A PIais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

Muitas bonificações emédico 'gratis
Tude) isto por apenas Cr$ 1,00

......mm._=-�..am _
I

Co:>ynghl da
Ibe HA�f voo UfANO? tnc:

Agiacia.. ReprHentaçõe. em
Geral

Matriz: Florian6poUI
Ruo João Pi.to i n. �
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cre.ci6rrta

Rua Floriano Peixoto, ./n
(Ed1i.t Pr6priul.

Totlegrama.: ·PRIMUS·
AO'.nt•• '!lO, principal,
O'\unic;plo. do E.ttl''l.�

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI

l

-graças ao saboroso «PÓ Digestivo'
{(eWitt > que, desde a primeira dó
'se dá alivio ás dôres agudas da
rná digestão e faz desaparecer CP

peso e os ardores causados pelo-r
excesso de acido no estomago.
O «PÓ Digestivo De Witt» corrige o>

mal no seu inicio; estimulando a di-.
gestão, protegendo as mucosas gas-:
11'0 intestinais e neutralisando a aci
dez exceasiva. Lembre-se que com c>
• PÓ Digestivo De Witt> não se de-
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira,

Peça na farmacia o

ILi'mÃm.ripíiõSA
I Rua Deodoro, 33

Ftorianôpulis
Livros novos é usados, ?
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras edítadas no Brasil
ou no estrangeiro,
Novidades todas

semanas

."

eUBALDO ABRAHAM
SENHORA

participam aos parentes
e pessoas de ''suas' relações
o náscimento de sua filha

IVERA-REGINA

. Fpolii., 20/4/946.

3 v.·,l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Revelação catarinense
Acary Margarida, o conhecido pintor conterrâneo que

,:'5e tornára popularíssímo na arte pictórica em todo Brasil, co
.mo paizagista de real valor, breve irá expor seus mais recen

.zes trabalhos na terra dos Pinheirais.
Profundo conhecedor das belezas naturais de nossas ter

xas, há vários anos êle vem fixando em suas telas os recantos
. .maís lindos deste torrão sagrado, em que Deus nos presenteou,

Com a sua exposição á realizar-se em Curitiba, Acary
..l\iaIT'garida deu-me a honra de mostrar entre vários outros

. quadros de valor, cinco telas de maravilhosa beleza, "CONFIS
,SÃO" um trabalho que merece os maiores elogios, 'porque é
'nesta' tela que o pintor catarinense, empregou todo seu ta
,l�nto, todo seu esfôrço para conseguir aquelaexpressão de'
nm homem arrependido que volta a casa de Deus, confessan
.do seus crimes. Sôbre a parte píctóríca é excelentemente ad
.mírável, quer na prespectíva, ou no seu feliz' acabamento.

,· ..CIGANO" - outro trabalho que pela técnica moderna, "mas
-moderada", muito feliz foi o notável pintor ilhéo.
o

"TARRAFEANDO" - a ex-pressão máxima da naturali
.dade com que os' nossos pescadores da costa manejam a sua

tarrafa .afím de colher algo de nossa farta Baía.
'�PRIA DA SAUDADE" - a beleza eterna de nossa terra,

,.(j recanto mais poético, que conheço no Brasil, É sem dúvida,
"1.una praia' cheia de .poêma encantador, onde pintores que
.aquí aportam tícam extasiados diante do seu colorido, da sua

!.orma tôda diferente 100%, e vai fixando na tela esta beleza
'rara deste maravilhoso Brasil.

"PRAIA DA SAUDADE" - a beleza eterna de nossa terra;
::pintor conseguiu com tanta harmonia no colorido, que eu

.consídero como expoente máximo da atualidade na arte Pic-I+oríca desta terra de Vitor Meírelles, Acary Ma':rgarida não é

.maís um pintor, e sim, um artista de grande valor quer na

"sua terra quer em outras plagas. Com sua abra honesta e

"firme, Acary Margarida levará parra Curitiba as mais belas

-paizagens e os tipos mais populares da nossa amada terra. E

lá, êle terá a recompensa dó seu grande esforço, e do seu sa-

-erífício, porque, diz o ditado: Ninguém é projeta, na sua terra.
, Jupiter

limpa mais
agrada mais
'rende mais
... e meu "papaizinho" sa
be o que diz porque tam-

bem prefere Kolynos ...

porque "papaizinho" com

provou que Kolynos limo

pa completamente os den-

tes sem arranhar o esmal

te . .. que Kolynos é real-

"mente agradavel ao pala
dar .. , que perfuma sua-

vemente o hálito... qae

rende mais!

McC ICl08P

OU�R VESnR·SE COM COHfORl'O E ELECiAHCIA ?

------

I

Prndencia Capitalização
COMPANHIA N,1ClOiVAL PARA FAVORECER A ECOND1\i1A

Capital: c-s 2.250,000,00
Sede: Ruo José Bonifácio, 278 - São Paulo

Partroipaç�o a08 Portad'�res de, Títulos
A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional

,para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta

data, em sua Sede Social, à RuaJosé Bonifácio, 27-8, 1 o andar,
em São Paulo, e nos Escritórios de, suas Inspetorias Gerais

e Agências, disseminados l?or todo ° País, as quantias a

'que têm direito 0S portadores de títulos considerados em

vigor entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1935"
conforme estabelece ° artigo 9, das suas "Condições Gerais". h,
A quantia a ser distribuida num total de Cr$ 1.402.068�10 i .�.� i,

(um milhão, quatrocentos e dois mil e sessenta e oito cruzeiros 1H.e dez centavos), conforme Relatório da Diretoria e Balanço
encerrado a 31 de Dezembro de 1945, aprovados em

Assembléia Geral realizada em 15 de Março de 1946, 'repre
senta uma porcentagem de 42%' sôbre o valor de Resgate
dos títulos no décimo ano.

São Paulo, 16 de Março de 1946

A DIRETORIA

.�, .

Completada a evacuação

;.

\

. I

J;l
· -

� ercoes no
,

Azérba íjan
Londres, 2,' (U. P.) - O

rádio de Moscou informa que
o govêrno d& A�rbaijan no

E:iJoI=.:3E3E3e:::30€:3-e::::3-E3 meou um Conselho Elei,tora1
Econorrsizar não é ohrigaçâo

'

por- para organizar as eleições ge
que é, antes de tud.o, imperioso rais marcadas para junho pró
dever dndividual a serviço da co- ximo. A irradiação citou um
letividade.

'

de h de T briz
DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI- ,spac o a .

CA FEDERAL

.

Teheran, 2 (Por Samy �ou-I enq�anto alguns chegavam a

kí, correspondente da United duvidar que se ultimasse a re
Press) - Fontes oficiais 'an- tirada nesse período, por -difi
glo - amer-icanas

.

informaram culdades ferrovíárias. O Q. G.
hoj-e que as tropas do Exército soviético o

no Azerbaídjan foi
sovíétíco completaram a eva- I aparentemente transferido pa
cuação de Tabríz, Um via- ra as imediações da fronteira,
,�ante britanico declarou que o ao norte.
'aeroporto de TaJbriz, onde até
recentemente eram' mantidos
de trinta a quarenta avioes

soviéticos, acha-se limpo.
As referidas fontes acres

centaram, contudo, que ainda
foram vistos civis russos em

Tabritz. Confirmaram, I toda,
via, que os quartéis utilizados
pelo Exército Vermelho em Ta
britz acham-se inteiramente
vazios. Ignora-se se -o general
comandante, Pinsky, já par
tiu. Foram removidos todos os

postos militares soviéticos nas

estradas>
'

CORlra'r'llio's 'a'O' empre"stl·mo' pa�:��.��:J:;!eá�:;I��U���
, se precisa de autorízação da

. ".'
"

embaixada soviética. Acres-

Washington, 2 (U. P.) - a proposta.de que os Estados centou que viu um longo com-

Os senadores Bilbo e TaU pro- Unidos façam á Grã-Bretanha boio terrovíárío militar partín
puseram ao Senado norte-ame- um presente de 1.250.000.000 I do dej'I'abríz para a fronteira
licano seja rejeitado o prole- dólares. '

I de Julfa, a noventa milhas de
1.ado empréstimo à Grã-Breta- Theodore Bílbo, por sua vez, Tabriz, ontem.
'nha e adotadas outras medi- disse que' falará várias horas Círculos políticos de Tehe
<das em seu lugar. "sôbre o assunto" e qualificou I ran acreditavam que os russos

TaU declarou que o govêr- o empréstimo de absurdo e in- precisariam de todo Q tempo
DO está conduzindo os Estados concebível, pelo que propunha i até o dia, 6 de maio para' com
'Unidos à inflação e à depres- que o dinheiro fosse destina- pletar a evacuação de Tabriz,
'São no curso dos próximos do a pagar ",bonus" em' favor

'

. .

quatro anos, voltando a fazer. de ex-combatentes, . , .RECORTE eSTE coupon preencha-o e por nos:so Inter
médío remeta-o Á CAIXA' D'E ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

•

e::::te::3-e::3E3E:3-E3€3E:3-

O�---.---
LEIAM A REVISTA �I O vigor do organismo humo-
O VALE DO I'tAJAt no e a plenitude da sua..vi-

talidade' está no equilibrio das
f�ncões glandulares. Glantona.
a base de 'extratos de glcindl.1-
las e vítcmíncs, normclisa esSClB
funcões e imprime ao organiS.
mo novas, forcas propulsoras."
Desperta Emergias adormeci- ,

das. trczeado ao homem a.,ale- "

'

gria de viver. Tubos ceril20 dra- ,

geas. Expansão CientíficaS/A•.
- Caixa �ostal. 396 - S. PaulO.

Ig�antona;'

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte,
dessa OAIXA com" a mensalidade de Cr$ : .

F'lorãanópclís, de ..
'

....••••• ,. de 194 .. , •.•

Nume por extenso "
,

' .•

Local onde à!"vprá � ..r oobrada a mensalidade .

