
o Senador Ivo d'.quino declarou aos jornalistas ser partidário de: que a .comp�
siÇio . do Superior· Tribunal Elettoral seja' feita por escolha do Preslden� da.R�pu
blica, dentre. os nomes' de uma lista organi·zada e proposta pelo Superior Tribunal,
pe10 Tribuul Federal de Recursos e pelo Tribunal de Apelação do Distrito Federal.

Oministério agirá contra
os recalcitr antes

Rio, 6 (E.) - Foram leva
I das ao conhecimento do Mi
.nístérío da Agricultura as

denuncias das classes pecua
ristas, em virtude de não esta
rem os frigoríficos 'Cumprindo
a portaria n. 226, que fixa o

preço da arroba de 'Carne, pos
ta no abastecimento abatedor.
Para cumprimento da portaria
que fixou o preço do gado, o

.. • ministro da Agricultura ende-

dia "O da maio 'reçou a seguinte telegrama aos Ia "1888·1·�I·"a"a"'o do�..... I frigoríficos: "Comunico-vos es- II li J li V
tar em pleno vigor a portaria I t d R d'número 226 que fixa o preço mpos O e eu a
da arroba do boi gordo em 62 Rio, 6 (E.) - O ministro da
cruzeiros, posto no estabeleci- Fazenda, assinou uma circu

menta abatedor. Nestas con- lar, determinando que a receí
dições e tomando conhecimen- ta proveniente do imposto adi
to de vários apêlos das classes cíonal de renda seja classífi
pecuaristas, denun-ciando. os i cada como renda extraordíná
frigoríficos estarem âesrespei- ria. r

Pedida a dissolução das Conferênciou com

C·
.

.z -

de· o prese Dutra·omlSS0es e Olllpras Rio,.Q . .(E.) - No_ Palácio

mércío ínternacíonal volte a Guanabara, conferenciou com

ser feito pelos canais comer- o presidente Dutra, o major Movl-mentu' fasc,·sta
.

cl·andest·lanociais privados, assim que a re- Cacildo Krebs, presidente do
.

conversão mundial da guerra
Instituto Riograndense doAr- Roma, 6 (U. P.) - O chefe de polícia, Umberto Ferrante,

para a paz o permita. roz, que tratou de importantes anunciou que 12 pessôas, inclusive uma que se suspeita sejaassuntos ligados aos interes-
o chefe do movimento clandestino fascista, estão presas, em

ses da rísícultura ríogranden- conexão com o roubo dos despojos de Mussolini. Ferrante, de-se.
clarou que nenhuma admitiu ter tomado parte no roubo, mas

I'
.

t d I Q
-

algumas
.

confessaram participação ativa na organização do

DcapaCI a o pe o . i'Partido Fascista Democrático". Disse ainda o chefe de polícia

6 d M . 4 b que as primeiras prisões constituem apenas "os primeiros elos
.

.

e ac· ri ur de uma Ionga cadeia", acrescentando que não fornece outros

Tóquio, 6 (U. P.) - O pre- detalhes, d� momento, para evitar que ou�ro� tascístas ainda
sídente do Partido Liberal [a- ao lal�go, dlsponham de elementos para dlsplstar.
ponês, Ichiro Hatoyama, fre-
quentemente mencionado co� Agora. é que está Impertante I
mo candidato á presidência do
gabinete, foi incapacitado pe- Nuremberq, 6 (U. P.) - ca foi anti-semita" e que até
lo quartel-general de Mac Ar- F.unk alegou, perante o

Tribu-I
interveio em auxílio de muitos

thur, para desempenhar car- nal Internacional, que êle foi judeus. Disse que aderiu a Hi

gos públicos. Hatoyama, cujo Uma personagem secundária tler em mil e novecentos e trin-
·WASHING·TON, () (U. P.) - Em seu relatiório ! fiôbre as partido, que na realidade é no Reích e que sómente no ta e poucos porque estava

atívídades no Japão, ItlncArthcr declara que o povo [aponês conservador, obteve a maioria julgamento pelos crimes de convencido de que apenas
mostrou grande entusiasmo pela nova cqnstttníção democrá- nas recentes eleições, foi du- guerra passou a ser conside- "um Iíder forte e um pouco
tica.

