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A Argentina, 0'18 "ameaça à democrilir�!W:ashington, 29 (U. P.) - o se- pediu' aos Estados Unidos que 68- pondendo à pergunta-: "Pode sub-Afirmaram ser desnecessária a po- ,fuglo: A �spanha -a Argentma e

nador democrata pelo Estado de sem "maior alpoio eeenômíeo e lllO- sistir o pan-germanismo? Os outros lítica de apaziguar Perón, saâien- outros países", Fergusou dreel��..
ou

,Idaho, sr. Gbenn Taylor, afirmou ral ao Chile, Uruguai e outras na- dois, senadores foram o sr, �lber' tando, contudo, que deve ser dada I qu� as notIcla� "procedentes do
que a "Argentina converteu-se nu- ções sulamericanas,· para impedír Thomas, democrata, eleito por à Argentina participação eompleta Chlle. e Uruguai mostram �ue os
ma ameaçai para seus vizinhos de- que as mesmas sejam obrigadas a Utah, e presidente do Comitê de no sistema i.nter-americano. alemaes estão recorrendo arte aos
moeráticos. Falou sôbre o que qua- curvar-se diante de Perón, O sena- Assuntos Militares, e o republicano Ferguson, senador , oposicionista, alemães anti-nazistas residenteslificou de "guerra de nervos" que dor Taylor foi um dos três sena- Homer j<'erguson, eleito por lVllchl- declarou que "fracassou a política nesses países animando-os a unirestá se desenvolvendo, atualmente, dores norte-americanos que fala- gart, os quais expuzeram pontos de do Departamento de Estado em re-

se para a luta pela restauração da
na Argentina contra Q Uruguai e ram num programai de rádio res- 'I-·ista m�nos drásticos que Taylor! lação ,,:à AT.g�ntina:', t�ndo ade�ais Alemanha". Acrescentou que "se-

essa op,os!çao a �ero� determina- gundo informações fidedignas, na
do a "reaçao nacionalista em seu Argentina continuam funcionando,favor. fpouco mais ou menos como antes,
O senador Taylor declarou que duzentas escolas alemãs que não

existem provas de que sob outras
I
modificaram de forma fundamental

formas "ainda está em marcha a I os livros de ensino. Disseram-me
idéia 1),0 pau-germânico não' só na ,: que essas escolas continuam difun
Alemanha como 'em outros lugares dindo a idéia! pau-germânica de
onde os nazistas encontraram re-: superioridade racial".

veíra Salazar e da Casa Civil
e militar do Presidente. Dis
cursando nesta ocasíão," o mí
nistro Fassi afirmou que "a
Argentina não tem outros ob
jetivos nem outro desejo .senão
viver em paz com os demais

PSD gOl-ano IPOVOS do mundo e, assim, con
tríbuir pata uma era de paz."

Goiania, 29 (E.). - Prepa- O presidente Carmona mani

Brcsíl ra-se o PSD para iniciar in-! festou a sua satisfação em re
tensa campanha eleitoral em ceber os bons votos do presi
torno do pleito estadual. O sr. dente Farrel, dizendo que Por
José Ludovico de Almeida,
único candidato até agora of'í-
cíalmente apresentado, percor- O V t·· f

.

C saço-esrerá vários munícípios. Os co- a leano az a u
'

mícios começarão na segunda
quinzena de maio. Londres, 29 (U. P.) - O tem a "um imenso e horrivel

N
- -.

d
rádio do Vaticano, citando sofrimento" na zona. A irra- ,

M d t
.

de t b ao serao visa os I uma notícia transmitida por diação, anunciada como um

arca a para se e se em ro
passaportes

uma tes.temunha não .identi.fi- "relato testemunhal da situa-
� OS cada, afirmou que cinquenta ção da zona oriental da Ale-

RIO, 29 (U. P.) - Telgrama de Nova York diz ter I sido S. Paulo, 29 (E.) _ O sr. alemães estão morrendo sema- manha", infollma que as crían-
ali publicada a notícia de que a conferência do Rio de Janei- João Alberto, presidente do nalmente nos campos da zona ças também são vítimas de 80-
10 p,ara discussã?, e aprovação do tn!tad? de seguran9� Pana_- Conselho Nacional de Imigra- soviétlca do leste da Alema- frimentos e que "moças e mu-

1n.e,,:zcano e que Ja por �uas veze? [oi adiada, se reuniria, delz- ção e Colonização, declarou à nha, enquanto cinco e meio Ilheres estão sendo brutalmen-
nitiuamente, nesta capital, :z-o dZG;_ 7 de set�m_bro proxzmo. - imprensa que o Brasil de for- milhões de refugiados resis- te violentadas".

. Proc1frandO' obter coniirmaçiio dr: notze.za, soube",!,o? no J ma alguma visar� passaportesJ-áamaratz que por enquanto, nada esta resolmdo em defmztzvo. para imigrantes de raça ama-

AINDA ESTA ··8·EMANA I,�e;:�ipe������rla��é�i(u�mi�grantes em 1946 e 400 mil até
RIO,29 (U. P.) - ° sr.,Simas Magalhães, representante ,o fim de 1947. A maioria dos

dá Ministro da Fazenda na Comissão central de. preços e rela-I imigrantes será de portugue
tor designado para a tabela de emergência, .solicitou' novo pra-' seSi italianos e espanhois, sen-
20 para apresentar seu estudo e conclusões � sôbre a referida do provável que recebamos,
matéria.

'

I também, 200 mil poloneses que
Dessa forma, a tabela de emergência será expedida ainda i dependerá - esclareceu-de ne-

esta semana.
_ !,gOciações a serem enta;boladas

Estamos informados que Art:.,ur Simas Magalhães está com a Inglaterra. O sr. João
elaborando amplo relatório sôbre suas' itwestigações a respei-I'Alberto dever.á embarcar para
to do custo de produção dos gêneros que comporão a tabela os EE. UU., em maio próximo,
de preços. possivelmente.
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.
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MOVIMENTA-SE O EXERCITO ESpaNHOL
Madrid, 29 (U. P.) - Informou-: cação- oficial desses rumores, ob- ainda, que se acham prontas para

se, em fontes autorfzadas, que fo.,' servadores dos círculos afiados, partir, duas divisões, sob o coman
,
ram canceladas todas as Iicenças geralmente bem informados, mani- do do general lVluficz Grande, que

, das fôrças armadas espanholas per- festaram que não os surpreendiam durante a guerra foi o chefe da
1Jeítcentes à la Região Militar de as referidas notícias, atribuindo a Divisão Azul espanhola que comba
l\1aJdrid, e que. se ordenou a todos. medida do govêrno espanhol como teu contra os russos ná frente
os soldados que se apresentem aos de precaução, em consequência da oriental. Embora não tenham sido
seus quarteis, o mais tardar, até situação- que se manifesta ao longo notados ultimamente movimentos

, 'ho]e. Embora não se tenha conse- da fronteira franco-espanhola. Nos de tropas na direção da fronteira
guido obter eonf'irmação ou expfi- meios bem "informados revela-se, francesa', foi transferido para a re-

gião fronteiriça do norte. da Cata
lunha Q general de divisão Miguel
Rodrdgo Martin, que desempenhou
o cargo de segundo comandante
da referida Divisão Azul.
Simultaneamente, anuncia-se a

inesperada chegada a Madrid do
duque de Alba e de vários proemi
nentes monarquistas, inclusive 'O

.

2 sr. José Mari.a Oriol, que figurouRlO, 9 (E.) - Ao senador ções Transitorias da futura com destaque nas conversações re-Nerêu Ramos, presidente da Constituição, um artigo am- centes entre os 'elementos de Fran
Comissão da Constituição, aca-: pliando a anistia concedida co e do príncipe D. Juan. Isto deu
b d di

.

id I I d t I díd motivo a nova onda de rumoresa e ser mgi o um memo- pe o ecre o a u 1 o para que sôbre a monarqua. Uma informa-ríal sôbre a reversão ao fun- possam os 'anistiados reverter ção, que não pôde ser confirmada,.cíonalismo dos anistiados cí-: ás funções públicas de que fo- indicou que 3) referida visita se re

vís. ram. afastados. Iaciona com o discurso que pro-
Assinado pela comissão en- Assinaram o memorial os �un�i�rá Q general Franco na ce-

....
. rrmõnía de abertura das Cortes,ca.rregada de reIv�n�ilcar os di- srs. Abelardo AraUJO, Carlos que terá lugar a 8 de maio próximo.reítos dos beneficiados pelo de Sousa Fernandes, Luiz Se- --...-- ..

_. •

dec:;eto 7.�7�, o memo.rial.soli- ra!im da �ilV�, Nise Maga-1Toscanini nata a Comissão Oonstítucíonal lhaes da Sílveira e Jansenio
.

que faça constar das Disposi- Gensérico Daemon. Ilália
Milão, 29 (U. P.) - Chegou

a esta capital Arturo Toscani
ni, regente, italiano que ha
muitos anos se encontrava nos

Estados Unidos.

Reversão dos a�i5tiados
ao funcio-nalismo

Será .liquidado dentro em" pouco
ROMA, 29 (U. P.) - O ministro do Interior, sr. Romita,

declarou que o novo movimento fascista na Itália será liqui
dado dentro em pouco e com toda a energia. Numa entrevista
ao "II Lavoro", disse que o govêrno Iazía uma política para
com os velhos. e arrenpendídos fascistas, que não prejudicas
sem o ressurgimento democrático no país, mas os "neo-fas
cistas e delinquentes serão atacados com as mais severas pu
nições, incluindo a pena de morte".

1::. i

Prepara-se o

Peron visitará o
,

BUENOS AIoRES, 29 (U. P.) - Informa-se que o coronel
Peron presidente eleito, fará proximamente uma viajem ao
Brasil. Essa p ssibílidade é certa, porém a falta de tempo im
pedirá Peron visitar outros países americanos. As mesmas
fontes admitem possibilidade de Peron seguir do Brasil para
os' Estados -Uriid s. Esta última informação, entretanto não
tem qualquer con írrnação.

partilha
PARíS,29 (U. P.) - Em fontes fidedignas informa-se que

os chanceleres, num debate de três horas sôbre detalhes da

questão da Itália, resolveram dividir a frota italiana, igual
mente, entre as quatro grandes potências, depois de satisfeitas
as reivindicacões gregas e iugoeslavas.

Antes, a'Rússia havia exigido um terço da marinha i ita
liana. Agora, indica-se que os quatro grandes «esoloeram: per
mitir à Itália manter uma marinha com, possivelmente, qua

,
iro cruzadores da categoria mais pesada; dar vasos de guerra
à Grécia e à Iugoeslava; e então dividir por quatro o que so

brar. Esta redução das exigências soviéticas, ao que parece,
representem. uma compensação ao tático esquecimento dos
navios que os Estados Unidos e a Inglaterrra deram à Rússia,
em antecipação da divisão da frota italiana. Informa-se ain
da que foi nomeado um comité de quatro membros para

'

es

tudar o poderfo naval italiano e determinar sua distribuição.

Resolveram a

o 'licenciamento dos sargentos
com mais de 9 anos

RIO, 28 (E.) - Achando-se errr elaboração' a nova Lei do
Serviço Militar e tornando-se necessário preparar, desde já,
sua execução, o ministro, em aviso de ontem, declara que o li
cenciamento dos sargentos que contêm nove ou mais anos de
serviço fica suspenso, salvo para aqueles que requereram.

Deseja, apenas, viver em paz
tugal tem os mesmos senti
mentos da Argentina e prome
tendo ao novo mimstro a sim
tia e a boa-vontade das autorí
dades portuguesas, para o

cumprímento de sua missão
no país.

..

Lisboa, 29 (U. P.) - O mi
nistro argentino Arturo Fas
si apresentou suas credenciais
ao presidente Carmona, nas

cerimônias de praxe, no "Pa
lacio Belém", com a presença
do ministro do Exterior, Oli-

Nomeado para
a.C. V. R•.
Rio, 29 (E.) - O presiden

te da República assinou decre
to nomeando. o almirante An
tônio Guimarães membro da
Comissão Central de Requí
sioes, sub-chefe do Estado
Maior da Armada, que será
agregado ao respectivo Qua
dro.