PROCURE A

j Alfai�"!�!!� S��!�2i��c�noMello
--------_.-------------------------------------------
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Desempenho dos mais brilhantes' no Tornei"
Relâmpago da Cidade cumpriu ontem o valoroso
Clube Atlético Catarinense ao derrotar o Paula
Ramos -Esporte Clube, pelo escore de 6 x 3.

Viajar nos aviões da

VARIG
é ter a certeza de que viajará com conforto

rapidez e segurança.
-

Os aviões ds VARIG primam pela pontua
lidade.
Os que a têm honrado com sua perfer ência,

são testemunhas de que as horas e dias de

chegada e saída de Florianópolis e esceias,
vêm sendo observadas· rigorosamente.
Viajar nos aviões da VARIG é ter a cer

ea absoluta de que e111bm'cará e cheqará nos.

dias e horas aprazados.

Correio Lageano·
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Viagens rápidas entre Curitiba e Montevi-

déu, com escalas por' .Florianópolis, Pôrto-

Alegre, Pelotas' -e Jaguarão.
Informações na filial de Florianópolis: EEií

ficio La Porta.

Praça 15 de Novembro. - Fone 1.325.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Em coutinDa�ão ao Torneio . RelAmpuuo
.

da Cidade, tere-mos, boj6, a- sa1isfação
de assistir aos I sensacionais encontros Caravana do Ar x Avaí

e Figueirense r Bocaiuva.
o SENSACIONAL PRÉLIO cas, estão designados os se-! carreira, ohegou ontem a es-

DE HOJE guíntes jogos oficiais: \ ta capital o chefe da'Delega-
As 'contendas entre Avaí e Fluminense x Canto do Rio, ção Universitária Oaucha, aca-

Caravana do Ar sempre pro- no campo da rua Generalo Se- .dêmico Antônio Lourenço Ro

porcíonaram espetáculos dig-. veriano. sa, que vem partícipar da VIII
nos de sertm vistos por enor- Bonsucesso x Botafogo, no Olimpiada Universitária Bra-
mes assistências. campo da Gávea. sileira. O restante da Delega-

No ano findo, entre os dois América x São Cristóvão, no ção, é aqui esperada. até o dia
rivais, foram realizadas vá- estádio de São Januárto. 30 do corrente.

Tias partidas amistosas e ofi- Vasco da Gama x Bangú, no .. * *

dais, delas saindo vencedor o campo do Madureira, NÃO IRÁ lUIS A MINAS O
Caravana do Ar e o Avaí, o Flamengo x Madureira, no PRESIDENTE DA REPÚ-
que bem atesta o equilfbrto de campo do Canto do Rio. BLICA

fôrças dos dois conjuntos, Nes- * * *' Rio, 27 (E.) - Muito embo- INDúSTRIA COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S A
se ano nenhum dos outros clu- "CARNE'l'" DOS JOGOS DE ra tenha sido anunciado que o

'

, � .••

bes amadoristas da capital HO,TE presidente da Repúbltca iria a Senhores acionistas:
RELA'róRIO DA DIRETORIA

conseguiu derrotar os dois ca- No Rio: Uberaba, arím de inaugurar a .É com o máximo prazer que vimos apresentar-lhes o demonstrativo do movimento feito na.-
exercício de 1945. Os resultados obtidos poderão ser apreciados pelo balanço apresentado. Para

tegorizados esquadrões. Fluminense x Canto do Rio.' Exposição Agro-Pecuária dali. outros esclarecimentos, ficamos a inteiro dispor dos senhores acionistas.

O bi-campeão e o více-cam- Bonsucesso x Botafogo. I a reportagem do "Correio do Jtajai. 3� de dezembro de 1945.

peão de amadores, isto 'é, o América x São Cristóvão. I Povo" conseguiu apurar que o

Avaí e o Caravana do"Ar, res- Vasco x Bangú. - Ga1. Dutra não maJis irá áque-
�JlI8ctivamente, hoje se defron- Flamengo x Madureira. lIa importante cidade do tríân-
tarão mais uma vez, no Está- Em Plortanõpólís s gulo mineiro. O chefe da Na-
dio da F. C. D., e, como sem- Avaí x Caravana do Ar; ção pretende presidir, pessoal-
.pre acontece, estarão empe- �ig:ueirense x Bocaíuva. mente, os festejos do dia 1° de
nhados numa luta de. propor- Em Porto Alegre: maio próximo, nesta capital.'
ções gigantescas pela conquis- Grêmio x Renner. x x x

ta da 'Sa peleja do Torneio Re- "" �, «, O CRUZEIR.O FAZ NOVA
Iâmpago. SORTEADAS AS TABELAS TENTATIVA PARA CONSE-
Salvo'modificações de últí- DOS JOGOS UNIVER- . GUIR O CONCURSO DE

ma hora, os conjuntos prelía- SITÁRIOS TEIXEIRlNHA
.rão obedecendo às seguintes Rio, 27 - Foi o seguinte o Recebemos o seguinte tele-

constituições: résultado do sorteio dos jogos grama: Porto Alegre, 27 de
AVAÍ: Adolfo, Ivanf e Ta- de diversos esportes integran- aortl de 1946 - Cronista Pe- �';;o c.1:igíVCIP AS S I vo

vinho; Fatéco, Boos e Henri-l tes dos VIII Jogos Uníversltá- dro Paulo Machado, d. d. díre- Capital

que; Lange (ou Sapo), Nizeta, I rios Braellelros, que serão dis- tor do "O Estado Esportivo" �ub���;i�ar··"".t:':'.': :::::::::::::::: :::: - j�:��g::
F.elipe (ou Ivan), Nicolau e putados de 1° a S de maio nes- - Fpolis. - Há grande des- C/correntes - Acionistas e/aumento capital .

Zacki. ta carpital : contentamento nos meios es- Reservas ,.. . .

CARAVANA DO AR: Arí, FUTE,BOL - 1° [ogo, Per-
J porrívos do Cruzeiro, por não I' .

'

Exioiuel a curto e a 1011.g0 prazo

Gato e Morací ; Sílvio (ou nambuco x Baía' segundo terem conseguído até o pre-. Tlt�lns desc0t;tados : .

'.. J .. DIVlde;ndos nao reclamados � .

\ .

Olavo) , Haroldo e Verzola; Estado do Rio x Distrito Fe- sente anomento o concurso de j �iv. n. 8 - 1945 (8% sôbre capital realizado .

Lebetínha, Sanford, Leônídas, deral; terceiro, Paraná x Rio Teixeirinha, do Palmeiras, de I
C/correntes -_

s.aldos
deved. . .

Síl
I

H G' '" d S I: 4° P
,

M' BI
.

f 'ti I Compensado
I va e azan. I anue ou, , ara x 1- umenau, que aqui ez o ma Caução da diretoria

O jogo está marcado para nas Gerais. partida frente ao Palmeiras,'
'

às 13,30 horas. BASQUETEBOL � 1° jogo, de São Paulo. Para a cidade
893.593,30-

,. ,. '" Paraná x Rio Grande do Sul; de Blumenau seguiram emís- DEMONSTRA�j\? ÉD� f*RJIDA DE LUCROS E PERDAS EM 31·12-45

F.IGUEIRENSE X BOCAIUVA segundo, Pernambuco x Dis- sários do Cruzeiro que vão Mercadorias , _ .

, ° '

t ta'
S. de ferragens) e S. de seguros .............•........... - .

Este prelio, mareado para trito Federal; 3, Para x Mi- en r mais uma vez trazer s. crediár ia ..

às 15,30 horas, último jogo da nas Gerais; 'e 4° Baía x Esta- Teixeirinha para as hostes
terceira rodada, vem desper- do do Rio. cruzeírtstas. Hoje aniversário
tando desusado interêsse. O VOLEIBOL 1° jogos, Folha da Tarde.: Jornal de
Bocaluva procurará rehablli-, Ba,Ía x Rio Grande do Sul; 2°, grande circulação do Sul do

,tar-se dos :r.eVi8zes sofridos

.nOtt',
Pará x Paraná; 3°, Distrito Brasil, serão prestadas gran�

jogos com o Atlétioo e o Avaí, Federal x Estado do Rio; e des homena;gens. Estarei rpre
e não poupará esforços el;11 le-(40, Vencedor do primeiro x sente. Abraços, Arybaldo Pó-
vAr de vencida o prélio com o Minas Gerais..� voas.

invicto co:njunto do Figuei�n-I POLO AGUATICO - 1° jo
se, lideI' do Torneio _

Relâ.mpa-I go: Pernamb?c� x Minas Ge
go.'

.

_ ralS; 2°, Parana x Estado do
Os quadros_ prováveis: FI- Rlo; 3°, vencedor do primei

GUElRENSE: Isaias, Chinêslro x Rio Grande do Súl; e 4°,
e Diamantino; Pires, Jair e vencedor do segUindo x Distri-
Biguá; Ico (ou Marcos), Wil-Ito Federal.

.

,

san, Augusto, Arí e Abelardo. TENIS - 1° jogo, Paraná x

BOCAIUVA: Sílvio, Barooto e .-Minas Gerais; 2<>, Estado do
Dinarth; Nenem, LuizlI e Flá- Rio x Rio Grande do sUl; 3°,

.

'vio;. Odílio, Perrone, Bodinho, Distrito Fooeral x Pe-rnambu-
Medinho e ,Lauto. co; e 4°, veDJCedor do segun-

. x :». x do x Baia.
TORNEIO MUNICIPAL

ra, .�v�á-Io-á d� I �nfre�ta: o
te-americano para os 100 me

campeao mun la oe OulS. I tros em nado de peito, no cur
- Informa a U. P. que, des- so do programa de encerra

pachos .de Milão dizem que
Adolfo Consolini bateu o re-

mento da Competição Nacio-
nal Fennínína de Natação. Pa

cord mUllJdi�1 de Iançamento trfcía cobriu a distância em
de disco atingindo' a distância

1m.14 em 6/10 e derrotou a
de 54d23 metros, na semana

.antíga campeã Jeane Wilson.
passa a. !A nova marca é 5 décimos de
- Informa a U. P. que Pa-;segundo menos que a amteríor

trícia Sinclair, de Seatle, esta- r estabelecida por Jeane em Chi
beleceu um novo recorde nor-: cago, em 1945.

r'

(

Ronnüo Noceti, diretor-presidente.
Dr.. José Bowif âcio Sctvmitt, d. industrial.