,
ramente criticado por haver rado importante. O ex-minis- unificado poderia solucionar a

"Os japoneses", disse, "estão começ�ndo a se interessar escrito um livro no qual elo- tro das Financas da Alemanha crise da Alemanha". Sôbre Hí
mais pelas' questões fundamentais envolvidas em sua revolu- giou Hitler e Mussolini. Afir- ocupou a rápida sessão de sá- tler, disse que era "uma per
ção pol�tica".

_ .' , . .' '. 1 ma-se que hoje ainda será' pro- bado descrevendo o seu papel sonalidade extraordinária que
.

A produção ainda era pI:eJUtlJcada pela Ialta de .matérías posto para' primeiro ministro no Partido e nos negócios do aprendia fácil e rapidamente
prnnas e pela escassez de alímentos adequados para (I prote- o nome de Kijiro Shidehara. Estado como "insígnifíeante" todos os problemas.
raríado, ou secundário. Disse que O

Falando sôbre a Coréia, o relatório declarn flue "as difi- .

-_._--

. -----

seu gabirsete era menocr do

cu!da�es_ de transporte, cal'Vão e maté.rias �rimalil haYi�m di- Muni"ão· manteiga' que o do Ministério da Propa
lUInUldo. O povo, comIH'eendendo que esta sob a ameaça da V· • ,ganda, que recebia ordens de
fome, desviou l'ua atenção da política e ag'ora mo'stra preo- Havre, 6 (U. P.), - Qua;ndo um ,chefe il;lquestional, Goeb-
�1ll"iação com seu l.lróI.lrio llem-estar". se estav�� carregan�<? caIxas bels e, mais ta:r;de, como minis- Rio, 6 (E.) - A Comissão

de mumçao nun; aVlao a�ra� I tro das Finanças ,estava subor- Central de Preços; ruprovou
Intervencão nas Universidades cada no Havr�, ha poucos dlas;,din�do a Goering. Interrogado uma indicação no sentido de

,. uma. das caIxas, começou a

I' sôbre se "então o Senho.r. tinha que o deleg'ado regional do mi-,

BUENOS AIR,ES, 6 (U. P.) - Numerosos l)l'ofelilsores re- s?ltar-se do amarrado. Os es- título mas não tinha realmen- nistério do Trabalho em GoiazlUlIlciaram a.os seus 110,'408 e centenas de estudantes, abando- tlvadores apavorado:s correr�m te autoridade?", Funk respon- apure a denuncia de que exis
fIaram as aulas, em todo o llaís, como protesto à intervenção para todos os lados e a calxa deu que "sim mas isto sem- tem naquêle Estado, setecentosdo g'ovêrno em seis universidn<les nncionnis. "La Prensa", espatifou-se no .cais. Mas nada p're me 'aconte�eu tôda a vida" mil sacos· de arroz rubandona"La Nación" e "El Mundo',', continuam atacando a medida, aconteceu, Os eng,enheiros Ale 'ou ainda 'o réu ue '\nun- dos por falta de transporte.como inconveniente e destruidora da tradicional autonomia I

aproximaram-se cautelosamen- __g �-
q

_

das uuiversidades, mas o jornal peronsta "'I'ribulla" elogia te da caixa, notaram 'que es

a intervenção como um "triunfo". para. a. ma.ioria do povo e tava marcada, ,como tôdas as
declara que os professores e estudantes em gel'aI :estão agora outras, ,com a abreviação "Am
pag'a.ndo llela. recusa em atenderem ao convite de Pel':ón para mo" - isto. é' munição - ve

esquecer as IlllSsada$ diferenças políticas e cooperar com o rificando que estava cheia' de
Fróximo g'ovêrno. manteiga: A equipe policial

A polícia manteve vigilância nas áreas das universidades, que fiscaliza o mercado negro
enquanto os interventores nomeados pelo g'ovêrno tomaram está proceaendo a investiga-
J}()�lSe ções.