19 mor'tes em 14 'horas
ATENAS, 29 (U. P.) - O Ministério da Ordem Pública

anunciou que oito pess.oas morreram ontem, quando os comu.,.

!listas atacaram a gendarmeria numa aldeia perto de Larissa.
O Ministér�o anunciop_ um total de 19 mortes violentas, nas

últimas vinte e qp_atro horas.

Empréstimo da argen�na à Espanha
BUENOS AIRES, 29 (U. P.) - Soube-se que a Argenti

na emprestará 30 milhões de pesos à Espanha para a compra
de alimentos argentinos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta eelune

até o fim
SABER AMAR -- Pedimo. a\li.or por telegra-

O amor e o genio são da ma. quand'o o jornal não chegar. I

mesma natureza: Um e outro no me.mo dia. Idão medo, porque illuminam a

distancia que deve andar-se, e

a maioria das pessoas preferem
não ficar cegas pela sua pre

sença. Deve-se amar com 'certa
prudeJicia. A' medida que se

sente crescer dentro de si uma
faouldade amorosa, deve-se

pôr em jogo a tntelígencía, uma
f sem demora ao conhecimento de quem

campressão clara, que per-
mita entrar no detalhe dos mo

vimentos delicados que causam

as manifestações de simpatia.
Porque se o odio pode lutar
com armas superiores contra

o amor, não poderá resistir,
á espada inflamada da intelí

gencía,

interessa e. realmente, unja providência
para endireitar o que estiver .er rado ou

para que alguma falta nào se' repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação

DOENÇAS,NERV1SAS
Com 08 progressos da medicina

hoje, as doença", nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.

* '" oi!< feitamente remediiveis. O curandeí-

SAIBA QUE: rismo, fruto (Is ignorância, só pode

6.600 casulos dão um "I prejudicar os indivíduos afetados d.
qUI O tais enfermidades. O Serviço Na.

de seda animal. cional de Doenças mentais dispõe
-Uma· senhora norte-amerí- de um Ambulátór!o, que atende, gra·

. t tuíramente os doentes nervosos tn-
cana fez uma colcha de '

.... I digentes, na Rua Deodoro H. das t
55.555 retalhos. às 11 ,horas. diàriamenta.

- Contém a Biblia (exce-
tuados os Apocrípos) 66 livros,
1.199 capítulos, 31.181 versí
culos, 724.692 palavras e ....

3.671.480 letras.
'*' ,. •

ou queixa poderá vir a causar, encanu

nhe-a " SECÇÃO RECLAMAÇOF,S.
de O �STADO, que � caso será levado

de direito, recebendo v. s. uma informa-

ção do resultado, embora em alguns ca-

SOS não sejam publicados nem a Y'f'!CJ.a

mação nem"a providência' tomada.

Reabertura do -

Lu'boratório
Radio-Técnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádio., Ampli

ficadore.-Tranllmi••e:re.
Mat9ria1 importado direta

mente do. U. S. A,
Proorietário

Otomó\r Georges" Bõhm
E�ecbe - Tecnico - Profill.ionol

formado, na Europa
FlorianÓpoli.

�U(1 João Pinto n. 29 _. Sob.

- Vês aquele sujeito? Já
foi abandonado por 4 médicos.
Não quiseram encarregar-sé

Ido tratamento del-e.
- Coitado! Que moléstia

incurável tem ele?
- Pobreza: não pode pagar

aos .médícos.

I,� '*' *

BA,NHO DE :MAR
Doutor, o senhor acha _

que eu adelgaçarei 'tomando
banhos de mar?

-

- Claro! Infalivelmente.
- Mas como o senhor disse

à Mme. Pires que �ngordará
com os banhos de mar?

- E' verdade. Com a graxa
que deixam as gordas, as ma

gras engordam.
* * *

Numa jovem interess-ante
não é a que tem o tipo interes
sante, mas a que póde manter
uma pale,stra intere.ssante.

,� *. *

Um cônsul americano estava
no Japão. Receando perder os

filhos em algum terremoto,
mandou-os para a casa' dos
avós, nos Estados Unidos.
Um mês -depois Il'ecebeu um

telegrama:
"Envie os terremotos e

mande buscar os garotos".
* * '"

A água, não sendo filtrada,'
Póde estar contaminada
E ovos de vermes conter.
Seja qual fôr sua dose
Fuja, p01s, da verminose,
Ji'iltrando a que vai beber.

SNESI

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

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

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

a oferecer 05- seus. préstimos. Escreve
detalhadamente � nome, idade, ende�
reçq, enviando envelope selado e subs
crito para a resposta, juntamente com

a importância acima,

ESCRITÓRIO JURtDlfiJO COMERCIAJ'J
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADV9GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elihranco'" - Lajes - St.. Catarina

,

\

O QUE SE PENSA DA MULHER um ovo frito e depois um pouco
.: De que serve a úma, mulher, na preparado, Póde servir com bata
convivência de seu marido ou na da mistura de manteiga que havia

de seus filhos, a faculdade secun- tas fritas,

dária de poder exprimir' em qua- •

tro 'ou cinco linguas diferentes o AS MAES DEVEM SABER QUE:
enredo de sem ou duzentos roman- A higiene bucal deve ser feita
ces, que. são todo o fundo da sua ·diáriamente em forma' completa,
riqueza mental? Como há de ela; Descuidar dela -sería favorecer o

com esses uníoos recursos intele- desenvolvimento de' grande quan
ctuaís, atuar sôbre o mais simples tidade <de microbios e causar ca

incidente da sua vida doméstica? .ríes dentárias, Que trazem consigo
Ramalho Ortigão as más digestões e enfermidades
* do estômago e intestinos.

CONSELHO DE BELEZA Devemos preocupar-nos com os

Sucede com frequencia que os dentes 'sã-os, limpando-os com es

olhos se avermelham ê- se irritam cova e 'um dentrificio apropriado
por diversas causas, sendo a prín- todos os dias, depois das refeições,
cípal a vigilia prolongada, €, especialmente ao deitar-nos. As-
Há um remédio muito simples e

.
sim eliminaremos as partículas

eficaz para curar essas irritações: I alimenticias depositadas €'lltre ·êles
basta lavar os 01110S, duas ou três! fi que f-ermentam rápídarnente.
vezes ao dia, com um pouco de A má dentadura produz má sau-

chá 'morno sem assucar. Com isto de,
se aplaca � dor e se desinflamam *.

as palpebras e, voltam aos olhos AS DONAS DE CASA DEVEM
seu trilho e frescura naturais, SABER QUE:l * Para conservar os doces, o fràs

co deve estar quente ao deitar-lhe
o doce também quente, Os frascos
se 'tapam primeiro, com um papel
zinho impermeável cortado á me

dida da bôca destes ;e posto direta
.mente em cima.do doce. Com outro

pélipel ímpermeávet maior se cobre
a bôoa do frasco, sendo melhor
passar o papel por clara de ovo
antes da operação. Ata-se-o firme
mente com um fio forte.
Para conservar os doce; muito

tempo, deve-sé usar o mesmo peso
de açúcar que O' da fruta em sua

preparação e guardar os frascos
em lugar sêeo e escuro.

RECEITA PARA O SEU PA
LADAR

Ovos com presunto
8 ovos, 8 fatias de presunto de

fumado, 2 colheres de manteiga, 2
colheres de SlIOO de limão, salsa e

sal. Mistura �uma chicara duas co

lheres de manteiga com uma co

lherínha de salsa picadJa, duas co,

lheres de suco de limão e um pou
co de sal fino. Corte um pão de
sanduiche 'em fatias avaladas e

toste-se um pouco, Frite numa frí

gideína as oito fiatias de presunto
defumado e coloque-as em cima das
fatias de pão, pondo sôbre cada

r·l-!ll-------------------

Crédito PredialMútuo
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
- 2 sorteios mensais 4 e J8
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratb
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

..................__.........._----

Irmandade do, Senhor Jesus dos Passos,
e Hospital de Varidade

FUNDADA EM 1765

ELEIÇAO
De acôr-ào com o. dispositivo. do. artigoll 23 e 25 do Compro

mine de.ta Irmandade, convido o. Irmãos eleitore. (Colégio Eleitoral)
para, no dia 2 de maio próximo. às 17 horall, cemparecerem ao Con
.i.tório, a-fim-de se proceder a eleição da. Dignidade., para o bi�nio
1946-1948.

j
,

O. eleitorel que não púderem comparecer por motivo ju.tificad0,
remeterão a. sua. 'cédula. ao sr. Provedor, em carta fechada e aSlli-
nada. (Artigo 2lJ). .

, Conaistório, 15 de abril d,e 1946.
'

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.
.

/
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Santa Casa _'.,."", , . . • • . . • 1036->
Casa de Saúde S, Sebastião '..... U53.
Assistência Municipal 166'
Hospital Militar , _ , , , . _ , , . . . . . . • 11�1
14° B, C, ""'" , _ , _ , _ . . . . . . 1530"
Base 'Aérea . � . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. 786"4
7" B. r. A, c. ,,,,,,,,,......... 1593
Capitania dos Portos .,.""....... 13�
16- C. R. _"""""""" _ • '" 160&,
Fôrça Policial ,. _ . , _ .. , .. , , .. , . • • 1203"
Penitenciária '" _ , , _ . _ , , , , . . . . . •• 151&.,
"O Estado" ".",. _ . , , . , , , . . . . . • 102:0'

:A. rG:zeta" .....,;...................... 16569
Diàrio da Tarde . , .... , . , , . . • . 1579"
L: B. A. ."," .. """.""... 1643"
Emp, Funer!.r;a Ortiga ,......... 102j"

.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

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

Nelson _ Rua Felipe Schmiêt.

7 Dommgo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmidt.

1 J (sábado à tarde) Farmácia..

Moderna _ Praça 15 de No-'

vembro.

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

19 (Sexta-feira Santa) _ Farmácia>,

S, Antônio' _ Rua João Pint".

20 (sábado à tarde) _ Farmácia,

Catarinense � Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catar;"

nense - R�a Trajano .

27 (sábado à tarde) -'- Farmácia-·

Rauli�'eira - Rua Trajano.
28 Domingo' - Farmácia Rauliveu&

_ Rua TrajanD_
O serviço noturno oJt!.'á efetuad�

pela Farmácia Santo ·Antônio sita à,'

rua �oão Pinto.

Deseja obter
emprego '? '.

Procure .então a nossl! Gerêr,p

cia e preencha a nossa. "ficha d8'

informações úteis", dando' tid_
as indicações possíveis, que ter...
mos prazer em recomendá·lo (.)�
aos interessados na aquisição 4lI.,
I)ons fLincionários (as).
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o ISTaDO-Terce-feira, 30 de Abril de ....6
----------------------------------------------------�------�-----------------------------------�---- ...--------...------�--------�--

�omeado um �8rDa-IO México Da posse
� '(II.r,�')lista pa'ra a dl- de r�rOD 7' , '!J�� 51 ,; \,_

plomaCI·a .

MextCo, 29 .(�. �) - Fontes, :.t_ -

lzgadas ao Mznzsterw dos Ne- ••

Rio, 29 (E.) - o presíden- qocios Estrangeiros informam Catohcfsmo
te da República assinou decre- que parece que o México en- O SI'JlTO De DIA
to na pasta das Relações E�- uiará um embaixador especial
terrores, nomeando consul prí- a Buenos Aires, para assistir à
vatívo do novo consulado bra- posse do cel. Peron no dia 4 de
sileiro, na cidade do Paraguai Junho. Parece provaoel, tam
de "Juan Antônio ,Caballero" bém, que o govêrno será re
o jornalista Alexandre Dias, presentado pelo sub-secretário
Costa. Esse ato do govêrno do Exterior, Manuel Tello, o

despertou as maiores símpa- qual seria acompanhado
.

por
tias nos círculos da imprensa assistentes civis e militares.
caríoca .« .certamente logrará --- -.----

o mesmo efeito no Rio Grande
do Sul, por ser a pessoa em

quem recaiu a nomeação' um,
jornalista militante, cuja dis
tinção ora alcançada se fir
mou, unicamente no seu mé
rito.