.
Sídnei Noceti, direto-r-gerente.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31' DE DEZEMBRO DE 1945

Lmobilieodo
A T � V O

,

Imóveis _. . . ...............•......•....

����f�la� �te�sl�f�:ç�e.s.. : � : : : � : : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
102.497,70
54.662.30
51.908,00 209.0�8,oo

Realistiuel a curto e lonço p'ra::o
Mercadorias _ " ...........•.•.•

Veículos . _ .

T'itulos avalisados - S. crediár ia .

Semoventes .
.

110.220,60
4.008,20

127.253,90
200,00

373.655,40
38.197,40
18.989,80 672.525,30

I <' _ )(11({I)5 devedores _ .

Secção de ferragens .

Caixa _ ....•................. __ •..

Compensado
Valores caucionados .

. 12.000,,,,

893.593,38.

150.000,00

342.000,00
47.328,30 539.328,30'

26.561,80
22.049,80
,12.000,00
281.653,40 342.265,00-

12.000,00

Rio" 27 - Para amanhã, em
disputa do Torneio Municipal
dos clubes profissionais cario-

128.601,80"
39A14,lo-
19.845,10>

187.861,00-

DÉBITO
a S. óleo , .

� g,f0��d'?; •••..••••••••••••••••.•..•••.••••••••••••.••
il Desp. bancárias " "

.

; ��:�����:'::::::::::::::::::::::::::::::: � : : : : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
a Selos correspondência .........•......•................... . .

VÁRIAS NOTíCIAS a Veículos
.

.
a Mostruário ........•...............•.....••... _ ....•......•.........•••

- Finalmente o América ce_'a Des!? gerais .

d d·,·
a. Impostos .

eu o passe o 'centro-médIO a Juros e descontos , .

Danilo ao Vasco da Gama me-
a S"el05 c�ns�mo ..

; :.;
.

, a .... �los .. certl f lCMO.., _ ....•..........•...............•....••..•.......•

diante a soma de 250 mil cru- a F. de .reserva .: ,.... 2.990.80
•

a F. grato dlretona . . . . . . . . . . . . . . . 2 990 80
0011'08. Por um· contrato de a F. depreciação ... ,...................................... 2:990'80
dois anos Danilo receberá 90

a F. grat.. futtcionários 1.500:00
a F. beneflclente _ . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 000,00

mil cruzeiros a F. garantia devo duvidosos ,......................... 6.436,30
.. 'Inf' .

a Di ... iden4o n. 8 (8% s/çapital realizadR) . . . . . . . . . . . . . . .. 12.000,00
.

- arma a U. P. que che-
gou a Nova York o ca.mweão
peso-pesado do Império Bri- PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Indústria, Comércio e Seguros K.,ot;
tânicO, Bruce· Woodcock, que s. A., tendo cxalTUnado os ltvros e demaIS dcu.mentos relattvos 00 exercício de 1945 ""haram O<l

.

d' tar "tch" mesmos.� perfeIta or�em) razão porque s5.o de �arecer que os mesmos sejam a.provados pela.VaI UlIpU um -m.a com a.semblela geral a realtzar-se no dta e hora que for marcado p<;la diretort<l que fará pam êste

To1llltD.y Mauriello a 13 de fIm as d�vidàs C(;nvoca�ões.
. ,. . . . I

ItaJa" 12 de Janetro dê 1946.
maIO rProxlmo, I-llIClando uma .

. -. - A<I.eo-bal-Ro<t>lOó'·da· 5../r,.,

h
A n-tÔ1t1'O Ramos

crumpan a que, segundo espe- '
.. :. ..115' Rodolfo RC1la1lx Ba!wr

25,00'
400,oc>-

4.312,00
5.708,50<

60,00-
496.80-

9.952.0<>
4.698,00>

41.430,6<>-
13.537,20-

. 533.1&.
, 4.150,_

850,00<
24.241,90'
16.533.400
11.249.9""

.

19·772.7<>
1,20<

29.908,70<

187.86i,,,,,"

* * .*

A vm OLIlIPIADA 'UNIVER
SI'[!ÃRIA BRASILEIRA
Rio, 27 (E.) - No avião da

'. I , � ;

!
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o aTADo-Domingo, 28 de Abl'H de 1946 9

lo cartaz· o· rompimento com a. Espanha o território do Amapá firma
, Nova York, 27 (U. P.) -I adiamento para dar tempo aos com Franco, como propusera 4) importante contrato
])ando-se já por segura a apro- delegados de consultarem seu. delegado polonês. ' Rio, 27 (Via Aérea) - O ca- 50 anos, as jazidas da ferro,
vação, pelo Conselho de Segu- respectivos govêrnos, porém, �. pitão Janary Gerutil Nunes, calculadas em 150 milhões de

.rança, da moção australiaBA mais tarde disse aos jornalis- VELOSO FAZ OBS.ERVA- governador do Território do toneladas, mediante preços
.

(que cria um
\
sub-comitê de tas que se poderia considerar ÇÕES Amapá devidamente autoriza- considerados vantajosos, e ou-

(Cinco membros, .para o estudo esse gesto como parte de sua Nova York, 27 (U. P.) - É do, pelo Presidente da Repú- tras obrigações, entre as quais
,do problema espanhol, suge- campanha para obter a unaní- o seguinte o texto das obser- blica, assinou importante eon- figura a construção duma es

.rfu-se hoje a possibilidade de midade no seio do Conselho. vações feitas pelo sr, Pedro trato de €x:ploração das jazi- trada dei ferro de 180 quilôme
<que o chefe do govêrno repu- A finalidade, ao que parece, Leão Veloso na sessão do Con- das de minério e ferro ali exís- tros e dum cais no rio Amazo-

.hlícano, sr, JO,sé Gíral, compa- é dar tempo ao delegado so- selho de Segurãnça. "Serei tentes, com a Hanma Corpora- nas, para uso comum da com

.reça pessoalmente ante o sub- víêtlco, Andreí Grom.ko, de breve como- sempre. Desejo' di- tion, dos Estados Unidos, re- panhia e do Território.
comitê. Notou-se com interes- pôr-se de acordo com o resto zer que apoio as observações presentada pelo sr. Harry Findo o prazo, essas e ou-

'se que a nova resolução apre- dos membros do Conselho, já do delegado australíano e tam- Pierce, .tras importantes obras rever-
, 'sentada pelo coronel William flue parece ser ele o único que bém sua emenda. De acôrdo com os- têrmos do terão ao Patrimônio do 'I'errí-

:Hodg'sou diz que o citado sub- se opõe á formação do sub-co- "Em o�asião ,anterior ex- 'C01lJtrato, essa companhia terá tório' do AIl13Jpá, sem. nenhum
comitê receberá "documentos mítê de cinco membros, tal co- presseí dúvidas sôbre

"

se,' a o direito de explorar, durante ônus para o mesmo.

.e decla.rações", o que Permiti- mo propôs o delegado da Aus-
u questão apresentada ao Con- '-' ,

].·á que todas as pessoas ou trálla, Se acontecer isso, che- selho pelo delegado da Polô- C t f
-

grupos interessados .npresen- g':u--se-á à unanimidade reque- nia era da competência do On reras _ az acusa r:o fie 5
tem do�umentos 9U prestem rída pelo .delegado ,m�lcano, Conselho, Sueerí em conexão

�
decla�açoes pessoalmente a De, L? Colma, .que acredita ser 'com certas

'" ac�sa ões séria-s
MIAMI, 2: .(Unaicel Press) ;mulheres � a América 9- u .�

respeíto do que Souber e que
I
a umea maneira de preservar . � -, O ex-presidente da Vene- amam a Iíberdade e a justí

-'possa interessar ao organís- uma frente unida contra o re-
feItas contra o A�overuo espa- zuela, Eleazar Lopez Contreras �; que observem, com o habi�

.

.,' f'
,

•

it nhol, que, de acõrdo com o ar- (que sucede" ao famoso Lopes tual e agudo senso do que e
mo.. gune ranqurs a. t·. 1 .'," 'I d C rt

'+ ,

O presldente da República,. .IgO ), �atagra1? ' a arra o Tirano dos Andes", e m direito, o atual' governo que

'B 'J' A" GroJllyko disse, ao abando- das Nações Unidas, o Conse- 1935) declarou que partirá impoz a ditadura á terra natal
asca, SI. ose gurrre, pre- . .' t d ..

-

Ih t' I dlr 'to d ,I _ .