, \
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Possivelmente até o

declara o senador Nerêu Ramos
Rio, 6 (E.) ....:.. Falando aos represente, o peusamento e a

jorn�list�s sôbre os trabalhos. to de vista, se manifestaram vontade do seu povo. Aeredí
eonstltueíonaís, assím se eX-I· todos os meus ilustres colegas ta-se que no dia 20 seja entre
pressou o senador Nerêu Ba- da comissão eonstltucíonal, gue à mesa da Constttuínte,
mos, presidente da comissão Com alto espírito patriótico embora para isso haja até ne

enoarregnda de' elaborar a no- estão 37 constituintes, desem- eessídade de serem feitas três
va Carta do Brasil e "Era jus- penhando 8 tarefa qUf\ .Jhes sessões diárias, o projeto cons
to que a assembléia não eon- foi confiada, pelos partidos, títucíonal que depois de publí
tasse para o prazo (Ia eomís- Imbuídos todos do melhor

eS-1 cado,
será numa única' díseus

são os (lias em que não Iun- píríto de cooperação e dedica- são aprovado para receber, eu
clonou. Com isso ganhamos ção à causa pública, certos de'

I tão,
emendas. Dessa maneira,

mais algum tempo, que nos flue a Xação espera que deu- dentro de 90 dias, poderão QS

permitirá concluir o trabalho iro do menor tempo l}()ssívell constituintes em sessão solene
dentro <lo prazo regfmental, a Assembléia Constituinte lhe! promulgar a nova, carta cons

.Aliás, de acôrdo com êsse pon- outorgue uma constítuíção-que tttucíonal",
. ,

Washingt'on, 6 (U. P.) --o
Departamento de Estado,
anuncia que pediu a quinze
nações que dissolvam as mis

sões e comissões de compras
que mantêm nos Estados Uni
dos, e voltem o mais cedo pos
sível ao regime de intercâm
bio comercial do tempo de paz.

Os representantes de algu
mas dessas nações responde
-ram dizendo que as respectivas
missões já estão sendo reduzi
das e estarão inteiramente elí
minadas até o fim do ano.

O objetivo do Departamen
to é o de fazer com que o co-

A única excecão foi para a

Emssia. Os Estados Unidos
propuseram que, terminada a

existência da Missão Soviética
de Compras, o comércío entre
os dois países seja novamente
feito "por intermédio de uma

agência ou agências regista
das em um dos Estados

�

da
União, como era o caso antes
da guerra".

ReYol�ção política

taruio as determinações do re

ferido ato, espero seja cumpri
do fielmente o estabelecido na

referida portaria, soo pena de
serem tomadas enérgicas pro
vidências, pelo govêrno;'.
Assim,

.

o Ministério agirá
contra os frigoríficos recalci
trantes, tendo recebido instru
ções a respeito o interventor
paulista, sr. Macedo Soares.

Dizlmüdos 60.000 soldados
comunistas numa batalha
NANKIN, 6 (U. P.) - o Quartel General' do Exército

chinês em Mukden. anunciou que as fôrças do governo dizima
ram 60.000 soldados comunistas numa batalha de dois dias
pela posse de Penhihou, principal fortaleza comunista ao su

deste daquela cidade. Informa-se "tambem que as tropas na

cionais soireram. de cinco a sete mil baixas. O çenertü Tu Li
ming, comandante governista em Mukden, anunciou que a
batalha teve inicio quarta-feira e que a ocupação de Penhihou
ficou completa ontem, adiantando que as fôrças nacionalis
tas estão investindo para o norte de Liao-Yang.

Arroz abandonado
em 60jaz

'Iminência de luta
ROMA, 6 (U. P.) - Em Trieste os italiahos organizaram

fôrças para lutar nas, ruas e capazes de provocar serias distur
bios caso os quatro ministros de Estrangeiros agora reunidos
em Paris entreguem a mais disputada cidade da Europa á Iu
goslavia segundo adiantam os -circulas bem informados da-·
quí.

..
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Democracia espanhola,
Paris - J. Seavon - Copy- contra Francc deve ser condu

right do Serviço Francês de ziéla. Washington e Londres

Informação - Outros aconte- receiam que uma pressão ex

cimentos não distrairam a terna contra o Govêrno de

opinião pública internacional I Madrid possa ser de efeitos

da importância _
do problema contraproducentes, tendo so

espanhol. O Govêrno Francês bretudo em vista os sentimen-

persiste em sua posição de I'B- tos ele dignidade do' povo es

solver, o caso definitivamente panhol que jamais delegou em

de acôrdo com a moral inter- estranhos os seus dírettos de

nactbnal e com os interesses auto-determinação. É, precisa
'&e segurança comum. 'O peri-, me�lte 'essa consideração que'
go dia regimé talangtsta de preside aos pontos de vista do
Franco está reconhecido nos Govêrno de París, recordando
meios políticos de Londres e a resistência heróica dos es