S. José Bento Cottolengo,
Cen'fessor

E.plendoro.o. exemplo da con

fiança em. Deus pode .er chamada
Q vida de.te IilGnto. Na.acido' aOIl

3 de Maio de 1786. no .eio de uma
f�mília pI'oflll\damente cat6lica.
em Brei (Itdlia�. deu prova de.�(J
cenfiClnça já ao. primeiro. tempoli
de lIua vida ..colar. quando por
interc:e••õo de Sto. Tomaz de Aqui
no dirigiu-IIe a Ji)eu., implorand,'l
auxilio cele.te DCII .uaa dificul-

I dades de 8IItudcante. Com e.pontl'l

I, de .euil me.tr.. e condiscípulo'
passou 'de urli' dia para outro"

merecer o primeiro lugar A mesma

cenfiança 'acompanhou." nos e.tu
dos teológicos Coroados com o tí-

Viaja,' nos aviões dn fuió de doutor nas ciência••agrll1�
VARIG dos Maior prova, porém. de sua

ç te!' a certeza d... que viajará C"lU conforto Ca1\ fiànça é o. sua oDra gigantesca
rapidez e segurança, em f ""or dali doentes' e pobres de

Os aviões da VARIG primam pela pontua- tôda o sorte. Chcmau-a ele oa

lidade. ",Pequena Ca!lQ da Dittina Provi-
Os que a têm honrado com sua perferência, ciência». Neu. hospital giganta

são testemunhas de que as ho«:as e -dias (1� alimentava ,e vestia milhares de
chegada e saída de Florianópol4 e escalas, doentes pobre.. sem poder nem

vêm sendo observadas ri.gorosametlte. I queTer contar com :endimentoll
Viajar nos aviões da V1l\RIG é ter a cer- i fixOQ. Foi em ·turim que, como

za absoluta de que emb<lirclJrá e chegará nos i todas e s obra. de Deus. teve início
dias e horas aprazados. I humílimo aquela CJue Pio IXo cha-

mava a «coa0 do milagre». Para

I oa serviçoll materieis e e.pirituais
desta ca.O' fundo'u Cottolengo va-

I rios institutos religioso., O que de�
vuio a tudo foi a grande .antl-

Idade do fundoder que teve por
base o amor de Deus e a devoçãG

Viagens rápidas entre Curitiba e Montevi- a No••a Senhora. Com apenas 56

déu, com escalas por Flo�PQlis> Pôrto ano. de idade. faleceu Cottolengo
Alegre, Pelotas e Jaguarã". aos 30· de Abril de 1442, chorado
Informações na filial de Florianópolis: E<i- por milhares e milhtuas CJue expe-

f icio La Porta. rimentaram Q bondade de.te ami-'

Praça 15 de Novembro - Fone 1.325,. go de Deus.
--------------------------

DR. ALTAMLRO GONÇALVES
SRTA. ÉRiCA SOUSA AZEVEDO

Regista a data que hoje Acha-se há dias em Flo-I. Movimento de passageiros da

-tra?�corre o 'an�v�rsári? na- rtanópolís, o sr. dr, Altamiro Panair do Brasil SIA no aero-
-taliclO da. srta. Enca, filha do Gonçalves de Azevedo, que porto de Florianópolis:

. .sr. FranCISCO de Paula e Sou- :veio assumir a chefia da Ins- Dia 27: Com destino à Pôr-
"sa.

. Joetoria de Defesa Sanitária to Alegre: Remigio de Cer-
*

Animal para .os Estados do queira Leite, Maria Elíssa Cer-
JAIME CARREIRÃO Paraná e Santa Catarina, com queira Leite, Orlando Chaves,

Transcorre,' hoje, o aniver- séde no vizinho município de Orlando J. A. Pires e Augusto
sário natalício do sr. Jaime São José. Vasques Formiga;
Carreirão, funcionário do D. S. S., que vem precedido de Dia 28: Com destino ao Rio
e. T. merecida fama, como um dos de Janeiro: ALberto Mendonça

*

expoentes máximos da sua Cunha, Roberto Trompowsky
::MEijINO ,�ANOEL M: SAVAS profissão, tem, devidámente e Odessa Mendonça CUnha;

A efemende que hOJe trans- 'orO'anizado um vasto progra- Com destino à São Paulo: Jai

�rr�, assinala o. natalício do m; de açã� que muito virá be- me da Silva Telles, Afonso
,mtellgente memno Manoel neficiar a indústria pastoril. Henrique Delambêrt Netto e

:Morais Savas, filho do sr. Ni- Moco aindà dedicado ao Alberto qrossmann; proceden-
. ..colau Estefano Sa'vas. trabalho e de �ompetência já tes de Pôtto Alegre:. Carlos

*

sobejamente comprovada, nas Castello B�'"anco, �col.i.oo sa-I�DUARDO SANTOS. missões que lhe têm sido di>- lerno, ,Luclano Vlelra Lima,

e,
Maternidade de FpoJis.,

RegIsta a data. de ?�Je, o ;'signadas pelo ministério da ,BoIlare Attello. 28/4/946.
'tra?�corer do amversarIO na- Agricultura, ao qual está su- i *

�=============-talLcI� d? .s,r. Eduardo �antos, ,pordinado, levará, por certo, a rALECIMENTO�: II'prCfpnetáil'1o da conceItuada bom termo sua grandiosa DR. ALBERTO COUTO
:.Farmácia Moderna. óbra. .

Para isso, entretanto, FERNANDES
* '

S d
. - Há cêrca de' 15 dia., entre Laje.torna-se imprescindível a co- ,egun o comumc3i(ao rece-

e Bom Retiro, perdeu-.I' uma pas-SRA. CAROLINA T. PIAZZA laboração não só dos senhores bida pe.lo Ç;lu�e Esperantista ta com roupa de creança. Pede-seTranscorre" hoje, o aniversá- criadores mas também de to- de Flonanopolls ocorreu a 22 a quem souber da mesma infor
rio natalício da exma. sra. Ca- dos os d�mais' catarine�ses. dêste, na Capital Federal, o ma.r na Liv.raria P:og.res�o. .

rua

rolina Taranto
-

Piazza, . d. d. O ",o Estado", que, natural- falecimento do Dr. Alberto Febpe Schmlst. _- Florlanop�bl:'_l, .espôsa do sr. Luiz Boiteux. mente será seguido pelos seus Couto Fernàndes, engenheiro I-Piazza. confrades, ,coloca, desde já, ao e Presidente Vitalício da Liga _

*

II dispor do dr. Altamiro as suas �sperantista Brasileira. Apo- Cines ODEONMENINA VALQUIRIA. colunas para a efetivação de sentado há muitos anos, o dr.
, .' .

.

Faz anos .�oje � �alante :rp.e- tão alto' ideal_? qual o da ,com- i,Couto Fernandes dedicava ao. CINE ODEON
H O�fNE IMPERIAL

m:r:a Valquma, fIlhlnha do �r. pleta extinçao das molestias i�speranto todos os seus. mo- i As 7% horas _ às 7 horas
.Toao O. Pamplona e de Dona que assolam nossos rebanhos. I mentos, desenvolvendo llldor- Simultaneamente l'Orlandina S. p;mplona. . .A pl,?pósito do que irá ser�püda a�i'v�dade. A êle se de- UM LíRI�O:A CRUZ ! .

.

MENINO WASHINGTON
. feI!o, e oport�o lembrar o ,�!vem os Ultl!�lO� dos dez Con-

Ray MiLlood _ Bárbara BriUo.u
que, sob a gestao do dr. Nor- gressos BrasIlelros de ESlperan- Um filme' sen.timental e emocio-

Passou ontem, a data nata- berto de Mac{J:lD, foi concreti- to; o Décimo Congresso, reali- nante!
licia do inteligente menino zado.' za;do em abril de 1945, com a Um dl"ama de encaJIltadora temúra
"W h' to f'lh' h d di\ da

'

�:�.. -

d t
-

e s.uave'e1eI1tCo!as mg n, 1 m o o s- Para isto, nos valemos pc:U ...lCIpaçao a represen aç!lü Um humaniStStimo drama de amor etinto casal Lídia R. Tomaz . e abalisada opiniãd do dr. Alta- (d� Estado de Santa Catarin�, devoção!'Eulálio J. Tomaz" miro que, em l.i:geira p�lestra,! fo� notadamente um dos Inal:S 1�'PEhI .t.L...

��xpressou sua admiraçao pelo brilhantes de quantos se reah- 1... K f1r'
:-.VISITA: modo como encontrou, deixa-izaram no Brasil. Mantendo P,reç.os: - ODEON - Cr$ 5,00
COMENDADOR DR. ATÍLIO do pelo seu antecessor, não só, correspondência, asSídua com - '3,00 - 2,00 - IM,PERlAL -

BOLLATI I b fTad
.

t· Cr$ 3,68 (único).
a instalação do posto de S. JO-IOS cu ·es Il os, m.cen Ivan-

Censuras: "lmp. 14 anos" .

.

Deu-nos a honra de sua vi- sé mas, bem assim, a organiza- do a formação de professores PRóXIMO CARTAZ
sIta o sr. Comendador dr. AtÍ- cão de todo o serviço da vasta de Esperanto, o dr. Couto Fer- 'Amanhã - ODEON - IMPERIAL
'lio Bollati, dignissimo C.onsul Zona a êle subordinado. I narrdes foi um modêlo de idea- l.!m dos mais, i;mPressionantes I Preciza.se de um ofi-cia.l de
Geral da It.ália.. em Pôrto Ale- 'O aue foi realizado pelo dr,.llista, co.nseguindo ver frutifi- fIlmes destes ulhmos dez anos! barbeiro comoetente.

d
-

t f
MAIS FORTE QUE A VIDA Tr�tar' no ·Salã-o Reco'd- àgre, com .1un IÇa0 em San a, Macedo- disse-nas s. s. - e car mUltas dos seus es orços com '"

Catarina e Paraná. 'digno dos maiores ,elogios".' pro língu:;t auxiliar. Da�1J. A;]'dr,"ws - T:rudd:>t Ma'I"shall Pcaç"" 15 nO. 21. 6 v. 3

ANIVERSÁRIOS: , S. S., que veio acompanha-
MENINA ALICE M. FERREIRA do do sr. Biájio D'Alascio, Se-
Festeja, na data de hoje, cretárío Consular, ,e do sr. Ro

.maís uma primavera, a galan- sato Evangelista, correspon
te menina Alice Marinho Fer- dente na nossa Capital, man

reira, dileta filha do sr. Ma- 'teve conosco agradável pales-
.noel Marinho Ferreira. tra.

.

I * Somos gratos á honrosa visi-
.SRA. MAF�IA BARBOSA HORN ta e fo-rmulamos votos de fe-

Transcorre, bJoje, o aníver- i liz estada em Fpolís.
.sárío natalício da exma. sra. *

.Maria Barbosa Born. ..

* NASCIMENTO
Acho.-SQ engalanado o l�r d� .r.

Orlando Salum e sua axma ...�

pôsa. ua, Maria· Natcílil Sc lu m ,

com o advento de um � robu.ta
garotinha, que na pia batíamal
receberei O Dome de MarUda-Te
rezinha.

participam aos parentes
e pessoas de suas relações,

o nascimento de sua

filhinha
MARÍLDA-TEREZINHA
Qcorrido no dia 28/4/46.

SRTA., ZULMIRA SILVA
Festeja hoje, mais uma prí

.mavera a gentil senhorita

.Zulmira Silva.
*

"'&RTA. NINETE C RAMOS
; A data que hoje transcorre,
.assinala a passagem de mais
uma festiva primavera da gen
til .srta. Ninete C: Ramos, di
leta filha do sr. Alvaro Ra
JIlOS.