'
\ . . .

t' .s: di' d I
nar o recm o as sessoes, que o ln Ia o rrer e esc are dommgo com sua família a- de SImon Bolivar E' .um gover-sen·e a sessao e IOJe, ec a.,. . -.,. ., lt _. t . flft A.' , .'. .'.

l'OU à imprensa que José GiraI'
sua PO,SH;80 IlCO� perrer amen cet os pon os em eon I o:,. 'lfIm-de estaoelecer-se na Co- no de força, pOIS faz a dlS�nmI-

'provavelmente visitará Nova
te clara na sess�o de, ontem, proposta d.o coronel Hodgson lambia. Disse mais: ;nação de raças e de classes,

York em futuro próximo. Dis- q�al1dO, �o OpOt:s� a �orma- parece s�t�sfazer aqueles �-I "Desejo pedir aos homens e mão só contra a bõa �ontade
I '

-

b
cao do sub-comitê, pedíu ao bos requísítos, e, assim, nao

I necessária entre o Capital e o

:tge que pertmane?d,erda pOdr redve I ('onselllo que decidisse sem apenas concordo com sua apro- Traba'lho mas também contra
empo nes a CI a e, e on e , d d t ôb t

- - .

ttIl '

.' •

I �)el"
a e empo so re a rup u-I va.ca.o se'Rao que a apolo o a -

'aos sentI'mentos humanitários
:prossegUlra VIagem para o . d . I

-

1 t' ,te �),. ,,, I '

I llIéxico, a fim de liquida.r a.s I,
a e te açoes co e lVamen meDre. II e fraternais �a lei nat�ral,d�s-

,�:::t:!p:;�::!�n��: l�n!:: H'abe'as corpus II'ar"a dOI"'S'I"
\ �r;�:snd�aaS��t�fn�ad��_�=

:necem, nesse paIS, onde teve « -» I Catolidsm,", ,ncana."
.sua orig'em. Ainda' não roi fi- ,\ l """"""",,.<X'OC>l<

�I
xada a época da visita de Gi- Rio} 27 (E.) - Ao Supremo vesse sido fundamentMo o O SANTO Df') DIA I

O J'
-

Km,:I·al. Aguirre declinou de· co- Tribunal Federal o advogado acordã.o. Diz a defesa que a 28 de Abril � r oao asmentar. a resoluçã? �ustralia- Lauro Fontoura req.uereu um infOlunação prestada pelo T. S. Paulo da �ruz, Gonf�ssor I •

,na, USSIm como de mdlcar qual "habeas�corpus" em favor do S. N., em referência ao do-' Paulo FranCISCO DaneI nas-. I R_:será.a atitude do -. govê�no �e- alemão Erwin Backhaus, con- .cumento de fls. 143 do proces- ceu: l?-0 ano de 16�4 em C>yado
I amosl)�bhcano nas lllvestIgaçoes denado pelo Tribunal de Segu- so; e o próprio Tribunal de (1;..tália). Sua mOCIdade e ca-

r "Sobre n Espanlla, que realiza- ranca como envolviqo em uma SeCTuranca forneceu uma certi- racterizada por uma profun- A D V O G A DO
Rua Correia Pinto. 1.1

-����!O� �e�:.r::�:.e volta.l' a ��e���t]m:�;�g��%ec��b��� ��:i:�ian�oha��ame qu:�q�:�I.:as:n�:::�a:�::: ;��;:: 10� L A J E S
:I; próprio Tribunal de Seguran- ciente. f alimentada pela meditação Sant\ Catarina I'INTERVElU O �IÉXICO ça, que Backhaus foi detido no

�

'i frequente da Paixão e Morte
, _

O delegado mexicaho ao Redfe no dia 18 d-e dezembro i de Jesús. Um ardente desejo .

Conselllo �e Se�an�, Raul de 1941, não sê nH:� podendo, Convo,C r>.ção da ii
de salvar al:n�_ era re�ultado PR

...

OF. LOURIVAL
..:le La Colma, l1ltervelO nova- pois, 3Jplicar -o decreto n. .... :

O ' destas medItaçoes. Afrm de ICAMARA I
mente na questã.() espanhola,14.766, que estabelece o Umite classe de 1925 cooperar nesta sahta obra fun-

�.� .seu pro,pósito .para conse-'de sua retroatividade a 28 de .' _ :r. I,dou, não sm um cl�ro aviso de Retornou ale.sta cid_.ade o

-g1llr um pronunCIamento do janeiro de 1942, época, por D�CLARAÇAO _DE lNSUB- IDeus, a Congregaçao dos Pas- sr. prof, LourIval Camara,

_�Co�selho de. S�gurança. De- con.seguinte, em que o pacien- MI�SAO !sionistas. �d� leigo, já pre- diretor dq Deqart�m�nto Es-

1 ,p01S de ter sIdlJhda a nova re- te se' encontrava preso. _ I' ,'gara penItencla e converte- tadual de E5.tatlstlca, que
-J I

-

t r 'Sao nesta data declarados msub· '

- , d d d L
.

�:so l!ça� .

aus.ra I�na, tI! qual O mesm? advogado impe- missos todos os cidadãos brasilei- 'I
ra mu�t06 p�ores, ,he�eges fc�ra a c;a a; e. �es ��re-se me mram p�r s p elteadas trou também uma orde'm de

1'OS natos ou natur:alizados nasci- e crimlIim:;os. NlSt� fOl aJuda- clar �. . xfoslçao ro

por De La Colma e pelo dele- "habeas-corpus" em favor de' ..' do pelo dom dos mIlagres e pe- pecuatIa, realizada naquela
d f A

H
• .' _ dos entre 1° de JaneIro oe 31 dede-, "'d d d' 20oga O rances, enn Bonnet, o Afon.so Dlgeser, alemao, ab... .

. 110 espIrito de profecIa, em VIr- CI a t; serrana nos Ias

repres(l!ntante mexicano pediu solvido, no T. S, N., em la ins- z:dm.brto, de t1925"tó?1�S��d� 19is,d251,. r:_e- tude do qual predizia a mui- 21 e 22 do eorrent\e.
I - 'A' '. " SI ',;n e no ern 1'10 UCl Ju1' çao

. .() evanta:n;tento da ses.sao até tan.Cla pelo JUlZ Pereu"a; Braga diesta Região Milita1' qU'e não se te- tas pessoas cousas futuras. Ca-

--seg1md�-fe�1'�� Em breve. dis-! e condenado pelo Tribunal nham apresentado para o Serviço lluniado em Roma como sen

·�urso, JU,StIfICOU que pedIa. o ,Pleno, sem qGe, e:nJtretanto, ti- Militar até ás 24 horas do dia 15 de I d� i�imigo da hierarquia ecle-

janeiro de 194B.'
' S13.StIca, O �ru�a �e1!-to XIV

Não estão oompreendidoo nesta mandou abrIr mquento. Logo
decla1'acao os cidiadJãos . da. classe que .chegou a conhecer a fal

refericlt� r�serviS'tas de la e 2a cate- sidade das acusações, deu a

gorias, 'Praças ou oficiais das For- Paulo uma prova de confian

Matinées de domingo, 28 de 'OS PERIGOS DE NYOKA I ças A��das, Exél-cito, Marin'ha e ça encarregando-o e a seus fi-

abril de 1946 70 80 E
.

ód' K I AeronautIca,
bem como os que lhos espirituais da pregação

e pIS lOS - e.om ay '-': -'�'t
-

d
.

b'l Roma Os u'ltI'
ODEON _ 2 horas Ald 'd possuam uocumentos U/t: qUl açao ,o JU 1 eu em

.

.

'

-,
. rI ge .

·l··ta.r (D -c d d Ida' -I'orarn
Matinée das lUo"'�,s P . Ú' '. 2 40

com o S'€l"VIÇO mI 1 . . , e mos anos e sua v i'

I "

� leço .1ll�O.
-

" .

23-3-1946" uma doença contínua qual o
Um drama de encantadora 1 Censura' Imp ate 10 (dez)

'------------..... '

,
. "

Florianopo'rs 25-41946 livI'OU a morte aos 18 de outu-I-i:ernura e suavidade! anos". :'.
-

._ .

=

U�I LÍRIO NA CRUZ S·
Teu. CeI. Olimplo Mourao FIlho bro de 1775.

Imult�neam.ente Chefe da 16a C, R.
com ODEO� - As 41;2 - 6112 29 de Abril I'

Ray Milland - Bárbara 8112 - IMPERIAL - 71;2 M. S. Pedro de Verona, Mártir
'

Britton {Sessões, eleg'antes Nasceu no ano 1205 ou 1206, em i;Sublime! - Comovedor! - Um filme de encantadora Ors. Veron�, como filho de pais here-
"

'I ges. Quando ele chegou ao conhe' • \
mensameint'e belo! I ternura e suave enlevo! Ader.,a. Ramos cimento da verdade católica, não ' .

Preços: Cr$ 5,00 - Crian- U�I LÍRIO NA CRUZ da Si1va o sabemos, Mas já em 1222 entrou

ças e Estudantes - Cr$ 3,00: com para a Ordem d S. Domingos, de- ,.:;_
- Geral - Cr$ 2,00. I 1tay Milland _ Bárbara

e -pois de ter feito urna parte de seus

Censura: "I'mp. até 10 (dez) Britton . João Batista 1 estudos em Bolonha. Toda a sua

I
vida era uma ininterupta luta

,;anos" .' Um estranho arrn.or, menos BOnlnJssls contra a heresia dos cátaros. A

IMPER!!AL - 2 horas humano de que divino, ligava ADVOGADO'S I
Lombardia, A marca de Ancoua,

Matinee do Barulho uma linda mulher que havia o Toscana fo.riul1 os seus primeiros
DONO DE SEU DESTINO

.

d
-

t Rua F�tipe. Schmidt 34; campbs de tr:Jjhalho. Em Florença
4 Jura o nao per encer a ne-

Sala 3. Tele�. �6"�1, pregou com tal força e convicção
com nhum homem a um homem �e os habitantes deportaram to-

Jack Haley - Betty Rhodes que já pertencia a outra mu- dos os hereges da cidade. Duas ve-

Rir! - Rir! _ Rir! lher! zes teve por ordem do Papa que

Os
. SERViÇO 'DE 'aceitar .a dignidade e os espinhosmaIS intrincados misté-' Sentinrental! Emocio- a ela inerentes de' inquisitor de Fé.

'rios, dentro das trevas da noi- nante! M,'ETEOROlOG' IA" em' Milão e em outras partes,,'da,
!te! Preços: _ ODEON _ Cr$ ,Itália. Enquanto estava em Como,
TRAGÉDIA DA MEIA NOITE 5,00 _ 3,00 _ 2,00 _ Às 61L'

,

os hereges de Milão encarregaram
n Preritlêio do Tempo, até 14 hora a dois celerados de assassinar a

com - Cr$ 5,00 (único). do dia 28 .na Capital. ·Pedro..John Howard

Margaretl IMPERIAL: Cr$ 3,60 Tempo: Bom. De facto, ao voltar para Milão,
. I:indsay (ún'ico). Te:rnperatura: E.tave!. ,caiu' nas mãos dos capangas. e com

Contllluaçao do melhor se- Censura: "Imp, até�:O (dez) ,Vento. de Nordeste a �...te.. as últimas forças repetiu o "Creio

riado de todos os t" "" ! 'Tempe"a�,,:ta. ex'tremt'!l. da hal'I ,""'" n,..·,,,_p�rl� .. ," Foi no dia 8 de
vn1p0i:). �:105" . foram: Ma:X:lma 28 4, Mínima 19.� . A.bril de '125.2.