Washington, apenas com ex- panhois à invasão de sua i Pá�"
cepção dos poucos que, mes- traa pelos exércitos regulares
mo durante a 'guerra, olharam da Itália e da Alemanha, cujo

lo
caudilho espanhol co�o Au�a triunfá constituiu então uma

reserva para a sobr-evivência ameaça direta à integridade
de' interesses totalmente con- territorial da Franca e da
tráríos aos fins de. guerra das i Grã-Bretanha 'e ao qual se de
Nações Unddas. Ainda recente- ve; exclusivamente, a ascen

mente, pessoa de �anta idonei- são de Franco ao poder.
dade moral e política como o

sr. Sumner Welles, que, den- 'Com sua ação decisiva junto
tro ou fora do Govêrno,' foi dia Organização das Nações
sempre o homem da contían- Unidas, não procura o Govêr-

no Francês exercer a menor
ça, pessoal do Presidente Roo-

sevelt, apontou o caso de 'pressão sôbre o povo espanhol,
Franco como um obstáculo de o que justificaria, na verdade,

todos os receios dos Govêrnos
urgente remoção a bem da or-

ganização definitiva da paz. inglês e norte-americano. Pro-

O Govêrrio Francês, apesar
cura apenas, na defesa dos <li

de autordzado pela votação reitos de auto-determinação
unânime da Assembléia Cons- desse mesmo 'povo, suprimido
tituinte, que se pronunciou pe- pelo, regime franquista, criar
lo rompimento imediato com o

circunstâncias capazes de .res

Govêrno totalitário de .Madríd, tabelecer esse direito, no exer-

, não quis seguir nessa questão cícío pleno e absoluto das prá-
uma posição isolada. Procu- tjcas da democracia que a Es
rou sempre marchar de acôr- panha se esforçou por preser-j
do com Washington, Londres var em uma luta desigual e

,

e Moscou, dando assím um tenaz, que se prolongou por
-------------...

exemplo de espír-ito de concí- quase três anos, E, sem pre-

Reabortur'8 ' do Ilação e de harmonia, franca- julgar o que só pertence ao
U mente promissor para o futu- povo espanhol, isto é, se' essa

'aboratór,·o 1'0 da paz.
i democracia há de ser monár-IJ'

, Não há entre as 'quatro quica, republicana ou socialís-f
Radió-Tecnico-Electron grandes -potênoías i:a menor di-

t
ta, a França pugna também

Fundado em 1935 vergêncía quanto' aos princí- Lpela sua segurança e pela se'7M�ntagem de rúdiol, Ampli- pios de justiça e as razões de' gurança de toda a Europa que

l'
fjC'ador'ell-TrQnl�i••ol1'es I' ,SAIBA QUE: Material importad" direta- segurança que inspiram a re-I viveu quase cinco anos de

Há, bem poucos anos, Sir mente do. U. S. A, solução do Govêrno de París.] ocupação nazista, graças, em
Alezatuier

"

Fleming, médico, Proorietário
.

Há apenas diferenças de apre-: grande parte, á participação
inglês, descqbría, por acaso, as OtOm,oilf Georges Bõhm dação no que respeita' à for- ativa dos totalitários da Es-
propriedades singulares de um

I
E:ecbe - Tecnico - Profi..io,nol ma em que a ação conjunta panha franquista.

f AI h d d " formado na EuropC1
, ungo" por e e c' ama o e pe- FloJ'ianópoU.nicilina". Ultimamente, a pe- Rua João Pinto n, 29 .. Sob.
"nicilina teve sua produção de------- y'llJINfES 'CO'ME'RCIAISsenvolvida e tem

v

salvo milha-
res de vidas. Cam1sa., Gravata.. Piiamea

Meia.da. 'melhores, pelolS me

Qore. preço••6 na CASA MIS
CILANEA - RuóC, Mafra, 6

-
.