.,

VI�.:rANTES: •
Henrique Ternes

E.te",'e em Florianópolis. o snr.

Henrique Ternes do alto comércio
madeireiro de' ·Tij uco•.

•

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

,.

Alexandre S. EH::3-E3-000oooooa
No lar em que se faz eeonomãa;

é que se ministra a educação mais
completa.
DEPOSITE PARA SEUS F'ILHOS
NA CAIXA ECONôMICA FE.DERAL

ooaoOOOOOGE.H3-

Lere*
Em trânsito por Florianópolis.

deu-no. o prazer de sua visita o

.r. Alexandre S. Lara, diretor da
conceituada emprê.a jorno.lática
A. S. LarG. do Rio de Janeiro •

•

ADOLFO B. SILVEIRA
Faz anos hoje o sr. Adolfo

'iBittenoount dia Silveira, fun
•cíonárío estadual.

*

Orlando Salum e Maria
Natália Salum

PERDEU-SE

3

.. ...
, ,

Promocão
"

Por telegrama particula!", sou-

bemos ter sido promovido a lo. te

nente do Exército, o nossa conter

râneo Teodocio Jorge Aterino, atual
mente .ervtnclo na 9&, B. I. A. C.

I na Ilha do Mel. em Paranaguá.
O jovem oficial é filho da exma.

i ara. da Maria Iconomú. Aterino.
vva. do sr. Jorge Aterino.

.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do Tempo. até 14 hora.
do dia 30 na Capital. .

Tempo: Bom passando Q insta

velo com chuva•.
Temperatura: Estavel.
Ventos predominarão os de Nor

deste a Sueste. frescos.
Temperaturaa extrema. de hoje,

foram: McíxiRlla 266. Minima 20.4.

BARBEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdal melhores. pelos me
Dores preçes 16 na CASA MIS I
CILANEA - RuoC. M8f�9. 6

o eSTJtOO Terce-feira; 30 de IIbril de 1946
.--------------------�--�--------------------------------

I

«Hermes»_. novo I,
aviãt» comercia.l· I(Serviço especial do CEC para

"O Estado")
Londres - Um dos ultimos

tipos de aviões de passageiros

I posto em serviço pelas emprê
sas aéreas da Grâ-Bretariha é

10 "Hermes", 'q'badri-motor da

[Haridley-Page, que é justa
I mente considerado como um

dos melhores aparelhos da sua

'categoria e
, Trata-se de um mo

noplano de aza baixa, inteira
mente metalico, com ·34 metros
de envergadura e 25 de compri
mento dotado de 4 motores,
" Hércules "

, da Bristol, ra

diais, desenvolvendo 1.675 HP
cada um, hélices quadri-pás
hidromaticas de Havilland. Os
seus tanques de gasolina tem
capacidade para 11.700 litros
de combustível e o aparelho
está dotado do equipamento _

contra o congelamento nos N-t;-·----d·---U-I--dbordos das -azas, na cauda e'.·9- leiaS a o a·H a··
nas.helices. Os quatro motores A HOLANDA TEM 75.000
do "Hermes" permitem-lhe HOMENS SOB AS ARMAS
uma velocidade máxima de .

"1 S. H. I. - De Haia ínror-
542 klms. horaríos a 6.900 ms., mam que ° coronel Meynen,
e uma velocidade de cruzeiro de ministro da Guerra dec.rou

• 457 klms. ,for hora,� ms:na altí- que a Holanda t�m atual
tude. O Hermes CUJO Ipeso mente setenta e cinco mil ho
total é �e 34 toneladas tem um mens sob as armas, sem con
této de serviço maximo, de pou- tal' os que se encontram nas
co mais de 8.000 metros. O seu Indias Orientais. Espera-se'
raio de ação alcança-' 3.597 que em . outubro proximo, o
klrns. com uma carga de 5 to- exército holandês terá maís,
neladas e meia e a uma velocí- sessenta mil homens.

. dade de cruzeiro de 36 klms.
horarios, voando a 6.100 mts,
[de altitude. Como se vê, trata
se de um excelente aparelho
de passageíros.

PRESO UM LIDER TERRO
RISTA EM CELEBES

S. H. 1. -- De Batávia co

municam que foi preso Andri

Malako, lider dos extremistas

,DISSOLVE indonésios em Celebes e anti-

\go presidente de um movímen-

c- v to juvenil equivalente 1;3. orga-

A GORI'URA niza�ão jap?nesa "Pesindo"
..

. Ha suspeitos de que Andí
.

pertença á sociedade secreta

Muito,s Quilos por Mês terrorista "Leque Preto", que
v. é demasiadamente gorda? Não gos- foi organizada pelos nípôní

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assis
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas, descobriu' um método rápido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drastícas ou a exercícios
excessivos, Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o. ex
cesso de go.\dura. Peça Formode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção,
Distr. S. I. P. Caim Postal 3786 _/Ria

Economío e

Finanças
CONCITADOS os ESTABE
LECIMENTOS COMERCIAIS

NORTE-AMERICANOS A
AUMENTAR SEUS ESCRITÓ�
RIOS DE COMPRA NO EX-

TERIOR
NOVA YORK - (S. 1. H.)
Os estabelecimentos comerciais
norte- americanos foram con

citados a elevar o número de
seus escritórios de compras no

exterior, de sorte a abranger
pelo menos 100 mercados ex

ternos. Tal recomendacão foi
feita recentemente por um dos
oradores da convencão anual
da "National Retail Dry Goods
Associatíon" .

O sr. Roditi declarou que en

quanto seis ou dez' escritórios
de compras no exterior se en

.carregavam das necessidades
de importação de mercadorias
para os estabelecimentcs co

merciais dos EE. UU.,' atual
mente são necessários. nada
menos de trinta. Adiantou que I'os produtos estrangeiros se-

riam vendidos 'na mesma. base
I

.. .......

que os nacionais e teriam a

venda fortemente incentivada.
Mais adiante, frisou o sr.

Roditi que um amplo progra
ma de importações em todo o

mundo por parte das casas co

mercíaís n o r t e-americanas
proporcionaria aos países es

trangeiros os meios com que
pagar os produtos de exporta
ção norte-americanos. Seme
lhante programa, o tempo exi
gído para as remessas para o

exterior.a uma questão de ho
ras em muitos casos.

.

GRANDE AUMENTO DO
CONSUMO DE FUMO NA

SUÉCIA IEstocolmo (Via Aérea) -

Como consequência da aboli-)
ção do racionamento do fu- �_--:__- --IIIÍII__----------_

mo, a venda dêste artigo na

Suécia aumentou de 23 mi-
lhões de coroas , ' .

(US$ 5.750.000) em 1945, atin
gindo um valor total de 410
milhões de coroas ., .

(US$ 102.500.000), de cuja
quantia 302 milhões de coroas

(US$ 75.090.000) foram pagos
ao Tesouro, 'como imposto sô- .. .. mil' ....
bre o fumo.

O consumo d€ charutos na

Suécia atingiu um valor de 28
milhões de coroas , .

(US$ 7.000.000), sendo prefe
ridos os charutos brasileiros,
que constituíram cêrca de
50% das vendas totais.'

O número de cigarros sem

boquilha vendidos subiu a . ;1.

2.214 milhões, dos quais ··se
importaram 406 milhões, num
valor' total de 235,2 milhões
de coroas (US$ 58.800.000),
enquanto que as vendas de ci
garros com boquilha foram de
254 milhões, num valor d.
18,4 milhões de coroas· .

US$ 4.600.000).

. ..
sedus, .Cosimíros e Lês

..

. ICASA SA.-rA aOSA

.��

Correio Lageano
. Vendo avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

SeO$eu NarizEstá Entupido
-perturba·llbe o sono

esta noite!
Adormeça mais depressa e durma
melhor graças a Vick Va-tro-noll
Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun-
dos, tomam a respiração fácil.Use-o .

Sempre que o seu nariz esteja en-

tupido devido a resfri- VIC'" VA.IIO.-ALadas ou catarro nasal. .. .•R n_

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

A CIDADE DE NIMEGA
"ADOTADA'" POR ALBANY

S. H. 1. - Informam de no

............"k que a cidade de Alba
ny, capital do estado de Nova
York, adotou a cidade de Ní
mega, segundo a sugestão fei
ta pelo major-general James
M. Gavin, cujas tropas liberta
ram aquela antiquíssima cida
de holandesa. O mais íntéres
sante, entretanto, é que Alba
ny foi fundada em princípios
do século XVII por um nativo
ue Nimega chamada 'Slichter
hors+.

cos.

Os depósitos feitos nas Caixas:
�conôJ,Uicas Federais são garanti
dos pela União, conforme dispõe O
decreto 24.427, de 19' de junho de-
1934. ! ,

t ,

€3-e::3-E3-e::3-€3-E:3-E3€:3--

O PRDIEIRO NAVIO UEXI
CANO CHEGA Á HOLANDA

DEPOIS DA GUERRA '\
S. H. 1. - Segundo despa

cho de Haia, o"Minatitlan" y

recem-cbegado a Holanda, é o
.

primeiro navio mexicano qa�
visita a Holanda depois dé ter
mimadas as hostilidades. Tra
ta-se de um navio-tanque da
Royal Dutch Shell, que trans

portou petroleo de Tampico pa
ra a. Holanda.

MACHADO a CIA
AG8aciaa e RepreMntaçõ.. em

G.PGI
- l'f'.atriZ: Florian6po!i.

Rua João Piato. n. "
C-crlza PoetaI. 37
Filial: Cre.ciúma

RUQ Floriano Peizoto. .lc
-(Edu. Pr6priu).

Tdlegl'<1ma.tl: ·PRIMOS"
AQ.nt•• 'QO. principal.
'l'ftu"id.�4"", �n F..... .,"l ...

ORLA··.�DO SOA RPH�LLl
Roa Conselheiro Mafra" 36.·- 'Ioja" e sobreloja - Telefone Ifil4 (rede iut,erÍla)

Caíxa 'Postal 51 �-- Eod. Teleg.: «Scarpellin -�. FI,orianópolis

FARMACIA E-SPERANÇA
•• rU'lIlae�.tl�o NILO LAmi
.o� ....ül _. li'" ............

__ • _••� - IIO_I!NI_
t.rUcoe Ce _.......

l

. ,

1\1)VOG.\ 1)Õ.'S��!
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J

.

DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt· 52 :.._ Snia 5
·Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

C RE o Iii R 10
Avisa o c s seus cliente=: a mo dcnco de
escritório pará a rua João Pinto D.O 5,

junto à Redação do ((O Estcdo-.

:ESCRITó.RIO JURÍDICO COMERCIAL
A."u "tOI!: Turír icos .- Comerciais -- Rurais e JnEorrntttivn.

Bndereço Tel, ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Conaulte nOfisa Qrqanização antas de .e decidir pela com

!)ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.todo '

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

Rua Frei Rogério, 54 - Caiu .Postal 54 - Fene 5-1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_.A 'televisão 'marca uma- nova era
•

, __/_ � élra a- Imprensa
Nova: Iorque, (United brlcação RCA é toí sintnnizado

-

.Press) - Inaugurou-se onte oorn a rede de televisão. da

.mova éra na história da im- RCA, Possue controle de volu

prensa: pela primeira vez a me e outras novidades. Aque-
. -televísão auxí lia os repórteres. la particularidade permite

No. edttícío em que se en- ajustar o. tom de modo a não.
< contra instalada provísorta- perturbar os

-

ocupantes dos
.mente a organização das Na- gabinetes vizinho.s.

ções Unidas, os gabinetes de
Imprenea ficam no. porão, ao.

passo. que a sala de sessões do. I
CS, fica 3 andares acima. Os
repórteres tinham de subir 3
.Iences da .escada e voltar ao

'porâo, afim de telefonar aos

resp.e�tivo.s j?rl_lais. . I
Hoje, a Rádio Corporation I

of América", instalou no. gabí- I

. nete destinado á reportagem I-do "New York Daily News",
modernfssímo aparelho. de rá-I'.dio, televisão, que permitirá
aos repórteres; assistfr ás -ses
sões do. CS sem abandonar o.