B%s
roais cl'escldos

Bolos
'!li!f.§ macíos

.,��,
'

,-

.'"

"

Bolos
maislôfos

•

t
, .
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O�._tS_TAD_Q
Diário Matatino

Redação e Oficinas á rua Ioão
Pinto n, 5

I DIRETOR DE REDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

I A&!INATURAS
Na Capital

Ano <4'$ 86,00
Semestre Cr$ 45,06
'I'r imestre Cr$ 25,00,
Mês, . . . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso Cr$ 0;40 I

Número avulso
domingo .,. Cr$ 0,5"

No interior
Ano " . . Cr$ 90,00'
Semestre Cr$ r;q,OO
'l\l'im�stre Cr$ 30,00 INúrilbo avulso Cr$ 0.50.

Anúncios mediante contrato
I

Os o,riginais:- mesmo nãGIpublicados. não serão
devolvidos.

A direção não se respon- n'
sabili'za pelos' conceitos iemitidos nos artigos �assinados

�

NOSSAS SECÇÕES
,Direção de:
BARRElRQS FILHO

N'o�a� Políticas

NQtaS Locais

Artlgos de Redação
Página Literária

SU'NEI NOCETJ

Economia e F'íriançaa
Vida 'Bancária
Notas Científicas

Notas Rurais

Estat íst ica-

l\'Pl11 T'ôdos Sabem'
A. OA.lIASCENO

Governo do Estado

Jurisprudncia
Vida Militar

Noticiário do Exterior

]\""ticiário do País

Artigo. de Redação
r.mro M. CAI,LADO

';rônica da Semana

Pelos Muntcíptcs
Magazme

..

Concursos

Artígos de Redaoão
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar
Fa tos Policiais

Vida Social
Vicia Feminina

Ret íg ião
PEDRO PAULO' l\tAVH·!.IO

Esportes.

Informações úteis
, \.

TELEFONES MAIS NECESSITA:DOS:
Bombeiros ;........ . .

Policia , .. " .

Delegacia O. P'. Social .

Maternidade ... '"", ..•... , .

Hospital Nerêu Ramos ......•.••

Santa Casa : ..

Casa de Saúde S. Sebastião .

Assistência Municipal .

Hospital Militar .,

'

.

14· B. C , .

Base Aérea ................•...•

7" B. I. A. C " .

Capitania dos Portos .

16� C. R ..

Fôrça Policial , ..........•.

Penitenciár-ia .................•..

"O Eetado "
.

"A Glzeta" , _ ....•......

U Diário da Tarde" .

L. B. A , .

Emp. Funer&��a Ortiga .

13U
lOJiI
-1573
llS�
831
1036 '

H5.I
166-"
ll�F
l.ijQ
786
1591
lJ811
1608.
lml
1518.
10Za:
1656
1579
1643:

'

10U

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de- plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farmacla
Nelson - Rua Felipe Schmidt

7 Domingo - Farmácia Nelson .

Rua Felipe Schmidt.

13 (sábado à tarde) - Farmácia

Moderna ,- Praça 15 de No-

vembro.
14 Domingo - Far�ácia Moderna

- Praça 15' de Novembro.

19 (Sexta-feira Santa) - Farmâcia

S, Antônio - Rua João Pinto,

20 (sábado ii tarde) - Farmácia

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catari

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

Rauliveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Rauliverra

- Rua 'I'raj ano,
o serviço noturno ",c.á: efetuada

pela Farmácia Santo Antônio sita l

rua João Pinto.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên.
cia e preencha a, nossa "ficha d.
informações úteis", dand-o tôd..
as índicações possíveis, que ter..
mos prazer em recomendá-I» (111'\1
aos Interessados na aquisição da
bons funcionários (as). L
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B.8CDsou-se a 'com: I,.prir uma decisão .

do Judiciário
João Pessoa, (E) -- Deu

.entrada no "I'ríbunal de Apela
ção um pedido de responsabi
lidade criminal contra o in
terventor Odon - Bezerra, sendo
formulado pelo advogado da
Sociedade de Assistência aos

Lázaros e
I
Defesa Contra a Le

pra. Origina-se da recusa da
quela autoridade de cumprir
uma decisão do Judiciário, de
terminando fosse. o Educandá
rio Eunice Weaver restituído
á direção daq�ela sociedade.
O ínterventor requereu um

mandado dç segurança, ante
; a ameaça de ser processado. O
causídico promoveu uma reu

nião estraordinária no institu
to da' Ordem dos Advogados, a

fim de apreciar o aspecto legal
do caso, visto ser um fato iné
dito uma autoridade superior
do Estado, negar acatamento a

uma, decisão da Justiça.

Para acalmar a tosse,
aliviar a conges
tão, soltar o ca-.

tarro, facilitar a
respiração, fric
cione o peito,
costas e pescoço

,:?/cornVapoRub •.

6a'nbou a Legião do
" Mérito Americana

Washington, (U. P.)
A Legião do Mérito, no. grau
de comandante, foi conferida
pelo Exército dos Estados Uni
dos ao general de brigada Ál
varo Fiuza de Castro, pelos
.serviços prestados por esse -

oficial superior do Exército
brasileiro, como presidente da
Comissão Conjunta Brasileiro
Amertcana, durante a guerra.
A citação diz o seguinte:
"O. general Álvaro Fiuza de

\, Castro serviu como 'presidente
da Comissão Conjunta: Brasi
leiro-Americana, de dezembro
de 1941 a novembro de 1945.
Destacado defensor da solida
riedade do hemisfério, ele de
dicou seus esforços á perpetua
ção da amizade entre o Brasil
e os Estados Unidos e ao pla
nejamento e expansão. das de
fesas de uma importante área!
de mutuo interesse para ambos
os países" .

,.

ODIN

�
lH E RECOMeNDA

r-

ESCRITóRIO IMOBILURIO
A. L. ALVES

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

poteca, legalização, avaliação e adrui

nistração de im óveis,
Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e l\'Iontepio Estaduaí.

____�I!'O',
.

.
- . x.�i.*:L .. -

r-'. SAtiSfAÇA1\ NÃO SE

,ti AGUA
�!ilii�i��lilli!l·iiiij;

�lt1�
,

!
.

"

--f§b-----.
f ALGUNS. OOS

MUITOS APERFEiÇOAMENTOS
DO NOVO-FORO

, .�

• MAIOR ECONOMIA de óleo e gaso
lina. Quatro anéis em cada pistão.

SE
DE SE J A beleza de linhas... confôrto de marcha ...

segurança. .. potência ... -economia... não altere seus

-planos - aguarde o seu 'Ford !
Belo em seu desenho moderno e distinto, o Ford 1946 encerra,
em sita estrutura fundamental, modificações v�tais, experi
mentadas e aperfeiçoadas durante quatro anos de estudos
e pesquisas. Suas molas, de novo desenho, asseguram uma

marcha excepcionalmente suave e estável. Sua segurança foi
/ .

aumentada com freios hidráulicos extra-grandes, de centra-

lização automática, que proporcionam paradas mais rápidas
e silenciosas. E seu famoso motor V-8, agora com 100 cavalos,
ou o aperfeiçoado "seis" de 90 cavalos, oferece-lhe potência
extra, com extraordinária economia.
Visite seu Revendedor Ford e conheça o Ford de seu futuro!

I

• MAISAERODINÂMICO do que nunca

� POTeNCIA A SUA ESCOLHA! Dois
grandes motores: o novo motor
V-8 de 100 cavalos e o possante e

aperfeiçoado "seis" de 90 cavalos.

• INTERIORES DE DOIS TONS. Novos
tecidos, ótimos materiais plásticos
e guarnições de couro sintético.

• NOVAS MOLAS. Folhas mai-s del
gadas e em maior número assegu•.
rarn marcha confortável e absolu-.
tamente estável.

• NOVOS FREIOS, EXTRA - GRANDES.
Com menor pressão no pedal pro
porcionam paradas mais suaves e

silenciosas.

Há um'� em seu futurol
I

• !
'1

.,'

\

r:•
.----------------------�_----------�------------------

ft posse de Pero n e a repre
sentação brasileira

Rio, (E.) - o presidente coronel Juan Peron, o govêr-
Eurico Dutra, por ocasião de no brasileiro já está cogitando
sua posse, teve a satisfação de da sua representação por meio
ver entre os países que envia- de uma embaixada de patrí
ram representantes, a delega- cios ilustres. E, ao que nos in
.ção argentina, constituída de formaram, estão Sendo indica
um seleto número de pessôas dos; para chefiar' essa embaí
da maior projeção, nos meios xada, os srs. José Carlos de
políticos e militares daquela Macedo Soares, interventor fe
República amiga. 'Agora, es- deral em São Paulo; general
tando mareada para o próxí- Góis Monteiro e Melo Viana, Imo mês de junho a posse, do presidente da Assembléia Na
novo presidente da Argentina, cional Constituinte.· .)

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO' de que necessitar,

de U.A SÓ VEZ,
pa.gando PAJI,CEL.l.DAME.TB,

com 80S VANTAGEJrS da compra à vi••,
servindo-se do

"-� ,

SISTEMA. CREDI ARIO KNOT ·'0

Llwl'ol
Chapáll!
Instalaçill elétricas e lanlti,...
Artl,e. par. pr...nte,
Pele.
C••ces
Qua......... artl...

a..pal
c.lpdos
•'vels

Rádios,
Gel.delras
Bicicleta.
J61a.

IHDÓSTR�; COMbao E SEGUROS KNOT S. A.