E3E3e::3€:3�e:::3-

-,'MA.Giziiifi A��e��::OS
Leiam todo dia esta coluna••••••••• . ••••••••c,

até o fim
P.dimOll avisor por telegra

ma. qua.ndo o jorncl niio che�al'
no mesmo 'rua,

�UEiXAS K RECLAM/iÇÕ,El:!
PH.J:::.ZAlJO _LEITl).J.{: ."')e {j lUt; -tre

iJ'\.t�·e�tia e, reafmenre, unja tJfÚ-\.·)(Í"':':hCl,3
par-a eptíi r-ei.tar u que estiver errado .lU

para lJ!?e al�1..1ma falta não se repita i e

NAO o escândalo que a sua' reclamação
ou quetxa poder-á VIr a causar, encanu-

n'ie-a " SECÇAO RECLAMAÇÕp':S.
de O êSTADO. Que o caso será 1;"1.00

sem Jemora 'ao conhecimento de quem

de direito, recehendo- v. s. uma informa

ção do' resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a. p rovidência tomada.

Logo se vê que o

nome é Ja ... cirüo!
* * * '

DOENÇAS NERV1S.áS
Com os progressos da medicma.

I hoje, as doença-s nervosas, quando
se u tratadas em tempo, são males per.

feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto ds ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende, gra.
ruiramente os doentes nerVOS08 In

digentes, na Rua Deodoro 22, das'
às 11 <horas. diàriamen�

*

CURIOSIDADES
'Vic-tor Hugo costumava le

vantar-se ás oito haras da ma

nhã e apreciava muito o cho
colate .com torradas, mas com

pouco açúcar.

A Turquia
'se limita' com
em quando.

é um país que
a Grécia, de vez
•
*

o avo de Colombo, i ainda
hoje existe no Museu Arche

ológíco de Madrid, foi dado á
luz por uma galinha italiana,
manca da perna esquerda e

cega de um ôlho.

Scipião africano nunca usou

relógio pulseira. Este fato. é
devido exclusivamente á falta
de relógios desta categoria, na
'Europa, porque o relógio ain
da não rôra inventado.

*

,;,

*

I

:Sir Ronald Ross, detentor do
'Prêmio NObel de Medicina, foi
um grande campeão da' luta
contra, a malária, e,m que se

distinguiu, também, o cientista Os pais que economizllm, con

italiano Batista Grassi. Des- quistam o respeito de seus filhos
, no presente e a sua gratl'da-o nocobriram êIes o masquita trans- futuro.

.

missor e o meio de combater

I
DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA

essa terriv,el enfermidade. CAIXA ECONôMICA FEDERAL
,

,,* E::::3-iC3'�E:.:3e:9�
O médico cubano Carlos

Finlay, revolucionou a medi
cina, ao sustentar que a febre
amarela era causada por um

mosquito.. As .experiências do
médko americano.Walter Reed,

,

,em Cuba, e de Oswaldo Cruz,
no Brasil, provaram que êle ti
nha razão.

E�CRITóRIO IMOBILIÁRIO
,

A. L. ALVES �

Rua Deodoro, n, 35 - Fpolis.
E;ncarrega-se de: compr.::t, venda, hi

poteca,. legàlização, avaliação e admi·

nistração de imóveis.
.

Organiza, tamhém, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

*

O CÚMULO DO DENTISTA
, Churpbar 1Jm ;dente de.: .

alho na bôc,a da ... noite e
arrancar uma corôa... fune
rária, dHn raiz,.... , quadrada,
pondo um'pivõt. .. de basket
no canal... da Mancha" com
o auxílio de uma ponte ...
pensi!.

Per(a�a�8rdu'ra
Um métGdo novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se'
obtê-lo agora nas' far-

mácias..
Um medico da California que atende

as Estréias de Cinema de Hollywood,
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética, Ésta descob,erta chamada
Formode dissolve a gordura de um
modo seguro e :t:;;lpido, Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês, Basta tornar 2 pastilhas
3 vezes por ,dia, Formode estimula
a saúde, a energia e 'propo�ciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais, jovem,
Formóde é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra, Peça Formode, hoje mesmo, em

qualquer 1larmácia, A nossa garantia é
a sua"maior proteção,
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • 110