.gabínete. O aparelho. é de fa-

I

1\lolor a óleo crú.------
VENDE-SE um marca "Cli Enforcado

To.kio, (U. P.)- o te-
nente Keí Yuri foi enforcado
na prisão. de Sugamo, na pri
meira execução de crtminosos
de guerra no. Japão. Yuri foí
condenado à morte por ter. 0.1'': "

denado a execução. á baioneta
de prtsioneiros americanos .

O€3-E3-E3-80odoooo'
De tudo nêste '. mundo uma pes

soa pode arrepender-se, menos de

Cempra se' ter economizado ..
.

•
-

DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI-
_Mobíl-ia de sala, grupo est o CA FEDERAL.

-

fado, em bom estl'do. OOOOOOOf3.E3.€300
�Dirigir-se à

�a:!xt:
Postal 106'

Uma DOIa estrela
descoberta por
um escolar

(Serviço. especial do. COO

para' "O Estado.").
Londres - Um escolar in

glês, rapazola de 15 anos rea

lizou ha pouco uma façanha
que muitos cientistas de longa
.experíêncía não puderam con- A. R,II"ca IIIIlttl· & ".I·a.seguir: descobriu uma nova \. \'1 \J
estrela na constelação Coro.
nal Borsalis. Esse pequeno es

colar, que desde cedo mostrou
tendência para o estudo da as

tronomía, recebeu logo. depois
uma carta do. astronomo real,
Sir Spencer Jones, pedindo- Curitiba _ Paraná I

lhe todos os detalhes relacío-
�--_

nados.com a localização exata TOME· APERI'TtVOda nova estrela e enviando-lhe

I
" RECORTE :F::STE. coupon preencha-o e por nosso. inter-

os cumprimentos pela deseo-K N ( )T médio. remeta-o. A CAIXA DE ESMOLAS .AOS INDIGENTEtt
berta.

.

J DE FLORIANÓPOLIS.

��--�--------------------------------------\

I QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELE<iAN(IA ?
PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello

!Ill8X" - mil ro t-ções - for çs
",d,e 6 a 8 cavalos, possuindo co

'te de óleo.
O motor pode ser examina

<do em Itajai com o sr. Oswal

-do Outra CteJegado Instituto
-dos Maritimos. Tr-atar com Sid
�nei Noceti à rua João Pi o to
.:34. 1'elefone 1134..

•••

'VENTILADORES
Vendem-.e doia ventiladores elec

-ctl'icos, grand-e., para cim6 d-e me

c1lQ ou parede, .endo um oscilante',
'_proprioa para e.critório. barbea

cria., cofe•• etc. Trator no rua Al
lzoirante Lamego IS,

* * •.

TERREN9
Ve�de-se um terreno cem madeira de lei,

-;.;«Tande mata e cachoeira, situado no distrito de

'Paulo' Lopes, município de Palhoça, contendo

�C"Qitocentos e cinqüenta metros de frente, que
-faz com o Travessão de Bom Retiro, com doi,:;
:�jJ oitocentos e sessenta metros de fundo. Tra

.sar com i)IifIo Chaves à rua José- Jaques n, 'i.

:telefone 'M 760 - Fpolis.

.' X X X

Motores a óleo crú
Maritimos, industr iáis con

jugad.os com. dínamos, para c

.iornecimento de energia elétrica.
Informações: rua Maior Costa.
33 - Fpolis / t Sv-L).

* * *

Sala de jantar
Vende-se uma, quasi nova:

::mesa elástica, 6 cadeiras. cris
-ta'Jl!!ira,
Tratar: R Tiradentes -- es

.'llJuina Travessa Ratctiff,
5 v.-5

NÃO agrave seu orçamento com uma

despesa desnecessária! Reflità ...
Fazer a barba fora de casa, além de ser

uma imprudência, não oferece vantagem

prática. Só Gillette proporciona .€co

nomia real. Com suavidade, rapidez
e perfeição insuperáveis, uma só lâmina

Gillette Azul, legítima, faz tantas vêzes

a barba que oseu custo se torna insigni
ficante. Não hesite. Adquira, hoje mes

mo, um aparelho Gi-llette Tech e evite ?
perigo das doenças transmitidas pelas
navalhas que passam de rosto em rosto;

- o chefe tem razão. Precisas evilar gastos inúteis.

Por que não passas a fazer a barba em caso'

., ,6_eIRnaopoa- I�--"nao JaD.--
\

_ E nao esqueça que êste .eja O

seu último vale! O sr, deve tar

. contrôle, regu,'ar melhor sua vida .• ,

SI tem irrrtação retal ou hernorra

gias, cuidado I São o prenuncio de
grave doença que. não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções. exigindo até uma intervenção
cirurgiea, A Pomada Man-Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

Um produto De Witt

{GARANTIA
POSITIVA: Compre :um

pacote}de dez laminas e use duas. Se não ficM sa

tisfeito, devolva as aito e será reembolsado.

Sim, "senhor l GiHette fez a minha cotação Subir
com o chefe. Agora estou Jtd� cimo" e cheio da nota I

Caixa Postal 1797 - Rio de ]aneÚo

"
__: G· t5!

ICONTA CORRENTE POpuL..AR

Juros 51/2 a, 9. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco' do Distrito Federal 8. A.
Representações, (onsignaçóes e

conta propria
Aceitamos representações
para li) Estado dó Paraná.
Rua Cândido Lopes 40,

CAPTTAL: rR$ 60,000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • FloriãnópolisRua

. .

Autorizo a minha ínscrtção como sócio contribuinte

dessa CAIXA com a mensalidade de Or$ ' .... ".,',.

.
� ...

F'lorianópolís, .... '

.. de ., •.•..•�� • • •. de 1,94 , .....

N-ome por· extenso .. , ,., , .. , , , ..

Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado
Local onde �verá ser cobrada a mensalidade

o Sahão
-,..,..'

"VIR<iEM. ESPECIALIDADE" S�'õA�yIRCf�•••
Esp [CIAllDADE

elA, \V ETZEL' J NDUSTRIAL�JOINVILLE
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

(MlJrcG reglsl

,,' ,_--__;.,._-=---------...;_.._----"'---------...;..-----,..;...---

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Num jogo bem 'equilibrado o figueirense conservou sua liderança
no Torneio' �elâmpago da Cidade, abatendo

I
o 'Bocaiuva pelo

escore de 4 x 3. No iogo entre o Avaí e o Caravana do Ar,
saiu. vencedor o primeiro, pela 'expressiva ,contagem de 3 x l.

e

I

I
______eaa _

Or s,
Aderbal Ramos

da Silva

'oão Batista
Bonnas'si5

ADVOGADOS,
Rua Felipe Schrntd t 34.

Sala 3. Talef, 16-3ot

CO - Tatú, Brito e Katcípis ;
Arf Gil, Hélio e Inácio; Iras':
sú, Capeta, Djalma, Miro e

Zaochí. 'PAULA RAMÚS-

Homen'agea,da 'a -guarnil!ão do ,cA'nita)), '. :!r:ld�'h���:tee :�:����h:i�
� Machado', Tavares, Caríonl,Na sededo Iate Clube, realizou-se, sábado, ás 12 horas, a Lançado ao mar no dia 23 de novembro de 1944, comple- Fornerolli e Mandíco.homenagem prestada pela novel agremíação veleira á íntré- tada sua aparelhagem para começar ímedíatamnte a navegar, O primeiro tempo terminou

pida guarnição dõ "Anita" que, no mês findo, sob o comando. foram logo iniciadas pequenas excursões, passeios, fora da
COIm o escore de 2 x 0, tavorádo sr. 'Mário Nocettí e pilotado pelos srs. João E. 'Morltz e Na- bana, aproveitando seu comandante para treinar paulatina- vel ao Atlético, consignados

zareno Simas, tendo-ainda como Imediato O sr. João, José Gal- mente e sem alarde a futurà guarnição que deveria realizar o
por intermédio de Zacchi, em

luifif e comissário o sr. Joel Lange, e mestre o sr. Antôriío Soa- almejado cruzeiro. belo estilo. Nesse 'mei,o tempo
res Cormànn, empreendeu com grande sucesso o arriscado Compreendemos agora, 'porque mesmo nos pequenos tra- o prélio esteve equilibrado,"raid" Florianópolis-Rio de Janeiro. jetos, Mário Nocetti não deixava a guarnição amolecer no des- tendo porém os atletícanos

Á homenagem, que constou de uma suculenta feijoada, ,canço_ comtem�lativo das belezas' naturaes
, . prodti'zido melhor diante do

compareceram, além dos homenageados, os srs. dr. Aderbal. Eram con�mu�s as manobras de pano. Era um içar a bu- aI'CO advérsárío. Machado foi
Ramos da Silva, patrono do clube; Flávio Ferrari, comodoro Jar�o�a _para lIpedIatamen�e a:bafa-l.?- e envergar em sua. su- -subetituído por Lázaro, e Car
da F. V. M. S. C.; Armando .8. Cúneo, vice-comodoro do Iate bstituíção o estáe. Logo apos vinha a ordem de soltar o spma- Unhas cedeu seu lugar a AI-
Clube; Sidney Noceti, diretor desta folha; Milton Lehmkuhl, ker, para mal o vento refrescasse, arriá-lo e rízar o grande. cântara'
Hézio Silveira, Paulo Lange, Armando Sabíno, Waldir, Gil, Os- F�lizmente para 11 sua guarnição o "Anita" não dispõe No p,�riodo final do jogo
mar Nunes, Félix Schafer e Pedro Paulo Machado. 'de bolma movel, Vadíco substituiu Nivaldo;

Fez uSO da palavra, em nome da diretoria do Iate Clube, Sem alcançarmos o intento dessas manobras o:-denadas Mandieo passou a atuar no
o sr. Arnoldo Suarez- Cúneo, que pronunciou o seguinte dis- por. seu comandente, quando �o�tava:nos a terra fazíamos ,08 comando do ataque, indo Ca-
curso: mais desencontrados comentáríos sobre essas 'manobras, as rioni servir na meia

�. direita
"Senhor Comodoro da: F, V. M. S. C. quais :para nó� representavam um dispendio de ener�ia ím- Tavares passou para a posiçã�
Senhor dr . Aderhal Ramos da Silva, Patrono do Iate Clube. produtivo, porem, o res�ltado e o valor das mesmas fícaram de médio esquerdo e Nelson
SenlÍores Comandante e guarnição do cuter "Anita". patentes dU,ran�e o cruzeiro.

, . ,,,. n foí jogar na extrema. esquer-
Senhores da Imprensa. Um ?elo d�a, espa�hou-se a notícia de que o Anita em- da. Alcântara passou a jogar
Veleiros. . preendería a VIagem tao falada. Instalado o motor de 25 ca- de zazueíro. Chocolate trocou.
Marcava o calendário, a data de 27 de março, quando ás valos, feitas. as experiências necessárias, a guarnição passou a de po�ição com Minela. Zac-

16 horas e 25 minutos ao defrm;,tlI". c�� o ancoradouro d9, ficar -!la expec:tativa,. Passaram-se.meses. e semana�. �s s,e�- chi saiu do gramado bastante
Clube de Regatas Guanabara, o Anita lançou ferro, que ao nas fmaes toram contadas. Os dias tornaram-se inríndáveís. corstundído num encontro com
morder o fundo assinalava o-término .da viagem empreendi- ,As horas pareciam longas ,e sem fim. Chegou porém, o· dia 13 Lang sendo substícuído por
da, cumprindo uma de suas missões e a realização de um dos de março. ÁS 19 horas, tôda a guarnição estava a bordo. O Irass6, entrando Itamar no"
sonhos de seus creadores. sério imediato Galluf .... . ..... aDDaDDaDDaD' . . . . . . lugar deste.