-�I Dó '1.'1." 14 "-17111.
-----

o. K•.m#DID

FARMA'CIA ESPERANÇA
•• Par.a�.tleo .NILO LAus.
...... .....u_. �

.................�- �- ..........
AftIpo .........

......... • AlI" .1IMrY1a. .. ldaleo

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a
-

o .S".DO Domit'go,' 28 de .brU Cle '9.6

Os trabalhadores
e os JII�ro8'das
empresas'
Rio, (E) Reuniu-se,

ontem, a Comissão Permanente
de Legislação SOcial, sob a

:presidencia do mlnístro do Tra
.balho.
A Comissão debateu os pon

tos essenciais da política de
aalartos, rugeríndo-se a possi
bilidade da instituição dos sa

lários mínimos profíssionaía,
de acordo com as condícões de
local ou zena onde devam vigo
rar

.

Três sugestões escritas fo
iram feitas pelos srs. Costa Mi
randa, Oscar Saraiva e DorvaI
Lacerda a respeito do salário
lProfisstonal, lembrando-se a

existencia da orientação segui
da para a fixação dos salários
dos médicos, jornalistas e pro
fessores.
Durante a reunião, vários

membros trataram dos pedidos
que, quase diariamente, che
gam ao Ministerio, das mais
variadas profissões, para fixa
ção ?e um salário profissional I
e afirmaram que o Ministerio
já assumiu, praticamente, um

compromisso formal com os
bancáríos e empregados em

tele-comunicações de estabele
cer os salários para estas cate
gorias. Fói condenada a estan
dardização dos salários, como
(política prejudicial e foi aven
tada a passibilidade da parti- �.
cípação indireta dos trabalha-]
dores nos lucros das empresas I
como medida capaz de SOIUciO�',

'

nar os problemas dos trabalha
dores, condenando-se, em toda

I

sua plenitude, a elevação dos
salários como meio de melhoria
para a vida do trabalhador.

OO-EH3-E3-0000E3-00
'.

No lar e� .que se faz economãa,
e que se mírrisfra a educação mais
completa.
'DEPOSITE PARA SEUS F'ILHOS
NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL

OO-i3-E3-E3-0000000

Soe. Catarínense
de ,Med,icina
Realizou-se, na quarta-teíra

passada, uma reumao desta

S�ied�e,_ cujo fim principal
fOI a eleição da nova diretoria.
Apurados os votos verificou

se o seguinte resultado: Preso
- Dr. Artur Pereira e Oliveira'
:Vice...-pres. - Dr. Paulo Fontes:
1° secretário --'- Dr. Biase Fa:
Taco; 2° secretário .: Dr. Sau
lo Ramos; Tesoureiro - Dr.
Armando Assis; Orador - Dr.
Polidóro S. Tiago.
A posse da nova diretoria se

dará. por ocasião de um almô
ço de confraternização da clas
se, a ser realizado no dia 1°

de maio.
Ainda na mesma sessão foi

ventilada a proposta de editar
se uma revista' que possibili
te a difusão pelo país, da con

rtrt11luição científica dos médi
cos de S. Catariná.

II
I
II

-----------------�----------

WPOSTO ADICIONAL DE
mNDA E DEPóSITO COM-

PUDSÓRIO
O senhor Delegado Regio

nal dó Imposto de Renda, nes
ta Capital, faz saber aos .se

phores contribuintes que o

praso para -entrega das decla
rações do Imposto Adicional
de Renda e Depósito Compul
sório termina a 30 do corrente
mês.
As pessoas jurídicas, cujo

real. presumido ou arbitrado
não tenha alcançado Cr$ .....
200.000,00, ficam desobrigadas
da apresentação de declara
ções.

tle·lIma vez... ;Elim/Ítens

•

"'te

'com aplicações de

ETErON
- 'o inseticida de "ação permanente"

.

."
"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •

: ESTABELEÇA UM :.
: CORDÃO DE :
: \:
: iSOLAMENTO :. I
• •
• •

• •
• •

• •
• •
• •
• •

• •
• •
.. .
• •

• •

: Aplique DETE,FON de acôrdo com as ins- :
: truções escritas na lata. Peça aos seus vi- :
: sinhos para também imunizarem as suas :
: casas com DETEFON. Estabeleça, assim, :
• •

: um verdadeiro "cordão de isolamento" en- :
: tre seu lar e o mundo dos insetos nocivos. :
:. Coopere para o sucesso desta campanba de "':
• •

: saneamento, promovida para seu bem estM-. ::
· . \
• •
• •
• •

•••••••• •••••

..� ..

'.1 Quem poderá negar que as baratas merecem

a pena de morte ? .. Como é repugnante o seu

c6ntatoL. Quantos prejuizos causam aos ali

mentos! ... Inimigas declaradas da higiene,
.do seu lar, ·as baratas devem ser extermina-

das de uma vez para sempre. Agora isto se

tornou muito fácil, com DETEFON - o pode
roso inseticida líquido, à base de D.D.T. Sua

aplicação é diferente e seu efeito extraordi
nário. Pulverize DETEFON, com ai bombas

comuns, no interior dos armários e guarda
comidas; nas paredes, portas, janelas e todos

os recantos do seu lar. Faça 7 aplicações,
durante 15 dias, um dia sim, outro não. Para
matar moscas, pulgas, traças, percevejos, etc.,
basta uma aplicação, bem feita, por mês.
DETEFON é absolutamente inofensivo ao ho
mem. Comece a usá-lo hoje mesmo.

\

UM PR.ODUTO DA FONTO-QuíMICA S. A.

rORI '

, '

Distribuidores para todo oBra..
.

�TITUTO MEDICAMENTA FONTOU�A S. A.
Rua 11 de Agôsto. 130 - Telefone 2-;359 - São Paul.

A venda em tôdas as Drogarias, Farmácias, I�m·pórjos
e demais casas �f) ... r-n o -d,t. ("ar.Ü�l e do Interior.

.ESCRITóRlO JUIUDIt'O OO.MERCIAL
A..u,rrt08: Jurídicos -- Comerciou - Rura� e Informativo.

Endereço TeL ,ELIBRANCO, - LAJES - Santa Catarina
Conaulte nana OrqC1nização antes de .e decidir pela com

:l>rQ ou v1tnda de irnqveis. pinhai. ou qu�lquar
empretlO ,ne.te e.todo ,

.

Diretor: •• DR. ELISIARlO DE 'CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Bogérfq, 54 -;- 'Caixa Postal 54 -.lo FORe 54

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schrnidt S2 - Sola 5

Edifício Cruz,piro Flo-.-ioT1óroHf!,

,
'

t

/
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o �ST.1)O-Domtngo, 28 de Abril ele 'M' 11.

H-m no.J& mod�lo�d� t
autom6'vel inglês I
(Serviço especial do CEC!

para "O Estado"). I
Londres � Agora. que tanto I

se fala na' exportação em lar-!
ga escala dos automóveis - � i

que se nota tanto na Grã-Br�1tanha como nos EE. DU. -I
_,.,- ••.."..,..--.._..--

-

, _ , _ ."., ,. - - não é de mais anunciar um

DR. ARMANDO VAL�RIO novo tipo de automóvel de fa-I
DE ASSIS

' bricação inglesa, pro,d�ido :

Dos Servi�s (te Clínica Infantil 'de ! por
uma das malares fabncas ..

Assístêncta Municipal e de de Coventry. Trata-se de um
Caridade

d lld d 'do fCIANICA l\lJ':DICA Dl<J CRIANÇAS: carro e qua 1 a e me la, a-

C.()NSUJJTóii�gUJR��S Nunes Ma-
I bnicado atualmente em dois ti

cbado, 7 (E,lifíci'o S. l<'rancls('o)·1 pOS um modelo fechado e OU-,
Consultas das 2 às 6 horas' '" .

RESID11:NCIA: Rua !Vlal'�hal GUI· I tro esporte. E o Tríumph
___lh_e_l'l_ne. 5 Fone 783 ! 1800" que está sendo produzi-
DR. MADEIRA NEVES I do em larga escala pela Stan

Médico esper iatista Pfl\ DOENÇ,{S

II
dard Motor Co. Entre as íno-

DOS OLHOS _
,

Curso de Aperfe icoamen to e Lon- vaçoes que esse can o apre-:
ga Prática no Rio de Janeiro. senta são dianos de nota o seuCONSUT,TAS - Pela amanna: o

diariamente das 10,�0 às 12 hs. à, novo chassis tubular, a sus-l
tarde excepto aos sábados, rias 14 - ,. teí 1 �

ás 16 horas - CONSUf/r.úRIO: pensao. uian erra cornp eta- ;. I:D!lI!lBll ii
Rua João Pinto n. 7, sobrado -: I mente independente o que foiFone: 1.461 - Residênc!a: Rua ,

Presidente Coutmho, 58 ,conseguido graças ao emprego

i de uma móla única colocada
DR. MARIO WENDHAUSEN! transversalmente, e a alavan
Médico do Cen tro de S!,úele e D\· I ca de mudancas situada na
reter do Hospital "Nereu Ramos"

o. '._

C�INICA MJ':DlCA de adultos e

I
propria barra de direção, como

CON.sULTóg��n�.s Trajano, ]'4 'já é comum nos carros ameri-
(altos ela C�)J1feitaria "Chi· I ("'110� O ·"Triumph� 1800"quin ho") I'"

o .

CONSV.L1T'AS: elas_, 4. às 6 horas,l apresenta acomodações amplasRESTD�.,C.A. R. Fel ípe Scbru idt.: I f tá
.

t'38 - Fone: manual 81� í e con OI' aveis, e o IpO
- -----

. "Eport
'

por exemplo, pode
DR. BIASE FARACO acomodar tacílrnente três pes-

Médico _ chefe do Serviço de .soas no banco da frente e ou-
Sifilis elo Centro de Saúde

tras duas 110 assento trazeiro.DO'RNCAS DA PELE _ SíFILIS
AFECÇõES URO·GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
rNFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

�;;i�;��,1neses estão -firmes -------- J

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Nesse modelo, o novo carro

da Standard Motor Company
que se faz notar pela suavída-]
de da marcha, fací lídade do
manejo, robustez do motor e

da própria. carrosseria e gran
de economia, de combustível,
podendo entretanto desenvol
ver a velocidade máxima de
135 klms. por hora, o que 're
presenta um. magnttíco resul
tado para os automóveis des
sa categoria.