*

NOVIDADE POLíTICA
- Vamos fundar um parti

"do,
-

- Mais um?
- O nosso é novidade' o

partido dos oposicionistas.
'

in':
çondicionais.
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-Delegacia 0, p, Social "." ',' , ,.. . 157&:'
Maternidade ", .. """",."",. 115$
Hospital Nerêu Ramos "........ 831
Santa Casa "",.""" .... ,..... 103&.,

Cas:, r;le ,�aúde �', Sebastião ..•• '. US:'Asslstencla MUDlclpal """...... 166
Hospital Militar " , , , . , , , .• , . , , . 11&1
140 B. C, """,' .. """.','.' 153(}'" ,

Base Aérea """.""" .. , •.. ,. 786·,
7" B. L A, C, ", .• , .• ,......... 1593
Capitania dos Porto� ."".,.,..... USO;;,
16' C, R, , ,... 160& ..

Fôrça Policial ", .. , ,.'",... 1203:,
Penitenciária ',' . . . . . . . . • 151� I

"g Estado" 1022'"
..A G-,zeta" " , .. 1656><
"Diário da Tarde" ., .. ",. ,'"", 1579"
L. B. A, , .. .. .. .. .. . 1643c,;
Emp, Funerór;a Ortiga ."., .• ',. 1021-

FARMÁCIAS DF PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de maio� as seguintes farmácias:
, 10 - Quarta,feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Rua�

Conselheiro Mafra.

4 - (Sábado à tarde)_ - Farmá·

cia Esperança
Mafra,

Rua Conselheiro,

5 - Domingo - Farmácia Espe
rança - Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábad@ ã tarde) - "Farmá-
ú. Nelson - Rua Felipe Schmidt,

12 - Domingo - Farmácia Nel--

san - Rua Felipe Schmiclt,
18 - (Sábado ã tarde) - Farmá

cia Moderna - Praça IS de Novel11-

bro,

19 - Domingo - Farmácia Mo-

derna - Praça 15 de Novembro.

25 - (Sábado ã tarde) - Farmá-·

eia Santo Antônio - Rua João Pinto ..

26 - Domingo - -Farmácia Santo">-'
Antônio - Rua João Pinto.

O serviço noturno se(á efetuado pda
F,;;'mácia Santo Antônio, sita à rti.a,·

João Pinto,

Deseja obter·
emprego 1

I
Procure então a nossa Gerên-,

eia e preencha a nossa "ficha d.. •

I
informações úteis", dando roda..

,

,
as indicações possíveis, que tt)r.-,

I mos prazer em recomendá-lo (a)'
I a'lJs interessados na aquisição dfiJ'

;.............................................................. �ons funcÍQnários (�s).

o Pôsto de Serviço Hoepcke, na rua Conselheiro
Mafra, esquina da rua Duarte Schutel, fun
cionará 008 sábados das 14 às 17 horas e aos

domingos 'das 7 às 12, horas, para venda de
g,a:2;olina e óleos lubrificantes.,
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ca���.�fr�Srl��ret��,�r�e�t!�! .I�a�!..�e:::!O:; I
CASAMENTOS r�s arabes determinaram. en.,! çor, caso sejam dados novos

"
Danea de jornais

DR. CABRAL JUNIOR- �zar 'l!!fla âeteqação conjun:t<: I passos parf!- _

o cumprimento ,.Beckll �
HAWERROTH Cf �nzao A�ovzetzca para �o!zcz- da_s proposiçoes do fitado co- D

Realizou-se sábad 'lt·tKa' tai o ap!}zo russo a,oposzçao a mité.

o enlace matrimoni�l �01 d�' I ap'r�vaçao do r�lat?!zo do co-I O ministro souiéiico no Le-

Abel Alvares Cabral Junior' I mz�e de tniestiçações anglo-I �ante ��i convida�� a assistir

Auditor da Fôrça Públi
' tun te-ame!'lC:!no, que recomen-I a reuruao do comité misto das

a gentil senhorinha B�l�a��� qa a admissão de. mais 100.000 i sociedadesA árabes, a realizar

na' Hawerroth Foram
.

adri- Judeus, na Pal,estzna. I se este mes no Cairo, onde se

.nnos do rioivo': No ato PCiVil: Os lz�;res �Tabes ,?onvoca-j rão tomadas decisões para

CeI. Cantídío uintino RéO'is e' ram, a querra .santa contr�, cont�a?alançar a resolução. do
sua senhora d. Maria C�rrei- os Estados Unzdos e a' Gra-I Comité anqlo-norte-america-
rão Régís.

no.