Transcorria o ano de 1941 e, como períódícamente suce- co emocionado não falava; os pilotos Moritz e .Nazareno en- 'Conseguiu o Atlético marcar

dia, voltaram a se reunir os desportistas amigos do mar, que, vergando roupas de mar iniciavam as primeiras manobras; 0' mais qu�tro tentos e o Paula.
velejando isoladamente pelas nossas baías, utilisando as mais comissário. Joel, o elegante da turma, passeava no trapiche, Ramos 3, o que bem demons
variadas embarcações, ajustavam corridas para aferir a ha-] esperando talvez pelos presentes ser contundido com o dou- tra a 'superioridade do conjun
bilidade- deste ou daquêle timoneiro e as qualidades desta ou tor, e o mestre Corman se afazamava em clarear os cabos.

.
to vencedor. Marcaram esses

daquela embarcação, e depois, dentro de um tosco rancho de 'Chega ao trapiche o proprietário do "Anita". Ultimam-se "goals": Djalrna (2), Itamar
canôas, discutirem os resultados da competição e a justifica- as despedidas dos amigos e curiosos e ás 20,45, desprezado os (2), Fornerolli, Nelson e Ca
ção das bordadas executadas.

'

,llvisos de máu tempo o comandante Nocetti enuncia a espera- rioni. Final: Atlético, 6 x Pau-
Como produto dessas reuniões, resultou a fundação dos ria ordem "larga" e o "Anita" desatracou suavemente para la Ramos, 3.

Clubes de Vela de Santa Catarina e, para isso, muito contrí- retribuíndo as visitas do grande amigo de Sant,a Catarina o Os melhores do vencedor"
buiram as diversas visitas feitas a Florianópolis! pelos íatístas "Vendaval" o seu programa "Tudo pela vela do Brasil". foram Katcipis, que foi a figu-
argentinos, destacando-se dentre êles Tobias Anchával, que Senhores.

.

ra príncípal da contenda; 'I'a-
comandando seu iate ','Martin Fierro" aquí aportou; o inter- Estando acidentalmente na direção do Iate Clube, cabe- tú, Gil, Miro, Djalrna, Irassú �

câmbio de correspondência mantido por Mário Nocettí com me assim a satisfação muito honrosa de, em nome de seus di- Itamar jogaram bem. Os res

os veleiros portenhos e com o grande velejador Roberto Brom- retores e associados, oferecer a "guarnição do cuter "Anita" e tantes regulares. No conjunta
berg, da cidade de Pôrto Alegre. a seu ilustre proprietário ,e animador, êsse singelo almôço de �aulll.:ramense não houve ele:'

Nas reuniões do Iate Clube, muito se ,falava em cruzei- homenagem pelo feliz transcurso do raide Florianópolis-Rio "m€mtos a destacar.
lOS de oceano, o que para nós, novatos na arte de velejar, nos de Janeiro, e solicito aos presentes que com uma salva de pal- -O sr. Newton Monguilhot.
parecia uma doce miragem; príncipalmente os dois sonhos mas os saudemos, agradecendo assim o que muito fizeram pe- arbitrou o éncontro com muita,
doirados que povoavam, as cabeças dos mais entusiastas; um, lo engrandecimento de nossa terra no terreno sociá! e desporJ acerto e honestidade. \'

o crureiro a cidade do �io de Janeiro e o outro a bela <capital tivo". *

portenha, o maior centro do iatismo da América Latina. Ao terminar a oração, o sr. Arnoldo Suarez Cúneo, foi AVAí. E FIGUEIRENSE
O primeiro acaba de, ser concretizado de forma brilhante delirantemente aplaudido. VENCERAM

e, estou certo, que, em breve, ,aquí novamente nos reunirem� O sr. comandante Mário Nocetti, em rápidas palavras, Perante numeroso público-.
para ,festejar o êxito do segundo. a.gradeceu, em nome da tripulação, a homenagem que lhe foi ante-ontem prosse,guiu o Tor"-

Porém, para a realização de cruzeiros, era necessário a prestada, sendo, também, muito aplaudido. lIleio Relâmpago, tendo o Avaf
construção de um iate de oceano e, dentre os que praticavam saido vencedor no jogo contra
O desporto da vela, uma tal realização não estava a seu alcan- ATLÉTICO', 6 X PAULÀ O Paula Ramos era con5ide- o Caravana do Ar, pelo escore

ce, não por· falta de conhecimentos técnicos para sua cons- RAMOS, 3 rado favorito da pugna, mas de 3 x- 1; e o invicto Figueiren-
-trução,'mas sim por contingências de ordem finaneeira., Não en-amos quando afir- esteve muito longe de .imagi- se conservou o seu posto' de

Veio, porem, ao encontro dos desejos dos velêfrOScatari- mamos �S'tar o Çlube Atlético nar que sofreria tamanho r€- lideI', ao vencer o Bocaiuva"
nenses, a 'bôa vontade do benemérito amigo de sua terra e de CataÍ"inense desenvolvendo o Viés. IDsque.ceu-se o Paula Ra- pela a.pertada con,tagem de.
sua gente, o dr. Aderbal Ramos da Silva, nome tutelar dos preparo físi.co e técnico de mos qúe nem sempre vence 9 4 x 3. ", .

'desportos barriga-verde, e autorizou á 'Mário Nocetti o estúdo seus r3.1paz€S. . mail? forte. Triunfa o grêmio, IDm no,ssa próxima ediçãoj.
dos planos para a con&trução de um cruzeiro de oceano. A exoolem:te impressão dei- cujo conjunto s3Jbe melhor se- daremos am:pla reportagem a,
,

Em a;gôsto de 1943, encontrava-me no Rio, quando recebí xada: pelo .clube);do .st. tenente- 'g1iir as Instruções do treina- resi'peH.o destes dois ;.jOgos, vis
o encargo de obter de Pimentel Duarte, as plantas do, ywal coronel comandante Nilo Cha- 401', 'animando e :não aJClmoes- to haver falta de 'espaço hoje.,
('Vendaval", para fazer uma réplica do mesmo aquí em Flo- ves Teixeira no, jogo tràvado tando seus elementos que as- •

rianópolis. As dificuldades oriundas da guerra em que 'e.stava- sábado, confirmou plenamen- sim melhor cooperam. TORNEIO MUNWIPAL
:mos empenhados, fizeram com que ficasse resolvido a COIlS- te o que' escrevemos. Pelo notável desempenho Rio', 29 - For�m Os s-eguin-
trução de ,um iate de menor tonelagem, não despresaJ;ldo, ,Ipo_, :.tW,. jOgil.das bem coordena- ontem cUilDiprido, €fl;tão d� pa- .tes '�. ' resultaJClos, ,dq-s jogos
!ém, as qualidades para cujo fim se deStinava e, assiril foi es- dás:' ataques fulmina.n.tes ao rabens os rapazes do tricolor realizados ontem, em disputa
eolhida a planta pela qual foi construido o cuter "Anita;'. arco adversário e excelente do Estreito. I do Torneio Munidpal carioca..-

Co-p.struido nos estaleiros Arataca da firma Carlos Hoep- ardor 'oombativo levaram o O jogo foi iniciado às 15,40 I América; 1 x São Cristo-,
cke S. A., sob a direta orientação de seu futuro comandanté, Clube Atlético 03Jtarinense a horas sob a direção no sr. 1 vã;9, O;

,

resultou o iate em mais um atestado da proficiência é habili- conquistar a sua mais bela e Newto'll: Mongui1hott, tendo osl Botafogo, 5 x Bonsueess.o, O;�
tiade dos carpinteiros de ribeira e construtores navaes reme- exp�ssiva vitória dos últimos I qua<l�ocs 3Jpresentados as &8- Flamengo, 6 x Madureira,.2,;:,
morando e continuando d,S tradições do inolvidável Trajano. anos.

- ,guinte:s formações: ATLÉTI- r Bangú, 1 x Vasco, L

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Economizar não é obr igaçâo por
que é, antes de tudo, .Impezioso
dever dndividual a serviço da co

letividade.
DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI

,

CA FEDERAL
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o eSTADO-1'erca-leira,' 30 de Abril dê t946 7

PENICILINA E PALUDRINA
Não foram' poucos nem de

pequena importância as con

tribuições dos cientistas brí
tânícos para o bem-estar da

humanidade, sobretudo

duran-I'te os dois anos de guerra. Bas-
ta lembrar a Penicilina e a

.

_"&W&W&"P.w&'&_&'&'''�_T&WAW'&W&W&W&�T__

'&W';;�T'';;�T�;&;_&w;���;� ;:�,��l�::� ��led���r�:g�s rr:�= II 'DR. ANTôNIO MONIZ DE
DE ASSIS boratórtos ingleses, para' que IARAGÃO . I Dos Serviços de Clínica Infantil da

se tenha uma idéia do valor i
Cirurgia e Ortopedia cllnica 'e cí- Assistência Municipal e de dessas contribuíções. !
..urgia do torax. Partos e doenças C íd d J

de senhoras,
ar! a e

I A Penicilina já é pordemais
OONSULTóRIO: R. João Pinto 7

CLJNICA l\l�J��Tg� CRIANÇAS
hecíd tôd 'dDláriamente das 15 às 17 horas. CONSVLTóBIO: Rua .Nunes l\ta-!

con eci a em o o o mun OI
8JilSID1l:NCIA: ·Almirante A!y.... chado, 7 (Edifício S. ,Francisco). para que necessite qualquer I36. Fone M. 2111' Consultas das 2 'is ,6 horas . _ ,

.

. IH.ESID11:NCIA: Rua i\'Iare.chal GUI· explicaçâo. Ja com a Paludrí-
DR. SAVAS, LACERDA lherme, 5 Fone. 78� na são relativamente poucos]CUnka médíco-círúrgtea -de Olhos DR. MADE'IRA NEVES os 'detalhes que s.e' .conhecern. 'I'- Ouvidos.' Nariz - Garganta.

Diploma de habrlitaoão do Canse- Médico .especialista em DOENÇAS No entanto, trata-se de UDl es-
lho Nacional de Oftalmologia. DOS OLHOS • 'f' d Iid d _

()()NSULTóRIO - Felipe Schrní- Curso de Aperfeiçoamento e Lon- peCl ICO e qua I a. es excep-
BOSI�1l:�C?':S":4 ��n1s�I��f;�' Ma. ctaN:·M,�cxsn':._Ripe�e ��r;.e�10ã: cionais no tratamento anti-

fra, 77. diariamente das 10,30 às 12 hs. à maláríco que contribuiu de
TELEFONES 1418 .e 1204 tarde excepto aos sábados. das 14 I '

'
• • Itis la. horas - CONSUI,TóRJO:' forma decisiva para debelar íi ��������������������������DR A SANTAEULA Rua João P.into n. 7! sobrado - uma epidemia dessa moléstia

(DiP]on:ado' pela Faculdade Na· Fone:p;�!?Jent; C�uet1�hg,clr� Rua

que chegou a ameaçar seria- Os préximes pleítes estaduaiseíonal de Medicina da Uníverstda- �

de do Brasil). Médico por concur- mente os exércitos aliados du-
:5 dMe�i�rs�Ç�xN��\��;� �� ���� DR. MARIO WENDHAUSEN rante a última guerra. A Pa-

.

Rio, (Via ae�ea) - Rea- dança, Stenio Gomes e Joã
Casa de, Misericórdia, � Hospital Médico do Centr-o de Saúde e m- ludrlna é pelo menos dez veses, Iízou-se, na manha de ontem Adeodato; democratas cristão
Psíquátrtco do Rio na Capitàl li'� reter do Hospital "Nerêu Ramos"

deral CLINICA MÉDICA de adultos e mais poderosa que o quinino e i uma ínteressanté reunião dos os representados pelo reputa
CLtNICA MJR���SAS DOENÇAS CONSULTÓI�}i:n�.s Trajano,' Í4 três vese's mais eficaz que a diretôrios dos pequenos parti- do padre Arruda Câmara
- consu]tóír�iDTlf,difíCiO Amélla (altos da q�fnn�;;;�}ria "Chi, Panacrina, OS dois medícamen- dos, colimando a concentra- agrários, que sustentaram
- Rua Felipe Schmídt. Consultas: CONSULTAS: das 4 às 6 horas tos com

�

que até há pouco a ção de fôrças e exame dos ob- candidatura dó sr. Rolim Te
. :Oas 15 ás 18 horas - RESIDl!:NCIA: R. Felipe Schmídt, ' . A

'b
.