Cirurgia e Ortopedia eltníea e er
J'UI'gia do torax. Partos e doenças

de senhoras
OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
:DiAriamente das lã às .17 horas.
BESIOí1:NÇIA: Almirante ·Al'l'lm.

36. Fone M., 251
,

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médíco-círúrgtea de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de fiabíütação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

t:JONSUI,TóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.ROSIDfi:NCIA - Conselheiro Ma-
fra, 77. .

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAECLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur-
1W do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Mtsertcórtíta, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital I! e-

deral
CLfNICA l\IÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultõírto: Edifício Amél!a

NETO
- Rua Felipe Schrnldt. Consultas: .

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - F'lorfanópólts.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
:BURGIA - MOLÉSTIAS DE SJii\o
.... NHORAS - PARTOS ...
,FoI'mado pela Faculdade de Medi-
cinna da Universidade de Sâo

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

Prof. Al!pio Correia Neto
Cirurgia do estõmago e vias bI
narss. intestinos delgado e grosso, '

tiróide, rins, próstata, bexiga,
dtero, ovários e trompas. varrco
ceie, hidrocele, varizes e herna

CONiSUJJ1rAS:
das 2 às 5 horas, à Rua F'elpe
Schmldt, 21 (altos da Casa Pa

raíso) . Te!. 1.598.
RESID1iJNCIA: Rua Esteves JO·

nio1'. 179; Te!. M 764.
�

[DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade 1e

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLiNICA MÉDICA EM GER.\L
Doenças dos órgãos inter nos, especial.
.

mente do coração.
EI.ECTROCARDIOGRAP.I.1

Doenças do sangue e dos· i.ervos.
Doenças de senhoras - Partos.

', Consultas diàriamente das' 13 às 18
horas.

Atende chamado!' a qualquc- bora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
. Ies, 18. Fone 702

BESID:f:NCrA: Avenida Trornpowski,
62. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operaç-ões - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Mei1'çles, 28.

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

Resid: Vida'! Ramos, 66.
Fone 1067

.

"'ACOS .'
AN�ICOS

TOMEM

YiDbl CasItUI
"sn.VElllAH

Gr.nd. TÕtMco

Os depósitos feitos nas Caixas
.J:!;conõmicas Federais são garantr
dos pela União, conforme dispõe o
decreto 24.427, de 19 de junho de
'1934.

4UTOMOBILISTU I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

I t;.
-

.��o OFICINA ENALDA
ecl"o-Radio#'�� Praça da Bandeira

I rie. 37
------------

Chung King, 2 (United)
Os comunistas chíneses não
mais farão concessões ao go
vêrno de Chung King. Foi o

que informou um dirigente
comunista, ao afirmar que as

fôrças chinesas vermelhas e:;;
tão díspostas a manter Chang
Chung em seu pode!'. "Só sai
remos da capital da Mandchú
ria - declarou o mesmo infor-

imante - se as fôrças nacíona-

I(
listas tiverem fôrça para nos

expulsar daquela cidade".
O me-smo informante acres-Icentou que a situação mudou

� totalmemts, destacando que as
.

fôrças comunistas controlam

l�
100 cidades e a1deias na Mand
chúría. Em poder dos soldados
nacionalistas-estão apenas de,
10 a 20 cidades.

m F ..........._ .... - .... __ =II1II'" .... 1iI

COMPANHIA"ALIANçA·, DA BAtA·
,..dada •• 117. - Séd.: I A.A
INCENDIOS IJ T]U.NSP�BTI;8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Cr.
Cr$

.80 900.606,3ó
5.978.401.755,97-

67.053.245,30
.i42,176603,80

.CAPITAL E RESERVAS
Respcnsabilidades
Receta
Ativo "

Sinistros pagos nos últimos li) ano!

Responsabilidadea
98;687.816,30

76.736,40! 306,20 I· RETIRARAM. SUl..S CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive as Ifabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,

1
para reinar nos lares ca+ari
nenses, - em vista da certissi
ml) vitória do aperitivo KNOT.

«

, Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco

Joaquim Barreto de Araujo

,

�Tiagen�
.

PEL.O

Expresso Noturno do jornal'
O ES'�rADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVLLE
SAíDA DE FLORIAHÓPOtlS:

CHEGADA A JOIHVILE:

SAíDA DE JOINVllE:.
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
1 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

tnrormecõese
,

Em Fpolis. - na Redoção do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

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

I F I�O E I N E
A prrsao de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
fígado volta a sua função normal. o estomago, os intes
tinos todos I os orgãos ganharão em equilíbrio salutar.
Em SU8 farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Peis.ancú, 219 Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est- do Rio Orande do Sul.

r- UM MODELO PARA

ICADA NECESSIDADE _ TÉCNICA·

IPERFEIÇÃO DSUNHAS- EFICIÊ�
As balanças que trazem a garantia
na prôpria marco, tradicãa do porque

industrial brasileiro.

SÃO PAULO

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARElHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

fOGÕES _ AQUECE·DORES _ VALVULAS �UTO
MATlCAS PARA DESCARGA _ METAIS PARA AGUA.

.Representantes nesta Capital :

S'I.'OD1ECK & CI . LTDA .. _- PR. 15 DE NOV.• 1 - 5.0

E�CRITÓRIO JUR1DIIJO COMEBCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

.

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

Endereça telegrâfíco t "Elibranco" - Lajes - Sb. Catarina

Fabrit:ante e d\",tríouidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de cQSamira9, riscados, brins
bons e baratos. algodões, rnoetns e aviameo.tas
para alfai<:l.tes. que recebe diretamentE- das

Snrs. Comerciantes do interior no se ntí do de lhe fazerem uma

Florian6poli•• __ 'lFILIAIS em Blumenau a Lajes.

/

/
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Inverídicas as informa�ões do "Pravda"
WASHlNGTON, 27 (U. P.) te-americanas estavam "pi- Japão foram envfados aos Es- A. declaração de Echols veio esse propósito, afirma-se qUII

- o major Oliver P. Eshols, lhaodo" o Japão. A propósito, tados Unidos", ainda coincidir com as infor- a posição da Uníão Soviética
chefe da Divisão de Negócios 'o IIUljor P. Ecrois disse textu- .. Tal declaração foi feita em mações de que- a União Sovíé- é a qe que qualquel valor trans,
Civis do Departamento. da almente: "Nenhuma quanti- resposta a um editorial do tíca repelira o protesto do De- portavel, pertencente aos ja.
Guerra, desmentiu as' Jníor- dade de ouro, prata, díamanteã, "pravda", que indicou estarem partamento de Estado contra poneses, poderia. ser 'legal.
mações da imprensa soviética, platina, equipamento índus- aqueles valores sendo remeti- a captura, pelos russos, das mente considerado como bo
segundo as quais as forças nor- tríal ou tesouros artístíeos do dos para os Esados Unidos, I índustrías da llfandchurla. A tím de guerra.

em quantidades crescente,s.,
.

Florianópolis, 21' /je . Abril de 1946

Será a única maneira de evitar
comunismo na Itáliao

Roma, 27 (U. P.) - Os cír- anteríoranente.
culos monarquistas ínrormam Informa-se que os monar

que o rei Víotorío Emanuele quístas recentemente exerce

deve abdicar a Lavor do prín- ram vigorosa pressão sôbre o

cipe Unnberto, em maio próxí- rei, para que tornasse comple
mo, a fírn de fortalecer as to o 'seu desligamento do Tro
"chances" da monarquia no no, abdicando rormalmente, de
"referendum" de 2 de junho maneira a contra-balançar a

pró-monarquia ou República. propaganda republicana de
A abdicação teria lugar entre que a, Coroa está tingida tas-
10 e 15 de maio. cismo.

O velho monarca - agora O rei teria concordado, por-
com 77 anos - vive. retirado que a manutenção da

#

monar
da vida pública, em Nápoles, ,quia seria a úníca maneira de
desde que os aliados. captura- 'evitar o comunismo na Itália.
ram Roma, em abril de 1944, Ralcone Lucítero, menistro
quando delegou' os seus pode- da Casa Real, declinou de des-I
res ao príncipe Umberto, cum- mentir, confirunar ou comen-!
prindo a promessa que fizera tar a notícia. I
8tr!!��e�! ����.ap.�s_ St�I��I��2,� E���!t��e!,O�JtJulius Streíeher declarou no médico teve pena de mim -e o
banco das testemunhas que foi diretor do hospital, um mêdí
espancado e maltratado pelos co judeu, tratou-me de manei
soldados americanos, durante ra confortável. "Quero, por
sua prisão. Streicher fez essa tanto, manifestar meus agra
acusação ao subir à tribuna, no decimentos ao diretor da prf
início de sua defesa, dizendo: I são, que é um judeu".
"Durante meu Internamento.] Streíeher aereseentou que
fni tratado de maneira seme- fez uma denúncia sôbre esses
lhante 8,0 processo atribuido à fatos a um oficial americano,

IGestapo. Fui espancado e pre- que a transmitiu ao Quartel
80 ao chão por meio de uma General Americano em Frank
corrente de ferro. Fui obriga.: furt.er, adiallitando que "não
do a me curvar e beijar os pés me foi dadà nenhuma respOs
de um negro. Cuspiram na mi- ta". Os oficiais de segurança
nha fa.ce e na minha boca. encarreg'ados <la guarda dos
Juando pedi agua, mandaram prisioneh'os recusaram-se a

que eu bebesse a agua do "wa-I comentar as acusações 'feitas
,

. por Streicher.
.