'No ato religioso: Afonso Au- I
I
gusto Lemhmkuhl e sua senho-

•
ra d. Dalcy Borges Lemhm- �
kuhl. Padrinhos da noiva: '!jo II,
ato civil: dr. Alvaro Remígio
de Oliveira e sua senhora d.

.

Firma estabelecida . no Rio de Janeiro com ampla 1. " que os macacos guari-
Ester Pacheco de Oliveira. No � sob-e-teia no centro para exposição e deposito em

'

bas de América do Sul, quando
ato Religioso: dr. Hugo Ha-] outro local, dispondo de um bom corpo de vende- assaltam as lavouras, deixam
werroth e sua senhora d. Ma- dores na praça e nas repartições pubiicas, aceita de guarda' um companheiro,
ria Luckmann Hawerroth. representa1ões de industrias deste Estado, podendo ao qual aplicam SIDras exem-

F h
.

dad
O ato religioso teve lugar também ser por conta própria. Cartas para COREL plares caso êle se deíxe supre-

az anos, oje, a pren a, LTDA C' P 13'
JJi:2,J.'<O

senhorita Helly Maria Pôrto, a� 17. horas na Cate�ral. Me-
. alxa· osta 973. - Rio de Janeiro. ender pelo 'homem.

'fl'lh' do J 1 Pôrto tropolítana, onde se VIa gran- 2 que segund 'It·
a o sr. uvena o ,nos- de númer d íd d

,__
..., o asu unas

so antigo 'colega de imprensa,
o e convt a os, ami- "estatísticas da Metropolitan

11�ic��a��p���' espôsa, d. Fe- g�� ���a�7�iel��alizou-se na r�-,Fechado O Sindicato
-

dos �e J�:,n�iSC��' 2��S d�S��=
Helly-Maria cuja fotografia s�dencIa -<;10 .

dr. Alvaro Remi- '

.. .

� das as quédas de rsultado ta-

.

t 'linh f gro de Oliveira Trabalhadores de S t tal c tI'
encima es as as, ez, com

.

*
.

.

.
-

'

ao OS'
a on ecem. naque e pais a

raro brilhantismo, o curso nor-

)".
.. .

.

pessoas de mais de 65 anos de

:mal e vocacional do Instituto I
EL PORTÊNITO Santos, 6 (E.) - Cumprin- cão. Entrementes admite-se idade.

Coração de Jesus, na turma de' do ordens superiores - infor-! que as autori.dlldes esteja� I .

3 ... que os. gr�go.:> _antigos
1945. Suas amiguinhas e ad- ma-se - a polzcz.a l?cal, ' fe-, executando já a resolução go- t:nham uma ms�ltUlçao pare-

: miradores, que sabemos ser em cluni a sede do Sindicato dos vernamental de combater o, cída com os atuais consulados:

grande número, terão, hoje, I Trabalhadores de Santos. A) comunismo e, ao mesmo tem-,um cidadão e r a nomeado

oportunidade de levar-lhe seu diligência atingiu também a i 1)0, pretendendo evitar a çre- '�roxenos, isto é, hóspede ofici-

.abraço e votos de felicidade 3ed� do MUT, organismo já. li ve em perspectiva do pessoal .al de ,um o�tr? estado e cuida-

pela' passagem de tão auspí- extinto em Santos, o que le- das Docas de Santos atenâuio va ali dos íntêresses dos seus

.cíosa data. vou os dirigentes da UGSS a parcialmente em s� reivin- concidadãos.

* admitir que as autoridades te-I dicações I 4 ... que, em muitas regiões
SRA. ClDÁj:..lA V. GUIMARÃES nham visado aquela organizaJ i j'pa india, as sentinelas fazem

Deflui, hoje, a dato natalício da -,-,,------------, lcontínêncía a todos os gatos
.exma. senhora Cidáíla Vilela Gui-

I'

=arães, e.pa.o do sr. Otávio Gui- A Tesse e a .SufOCO(gNO d" [pretos que encontram porque

moréie" alto funcionorio do D.R.
. U

I existe entre eles a crença de

eC.S .C.
' I que o espírito dos oficiais in-

Dotado d. um boníseimo cora- A 'B ., AI-
•

'