Resldmlcia: Rua Alvaro de Carva- 38 - P'one: manual 812
. ciência contava para combater .jetivos de que podem resultar les, a presidênte da Repu líca

lho nO 18 - Florianópolis. a malária. a amalgação da gafacção, com Não há dúvida de que, n

DR. 'ROLDÃO CONSONI DR. BIASE FARACO Aplicada preventivamente .a bitola mais ampla. próximos pleitos estaduais
Paludrina evita completamente Fora certas correntes políti- com a marcha que vão tenda
a manifestação malária, e as cas cariocas, com programas os trabalhos da Constituinte
suas, dóses semanais impedem mais ou menos definidos,' es- revelando tendências
por completo a necaída da mo- tiveram reunidos. representan- chem 'com questões
léstia. Mas mesmo DOS casos tes progressistas, que contam, mais agudas, haverá grand
da malária mais violenta essa no Parlamento, com os deputa- efervescência, que parece des
droga consegue a sua cura em dos Café Filho e Campos Ver- tínada a galvanizar e revigo

DR. NEWTON D'AVILA caráter permanente.
.

�al; sindicalistas, tendo na rar as organizações partidá
Ainda agora, visando ampliar Constituinte Deodorc de Men- rias.

a sua capacidade produtora a

firma cujos cientistas desco
briram. a Paludrína.: a Impe
rial Chemical Industries, re

solveu instalar uma nova e

monumental fábrica em Gran
gemonth, na Escócia, onde os

seus técnicos e especíalistas te-

irão á sua dísposição as maio
res facilidades possíveis para
va produção em larga escala
deste novo e maravilhoso es-

pecífico.

'Notas ci,entíficas

CtnURGIA
.

GERAI, - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8Jil.
. ... NHORAS - PARTOS ...

Formado pela Faculdade de Medi·
eírina da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ·
lIai'cs, intestinos delgado e grosso.
tírõlde, rins, próstata, bexiga.

dtero, ovários e trompas. Varreo
eele, hídrocele, varizes e né'Í'na

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

raiso). Tel. 1.598.
RESID1i:NCJA: Rua Esteves Jd·

nior. 179: Tel. M 764

I yTiagens

Médico - chefe do' Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇÕ'ES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA· VERMELHOS E ULTRA.

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

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

Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos In testinos, réto e
anus -.- Hemorroidas. 'I'ratamen

to da colit,e amebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles. fi 28.

'

Atende díar-íameuts às 11,30 hs
e, à tarde,' das 16 hs. em díante

'Resíd: Vída! Ramos, 66.
Fone 1067

.

PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrrA]�O

FLORIANÓPOLIS JOINVU-E
1 da' madrugada.
7 <dâ manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

- _.---------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doerrças dos órgãos- irrtei nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGR/i F_1.1

Doenças do sangue e
.

dos cervos.
_

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàr iamente das 15 às :8

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18, Fone 702

RESIDI!NCIA: Avenida- Trompowski,
62. Fone 766

PIlACOS •

ANlMJcOS _

TOMEM

fiabl Cmsmi
"SILVEIllA"

SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOINVltE:

SAíDA DE JOIHVltE:
CHEGADA A fLORIAHÓPOLlS:.

Informacões:
_,

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em Jóinvile - no Hotel Príncipe

MANOEL JUAOUlM nns SAlItos.
EXP<'RTAÇÃO'

Banha, fécula, tapiócar' mél e cera de
abelha, cebolas, batatas, óleos e

'.

crina v.egetal
.

REPRESENtAÇÕES � ÇÓNSIGNACÕES
Aceita�se gêneros �limeÍ1ticios e sacarias

End. T�leg.: (',V,ENUS)�".

CÂIXA POSTAL, 243. _:_;. :.TELEF:Ó�E:· 1680'
",.;.�..<:._,-',.'�:., ... <-,.:� ..< ..',' .•�',.-"- "':�".;,' '.' •. ,"

.. ,-' '." .. '.:

..

,. Rua Fran'Ci�cQ Tplel1tillo, 13 e 15
.'

. ·�,órla��f�,í:,
" ,':' '�" c'

... ,·:'-;'é����: ..7ata�.i,n;a'
--

AUTOMOBILISTAS I
Atenção'

Pa�'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD'A'
Praça da Bandeira

ne. 37

.

Laboratório
Clínico

.

'RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Elltodo

Florianópolis
Farm. Narbal Alus da Souza

da Costa Avila
Dr. H. G S. MediDa

farm. L.

Exame de sangue. Exame para verificação
de cancer, Exame de urina. Exame �Ql'a

verificação da gravidez, Exarne�<le escarro,

Exame para verificação de doencas do
"ele I boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
I'utovaccinas e transfusão de sangues,
Lxame 'químico de farinhas, bebida

.

café. águas, etc.I
-

_ rI.. ...IIi ..... � ... l1li=............. IIMI. ... •• ...,.-

I �:,I)_
..�A.//

'

..

'1\0-: ,'. ··A/..r·
.

'11''T,.,A·
.

t..
�� Fabricante e di.'!Itribuidores das afamadas cori-

.1111 I.
/J '11 '11 fecções' "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

de sortimento de casemiras, riscados. brins

I bons e baratos, algodões, 'morina e aviamentos,
,

. .

r para, alfaiates. que recebe diretamente das

I' melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL'" chama a atençao do. Snr�. Comerciant•• do interior' no sentido d� lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .ua. compra•• MATRIZ em Florian6poli•• - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
I

COMPANlDA "ALIANÇA DA BAtA-
Fudada e. 1871 - �étie: I A I •
INCEl'fDIOS I!J TKA.NSP�KT]1;S

Cifras do .Balsnco de 1944:

C�ITAL E RESERVAS
� Responsabilidades
Receta

I Ativo.

I

t.;A"O e x GF Puw(lh.Nlf:Nf.M cIty"
_. � <:.'�,. w·. Il'''� -.\iSIT'

I

REs'rABELECIDO O SERVI
ÇO DE PEQUENAS UNIDA.
DES ENTRE LONDRES E

ÁllIST.ERDAM
S. H. I. Informam de

Amsterdam que um dos mais
antigos da Europa ou seja o

de pequenos navios entre Lon
dres e aquela cidade foi reen
cetado recentemente. Dentre
em pouco, contando novamen
te colp- este serviço, os turistas
ingleses serão figuras comuns

nas ruas holandesas .

Cr. 80,900.606,30
Cr$ 5,978.401.755.97
« 67 .053.245,30

142.176,603.80
I

•

h) anoa 98.687.816.30
C(\ 76.736.4o! 306,20

, : ' Sínistros pagos nos últimos

� Responsabilidades
I

,Diretores:1
i

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

................. - .....,...........- ...- ..- ...........,....
- .,&......-..-•...4-i&:�J4,-...-.......i•• &....wI"!fttIF_,...a"'i&�_--:......... ..T'_......

/

,I
-
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«Vivemos um momento em

Mais dois prêmios foram pagos no Rio Grande do
Sul pela prestigiada Emprêsa Construtora Universal.

Um prédio de Cr.$ 20.000,00 foi entregue, na cidade
de Bagé, ao Snr. Zacarias R. Marasch�ortador da apó-
lice do plano Mundial D. No. 44.363. _

Um prédio de Cr.$ 100.000,00 à senhorita Silvia Sperb,
filha do Snl'. Otávio Sperb, comerciante na cidade de
São Leopoldo.

Em 30 de abril de 1945 também foi entregue um

prédio no valor de .Cr.$ 100.000,00 à firma Agostineli 8f>
Cia. Ltda..

que
.

o ódio grassa pelo mUldo�,
,

Aberdeen, Escócia, 29 (U. se acham lançados na conju-âas pelas violências, que em- ,bom senso de virtude. sacrifícios e sofrimentos.
P.) - O ex-primeiro ministro, são, JW miséria e na ruina. botaram a sua sensibilidade e Num mundo. onde a

super-I
Em muitos paises, .. onde os:'

sr. Winston Churchill, ao re- O mundo está muito enjer- âestruiram. o seu agradávél produção de gêneros alirnen- esforços unidos não bastam
ceber o título de cidadã'o ho- Imo. Duas guerras terrioeis em modo de intercambio sr.ial. ticioe se verificava de tempos para enfrentar as necessida- .. ·

-norârio de Aberdeen pronun- nossa época arrancaram-lhe o Somente a ciência rolou pa-, em tempos" o problema da des, a luta de partidos e fac-
dou um discurso, afirmando: ânimo, a, sua graça e cultura. ta a frente, açoitada. pelo ven- .jome lançou as suas tenças ções fé fomentada ou provoca-·
"Vivemos um momento em Danos imensuraveis foram to furioso de guerras mortais ,garras sôbre os povos de mui- ,da mecanicamente, enquanto

que o ódio grassa pelo mundo causados a grande parte do e a ciência colocou nas mãos tos países e a escassez sôbre os fanáticos se engalfinham.
e em que muitos ramos da ia- que o século XIX teria chama-I' dos homens uma agência de todos. .

por suas ideologias rivais. Por'
m'flia humana oereeâores e do civilização cristã. Todas as, destruição, situada muito além Não foi apenas 9 derrama- toda a parte, as massas e mi

vencidos, inocentes e culpados, principais nações foram abala-' do aperfeiçoamento do seu menta de sangue que nos en- lhões de pessoas simples se
-------------------------------- I iraqueceu, Acham-se também mostram amaueis e ousadas e

Dom4lluageados pelo I esgotadas as fontes vitais da seruiçais aos seus semelham-
.

l,J,
_ inspiração iiumana, no, pre- teso Contudo, estão sendo con--

,embaixador sente momento: ' I âueidos uns contra os outros
_ . ,Deve haver um período de por forças e organizações de

�Isboa, 29 \D .. P.)
_;_ O em- .restauraçtio. A humanidade na doutrinas tão desastradas e

baixador brasíleíro Dodsworth lpresen"be situação terrível, não 'deshumanas como nU1.;a Q [o
o�ereceu ur:1 almoço de despe-I pode suportar novos choques ram na era dos reis e impériosdidas a Joao d� Barros e s_e-l e- disputas, sem descer, como- abeotutos. }
n�ora, os q�aIs em�arcarao um todo, às formas primiti- Jamais houve uma época em

Florlan6polb, 30 de Abril de 1946 e breve pal� o BraSIl: como
uas. Contudo não sabemos se o ,que se necessitasse tanto de

....------------- í hóspedes dos mtelectuaI� bra- 'ódio e a coniusiio que enfren-I espaço vital e de conualescen-
sileiros.

. I____��-.==--------------------------------------
tamos nos farão passar por ça abençoada e depois que a

I IV ExpOSição Feira Igro-·Pecuária dé_) LaJ·es .���vadq�:Z�� ��i�udd{;ce��n��l��ti;�r����g� °a:��st��;;O'e�:
, . . _ \quzmos sobreoioer, com tantos Ire deuses e homens".