Incorporada' ao Judiciá
rio a Justiça Trabalhista

. Rio, 27 (E.) - A Comissão I membros serão nomeados com
da Constituição ocupou toda a.' ap,rovação da maioria absolu
manhã d,e ontem discutindo' ta do Senado e que poderão
se a Justiça do TraJbalho deve- ser elevado.s até ao número de
ria ser ou ,não Emquadrada no 15.
Poder Juldtciário. Depois de. Tratando-se de matéria apo
niuitos debates, fÍ<Cou d,ecidido lítica._, as dis�mssões na sessão
que os JUIzes e Tribunais do da tarde' processaram-se sem
Trabalho serão órgãos do Po- nenhum calor, e assim os vá
de,r Judidário. rios artigos puderam s€r rá.pi-
Na se,ssão da tarde, que teve da e sucessivamente aprova

início às 14,30, continuaram as dos.
discus'sões sôbre o Poder Ju- Nova. sessão
diciário, tendo ficado a,prova- para às' 9,30 de
dos 11 arUgos r.erferente,s aos do a de ontem

juizes e Tribunais de Juri. 18,10.
Seguiu-se a discussão e a,pro-

---�----------

vação da Secção II, "Do Su- .

TOME AOERITIVO.premo Tribunal Federal", de-,
/-::l -r

fi'nindo as funções desse supe- 'K N L )T1'ior órgão da Justiça, cujos •

foi convocad,a,
hoje, tendó si
levantada às

��!��<adO" ,"g.�lrigo para alimen'taro mundo
sos, afastavam-me da terra na- Climax (Minnesota), 27 (U. P.) - Oitenta caminhões,
tal. com um carregamento de 15.000 "bushels" de trigo, desfila-
Busquei revê-Ia, agora, ao ram pelas ruas desta cidade. O sr. Fiorello La Guardia, diretor

ensejo oportuno de mais uma geral da UNRRA, montado numa carroça, fez um apêlo aos fa
das esplêndidas e notáveis fes- zendeiros americanos para que produzissem mais trigo, a fim
tas de trabalho, que são as suas de alimentar o mundo. La Guardia, acompanhado pelo secre-.. .

exposições agro-pecuárias. tário da Agricultura, Anderson, fez um discurso pelo rádió1DlII antiga Nossa Senhora dos
para todo o país, no qual declarou que era preciso evitar a todo

Prazeres de Lajes,' arquejante custo a especulação no mercado do trigo, a fim de proteger os
de passado e acorcundada de lavradores.
tradições, terá restado, tão só, o

aspecto histórico, que o, formal
se esvaiu por inteir-o, absorvido
pela mob ifização do progresso.
A cidade que, ainda há pouco
mais de dois lustros, f'lirtava
com a decadência e, conforma
da e mansamente, aceitava por
destino o itaioquismo de Mon
teiro Lobato, foi além da rea

ção: demudou integralmente.
A velha Lajes, que era uma

permanente solicitação da mi
nha saudade, já não exist•.
Ilusório e derrotado, por isso,

o empenho, do meu espírito em

buscá-la romanticamente para
cenário de recordações amorá
veis. Ao revés de lembranças
macias, plantadas pelos sitios
amigos, encontrei rígidos e estio
lizad.os blocos de conereto,
Não reví a cidade : vi-a pela

pr ímeira vez, diferente e nova,
na sua apresentação de gala.
Revi-lhe, no entanto, para sen

ti-Ia novamente, a gente bôa e

generosa, que envolve e cativa,
e cujo acolhimento tão bem, se

define no repetir -sempro o cor

diaIíssimo aperfo-de-mão,
A Lajes de hoje é aquela que

o meu orgulho de, eataninense e

o meu bairrismo de serráno re

clamavam: esbelta e elegante,
sem excessivos enfeites e sem

superfluas ostentações de nou

velllux riches; clara e progressis-
. ta, menos pela fatalidade geo
gráfica, do qUe pela c.ompre
ensão 'e pelo labor dos que a fa
zem "crescer para cima e subir
para Q IIIlto"; sadia e am·orosa,
sem as nódoas permanentes das
intransigências e das retal,ia
ções personalistas.
As lutas partidáriais já não

acirram ódios 'e nem marcam

inimizades entre os lajeanos:
são torneios esportivos, 'à ingle
sa. Arrefecidos ,os entusiasmos e

sinapizadas as mágoas, as von

tades se somam outra vez na di
ligência comum d1e prosperar a

terra.

Daí, talvez, o milagre dlll sua
ressureição e a aluclinante velo
cidade do seu progresso.
Daí, sobremaneira, um nobre

e singular exemplo de patriotis
mo e de cultura.

RUBENS RAMOS

PETIDlllR
,HIIII[DIR

A 4a• Exposição Agro-Pecuária de Lajes
I DR._ RUB,ENS DE'

.

Nas próximas edições publicaremos diversas::repor· ARRUDA RAMOS-

I
tagens apanhadas em Lajes, por ocasião lia 'ta.. EXPosição

. �gro-peruária. realizada naquela cidade nos dias 20,
21 e 22 do corrente.

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO,
TÓNICO CAPILAR

PO� 'E'Xê'ElÊNCIA

l

A Bulgária rompeu com
Sofia, 27 (U. P,) - A Bulgaria rompeu suas relações po

líticas com a Espanha de Franco. O encarregado de Negócios
da Espan�aqui recebeu ordem de deixar o país.

Franco

e LondresA Mulher
PARIS, (H. P.) - A mulher moderna de Paris e de Londres sabe'

despertar, adquir-ir e conservar a sua Feminilidade, Juventude, Saúde,
Atração e Beleza, tão desejadas e necessárias em todos os períodos de
sua vida. A sua arma é o famoso tratamento Okasa, à base de Hormô
níos frescos e vivos, exbratos doas ,glândltmas endócrinas e de Vitaminas
essenciais, - Fonte de Vlirlal1dade. Okasa é conhecido em todo o

mun�do, e fabricado pelos reputados Laboratórios Horrno Pharma de Lon
dres e Paris, .é importado agora diretamenãe de Londres. O tratament I

Okasa é uma medicação de escolha, uhbra r:alcional e científica, sim efi
cácla terapêutica é clinicamente comprovada e oferece o máximo de
sucesso em todos os casos Iígados a deficiência do sistema glandular,
do aparelho germinativo e do teôr vitamírnico, com Frigidez, insuf'í
ciência ovariana, regras anormais" perturbações da idade critica (me
nopaus-a), obesidade ou magreza excessivas, flaoidez da pele e rugosi
dade da cútis, queda ou faMa de turgêncía dos seios, etc., tôdas essas de
Iiciências de origem glandular- na muillher. Okasa eneondra-se nas boas,
Drogas-ias e Farmácias, - Informações e pedidos ao Distribuidor ge
ral: Produtos Arna, Av. Rio Branco; 109 - Rio de Janeiro. Exp�rimen
te Okasa e se convencerá! Peça a fórmula drágeas "onro" só em emba
lagem orig-in,all de Londres.

. )

Deeler-', pelo presente, q"e vendi]a Viação Florian6po'ia, Ltda .•
'0 frota de ônibue (3 corrOIl, sendo dois Ford e um Chevrolet), mate

rial de oficina, peças e umCl gorage d. mudeíea, de minha. pt'oprie-
dade, inetalados no .ub·diltrito de Coqueiros. tudo livre e d8llem·

baroçodo de qualque' onu ...
Florianópolis. 25 de abril de 1946

. DE ACÓRDO:
eVioçõo Florian6poli.. Ltda.»

OSWALDO MACHADO
Diretor·gerente

(Firmas reconhecida. no Tobelião Brito)

JoAo ASSAD NAEDER

�mpreila Auto Viação «NAEDER»

RITZ Censura até 10 anos

Hoje, á 1,30 horas Preço: 2,40 r

Ja;ck Oakie - Peggy Ryan RITZ - Hoj-e ás 4,30 - 6,30 fOi·'

U�I FARRISTA DO ALEM ·8,30 horas

O conto mais divertLdo de as- ROXY - ás 7,30 homs

sombração trazido ,para atéIa.
.

Sessões Ele!?a1_1:te:s ..

Leon Errol - June Vincent LUCllle Ball - Vlrgmm WeI-

CAVADORAS DE ALEGRIA dler - June Allyson -:-- Harry
J3!mes e seus mUSlCOS

RAINHA DOS CORAÇõES
Um maravilhoso filme musical

em técnicolor. .. .

Você se sentirá mais moço,',
mais ale,gre, vendo este fihne'

trepidante com um "swing"··
bem sacudido ...
Censura Livre

Pr.eços: RITZ ás 4,30 e' 8,30 -

5,00- e 3;00; ás 6,30 horas
úniéo 5,Oé.

ROXY' - úilico 13,60

Censura Livre

Preço: 2,40

ROXY
Hoje ás 2 horas

Jack Oakie - Peg.gy Ryan
U�I FARRISTA DO ALEM
Uma comédia 100% original e

alegre.
.

Continuação do seriado
O .FALCÃO DO DESERTO

I
Leon Errol. � June Vincent
CAVADORAS DA AJi.,EGRIA

A·oba�se Ilovamente entte·
nós o sr. dr. Rubens de Arru-

I
da Ramos, diretor da Peni-

MI·ssa por alma tenciária do Es.tadoi que (�ra"
à cidade de LaTes em VIsIta'

d·e 1088011-01· '. a pessoas de sua família.

S.s., que teve oportunidade-
LISBOA, 27 (U. P,) - Apa� de assistir, à 4". Exposíção-·

receu um anuncio no orgão Agro-Pecuária, recentemente
"A Nação" que diz que um realizada na, princesa da

grupo de cidadãos portugue- serro� falou-nos da grandio
ses mandará ,celebrar às 12' 30 sidade daquele certame, exi

do dia 28 do corrente, na igre- bindo-nos algumas foios dos

: ja dos Mátires, uma missa, em. mais belos. exemplares: ali j
j memoria de Mussolini. expostos.,.

1
t
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