Na prospera cidade de Lajes sob mente o campeonato, enchendo de I as partes de ngr'iculturas e do co- .., 111•••••••• ·

�la�������osn�sa l::O���Ç:lo e �r�� �us�\.l�.att�fl�l���dOo R:o�.o,no, que ���r���l�t,�n.â�st;:,:�derep���e��ti���� COn ti-nua ra-o na 1'·1sta negraêorrente Inês, a IV Exposição Feí- Nessa classe logrou o segundo feira,
ra Agro-Pecuária e Produtos Deri- lugar a .novilha Lídice II, também
vades. da raça Devon, e de propriedade Comrol d W h' t 29 (U P) t d

'

t
� - .

tEsse importante certame, como do sr. Antônio Lishôa, .I e as
'

a� z'l}{J_ on, . _. -I
o a a a�szs.encui 'ln erna e

os .anteriores, constituiu magnifica Os lotes foram assím enfileir-a- _ _
Euncioruirios dos EE. UU. re-I externa as [irmas que com ele

demonstração do valor dos reba- dos: - de corte: lote Devon, per- Impor1açoes velaram que as firmas estran-I, trabalharam na guerra conce-
nhos catarinenses, já agora consti- te�cente ao sr. Aldo Ramos;

. geiras, colocadas pelo govêrno denâo-lhes prioridades, quan-tuidos de diversas e apuradas ra- mrxto ; lote flamengo, de proprre- li t . I d
. , �

ças. dade do sr. Laura Ri!beiro; _ de -

Rio, 29 (E.) _ Noticiou-se nas ts as negrG:s, p01 I,oo�era- .
o for o cl!'so. Estas Ja �ern-

Inaugurou-o, em nome de s. exa.; leite..,: _lot"e holandês, '1?e'l'tencente ao aqui que o ministro Gastão
rem com o Ezxo d11;_ranLe a I sendo, efetzvame"!'te concedzda�o .91'. Interventor F'ederaJ, o sr. dr. SI:. V1d�l. Ramos J�l'�llor:_ Mereceu, Vidíg I stava estudando a guerra, permanecerao n a sI atraves dos sertnços do De,parilLeoberto Leal, ilustre Secretário ameia, ótima classif'icaçâo, no lote I 1 �,e. . ,mesmas, em caráter iruieiini- tamento do Comércio que estâ..

-da Viação, Obras Públicas e Agr-i- da raça· Caracu, pertencente ao sr. questão do estabelecímento de '. . ',. '.
cultuoa., Indaleoio Alrruda._ _

licenças prévias para importa- �o. As f�rr:z,as amerzcana� fo-I tambem, ret�rando das ,lzstas",
Sem maio-res demoras, damos

.

a Na representação equma o cava- cão Agora s,abe-se com. certe-
1 am proiouias de neq« .uirem

I
numerosas iirmas que pouco-

seguir, um resultado sintético das lo �pan:ágio, de raça ínglesavdo sr. �a
.

ue os �eferidos' estudos es- com. elas., ou nada ooperaram com o ini
classificações obtidas nessa Expo- José ElIa�, lev,aill'toLl.o prrmeiro lu-

_ q,. "E s ses funcionários asse-I migo de sorte que o total tias:
sição, reserv.ando�nos tempo e es- gar, seguIdo de EdIpse, da raça tao ultlmado,s, devendo Ja na . , A.!,. , .

paço para 'Comentários' autoras, em Mangalar,ga, do sr. IndaJecio Arru= próxima semam;a o titular da veram que o ob]etz�o do pover-! zmpl1.cadas seJa reduzido a

tôrno da vitorios,a iniciativa dos d�,. e. de um �splêndi�1) exe:llJpl�T Fa;z;enda assinar a necessária no dos Estado� Umdos, e ta_vo-15.906.fazendeir,os la!eanos. al,d�nes, do SI, AbeIal do NOl onl�a. portaria restabelecendo o sis- recer a essas f1.rmas, pozs e ]US- ••CLASSIFICACÁO �ntre as femeas, a p01rancaMIS-' ... to que as que cooperaram com PrOibida" aso. titulo de campeão-da IV Expo- terIosa, de !'alça creoula, da fazenda tema de controle das I,mpOl ta- �

d 't·, d' I l\
sição Agro-J>ecuálria, foi levantado do sr. José Ma'ria Ar'ruda, levan- çôes. O_governo nas z l.cezs con �- bpelo ,rep,rodutor Incendio, da raça t�u o titu],o de caIDiPeã, se�,ida po,r Ç?�S da guerra, fa,z�ndo sacTZ- O ras novasHiel"efooo. Tia,ta-se de so\berbo es- FI�ro_sa, da raça �ampolina, d;a fíczos de toda espe, ;ze, se res-.

. '

..

+ .

pecimen, da orÍ'ação da cabaiJ1ha do CI�'1açao do f,azelld�Iro, ,s'r. Anasta-

Aumentada a grat.· _ taurem agora em sua posição RIO! 28 (�) -:-. O l1]-llllsu:O
sr. Manoel Cllaro de .Lima, adeau- CiO Gonça:lves de AraUJO. B - econômica e financeira sem a por' llltermedlo da: .Dlretona.
tado fazendt:iro no município da .A, espeCle muar es,teve represen- A ,

• .' . de Engenharia 'determina queVacaria. ta(l"a !por valiosos exemplares das f.·ca ça-O de lonça-o concorrencza das fzrmas que I h
.

b'" .' t t·
Monte-rleal, da raça Cha,r.oJeza, raças ltaliruna, bretã, inglesa, m�n- .

_

- trabalharam para o inimigo.,
nen _?ma o lI:!: nova co�s an :da criação e propriedade do S'I'. galar,ga e creoula, sendo os pre;ITlla- Rio, 29 (E.) _ O presidente É pensamento do govêrno dar ?U _n�o. do plano respectIvo, se m,

Jani Ramos, obteve a classificação dos pertencentes aos SII'S. Umver- da República assinou decreto- J,a lmcladá este ano. '

de vice-campeão. . sino Branco e LeopáLdo Wa-l.tri-ck.
-

Em tencelrO lugalr localizou-se o En1re a representaçã-o úvelhum, lei, elevando de Cr$ 4.200,00 N d d
.. bittouro Monte-Castelo, da raça Le- des,tacaram-se o call1!Peão Baixinho, para Cr$ 9.000,.00 a .gratifica- a a e maquinarIa O, so e a

von. Esse campeão, illltitul'ado Ju- extraordiiJ1ário I'epro.dutor da ra- ção anual de função dos che-
'

niOlr, p.enooce ao sr. Aureo Lisboa. ça Romlley Mal',�ch e lotes dos srs. fes do P t d D.f S' Rio, 29 (E.) - Está em e8- venha o Brasil a importar, por'
Ao criador ALdo, Ramos, com o Ma,n,oel CJ,a,r,� de' Lirrna�. ��r1!0 '" S o.s os e e .e�� am- tudos no gabinete do ministro exelmplo, maquinaria obsole-

Teproduto[' Albatroz, tamibém De- 9.uellro�0 .e Joan de :tr�uJo VIeIra, I tana • Vege_ta;l,. da DJ:Vlsaoi de da Fazenda a questão do esta- ti:t. Pare,ce, pois, não haver dú-
vün, coube alcançar o destaque de este

.

ultImo com erlaç�o da raça Defesa Samt.arIa Vegeta do \ b l' t d l'
'

caíl1llPeão ,reservado. Lincohin. MI·n·S·t'r· d Ag" lt "
,e eCImen o � e, Icenças por vida quanto' ao resta,bteleci-'

N
.

� 1: T' d C'"
1 ' e la a ncu ura: que. C t' d E t t d

.

t d t Ila raça illIx,.a, o . ouro Ira en-
.: onshtu�rrun, amda, grande atTa-

S'
.

t d
.'

d
VIas na ar eIra e x!por a- i me;n o o ,SIS ema ,e cou ro e,

tes, Hameng?, ?e pro:prieclJade do ça?, lotes de búfalos ;e exemplares uperm en en: s e r v 1 ç o seção e Importação do Banco do todavia 'fica � cargo do minis
sr. Laura' RilieIlJ'o, fOI proclamado smno�. A par,te aVIcoIa oIbteve acordo de saZ:ldade vegetal,�os Brasil. Esse estabelecimento é tro Gastão VidigaI que deci-
o melhor r,apresentante. t 'tambem grande. sucesso, com espe- Estados de Sao Paulo ESpinta . 1 I ., A .'

,J
Entre aDs femelas a nOvi,lhlah 83" cimelils d,e :diversa.s _raças.. Santo e Rio de Janei�o. con.slJ�eraddo tl!-ec�ssarIdo BPe ai

dIra. shobrle O as,sunto, pGl;_ra edn-'ua raça evon, eV'autou ga ail'da- Na pl'OXllma edi.çao resuI)JlremOS maIOrIa os ecnICOS o an- camIn a- o a aprovaçao o

DES.PERTE • BILIS co do Brasil e Ministério da presidente da República 'em'
A instalação, hoje, da Caixa Fazenda, afim de evitar que fOlima de decreto-lei.

Econômica federal �!.!�!!!!!I.! Serão acusados �":,:::=:::::�h
o Conselho Administrativo da .Caixa Econômica Fe- SeufigadGtlewpNduzirJiarÍlII.� do negl·lgAncl·u quistam o .respeito de seus filhos'"

deral de Santa Catarina, por seu presidente� dr. Brasil _litrodebilis..SCabililllioc:.orRi- � li no presente e a sua gratidão no"

Viana, honrou-nosl com um convite· para as solenidades de wemente, ..a1imeJlljgfaãosão�· ���r�SITE SUAS ECONOMIAS Nk.
instalação daquela Caixa, hoie, às 16 horas, à rua Felippe eapodrecem.Oac_i.c.baaa.� Milão, 29 (D. P.) - A polí- CAIXA ECONôMICA FEDERAL
Schmidt, 17, lo. andar.

_

to. Sobce",éma prisão. TCDII'e. V_. cia anunciou que dois guardas
Somos gratQs à gentileza. sente-aeabatidoecomoqueenTeaeaada. do cemitério de Milão serãoTudo é amargo e a Tida �_ 1IW'ÚáII.

Uma simples evacuação Dão toc:aIá. acusados de negligênda no

causa. Neste caIO, as Pílulas Carta'., cumprimento do dever, deixan-
extraordinariamenteeficazes.Fazem()Ol'oo do que fosse roub8Jdo daU o

rer esse litro de pilise T�teMe-se" corpo de Mussolini. Nenhum
posto para tudo. São IUans e, contadeo dos guardas e,stá envolvido no

especialmente indicadas para faura biIia

I
roubo, disse, a polícia, mas

c0.:rerli�remente.Pe�asPflulasCarta&. ambos estavam de serviço,Nao aceite outro produto.Preço:o, $3... ndqua O ocorreu. o roubo.

NUNCR EXISTIU IGURL

,pARA fERIDAS,
.

ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S',
ESPINHAS, ETC.

(ines R I TZ

Apresentou
credenciais
Salvador, 29 (D. P.)

Apresentou _credenciais o

ni,stro do Brasil, Carlos
veira Martins.

•

mi
Sil-

RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIve as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturns,
para reinar nos lares cat;yi
nenses, - em vista da certíssi·
'ma vitória do aperitiVO KNOT.

RITZ - Hoje terça-feira
ás 5,30 - 7,30 horas
Sessões das M�ç3JS

Jorun Davis _L Bob Crosh�r.·
MELODIAS ROUBADAS

,Censura LIVRE
Preços: - 1,20 '- 1,80 - 2,40.

ROX"

A Emprêsa Construtora Universal
. \

paga . seus prêmios

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
últim.as ex,�bições

'

Paul Lukas - K. T. Stevens -

MOT,ris Carnowsky
ENDEREÇO DESCONHECIDOJ

l!:Iumphrey Bogart - Irene Manning
O MANDA CHUVA

Censura: Até 18 :1Il10S.

Pre90: - 2,40.
No próximo mês de maio será feita a en trega de

mais dois premios de Cr.$ 20.000,00 cada um, nas cidades
de Santa RoS'a e Três de Maio,

No sorteio realizado no dia 27 dêste mês boube um

prêmio de Cr.$ 500,000,00 ao Snr. Pedro Alcântara Pereira,
portador da apólice do Plano Universal H. 339.4,64 e mais
outros contribuintes que também foram contemplados com

prêmios menores.

. Vem, assim, a Empl'ésa Construtora Universal cum-
prindo sua finalidade: promo.ver· a .casa própria mediante
60rteios.

.

--------------------�-------------------------------------------�------------�----------------------------------------------------�.�'.��� .)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