1

ção, soube a dilltinto onivef'So- sma OU ronnu� e
_
IVla- I

g eses sempre se encarnam nos

.riante cactor um va.to círculo de , gatos daquela côr.
'

simpatias' que, ne.te ensejo, terá do'S em Poucos Minutos I
5 ... que o arroz

é

de talma-

,oportumdade de ",apreciar.
neíra importante para o chi-

Soíre V. de acessos de asma ou bron. der-se contra os futuros "taque;" Por I nês que, "comer arroz", sígní-
_ SR['fA, HERMOZILA C. SALLES quite tão lortes que perde a respmtção exemplo, muitas pessoas Que haviam üca na língua chinesa o mesmo

A data que ontem transcorreu, por momentos e que nüo pode GGrmir'? perúi,lo pôso, que passaram as noites

,o.sinoJou o aniversário natallcio
Tem que tossir íanto que lhe parene sem dormIr e que se sentIam sufocadas ,que "tomar uma refeição"; e
abalar os músculos do estômago') ��n- com os stlc.esRivos ataques de asma ou

,da gentil srita: Hermozil� (,;. SQ1-, "te-se débil, incapaz de tl'abalhal') Tem bronqUIte. de�cobriram que MQndaco \que, na China, a expressão "já
le. I

que evitar as correntes de ar e cerlOS acatlllva com os acessos desde a pri"
-

te
.' "

.

1
•

'i.' "" * A '''Mais Popular" vem apre- altmentos'! Mesmo que esteja sofrendo meil'a noite e muitos. já há anos. n;lo ,hao r maiS ao:roz equlva e

sentando ao seu mi,cTofonle, por muito tempo deve ter coafian\·.a voltal'am malS a solrec de !'.3mti. a "não te!' mais esperança"
ne�ta nova receita mi'nica chamada Sinta Alív'io 'Imediat"

\
. .

em grandiosas programações' ����ati!paJ}!��s °á���!';i�'gesl\f�;e�taé A primeira dose de Mendaco come-
\ 6 ... que os batas, povo da

de estúdio, o consagrado can- ques desaparecerão, Mendac<) começa ça ti trabalhar atraves do sangue. aju- 11ha de Sumatra, consideram
a circular fi san em 'dando a natlll'eza- a acabar com os efei-

tor de músicas Centro e Sul- tos, ajUdand& a ���rnove�o�:::: �l:p�: t08 da asma e bronquite, Em pouco ,um ato de piedade filial mata-

Americanas, EL PORTÊNITO, 'ração fácil e livre, sono reparador e tempo, M""daco lará com que se sinta '

,rem O pai idoso quando a vida
tranquil'l. de maneira que desde a pri- anos mais j\lvem e mais [orte. Adquira r

num; patroCínio das conceitua- meira lluite se sentirá mais jovem e Mendaco, hoje mesmo, em qualquer comeca a:Se lhe tornar um far-
mais !orte. larmâcia; experimente-o e veja como

� ,
.

das fl'I"""as: MACHADO & dormirá bem esta noite e como se sen- do' e que .em tal caso os PalS
,�H , Anos sem Ataques de Asma

' ., ,.,

IA IND -STRIA MANUFA
tirá melhor amanbã, Nossa garantia é te d ·to bom

.

C .,. U -

Mendaco não produz apenas alivio a sua maior proteção. :consen ,m e mui' gra-

ARTUR BRÍGIDO DE TUREIRA SCARPELLI LTDA. quasi imediato e respiração livre, mas Mendalfl')oA,GcaGbsa.:�.m :do em serem comidos pelo res-

e CASA RENATO.
ajuda tambem o organismo a defen- .. .._ to da faplília.

CARVALHO-
anl'veI'- Amanhã, ás 20,30 horas, ou- A'gora lambem ii ti '0.00 �

Transcrore, hoje, o

sário natalício do sr. Artur cam mais l:.ma notável audi-

'"Brígido de Carvalho. ção de EL PORTÊNITO, nos

I estúdi<:�
auditólios da Rádio

HÉLIO SOHN GuaruJa.

Regista, a data de hoje, o
,*

trans,correr do aniversário na- VIAJA.'N"TES :

talído do jovem HéÚo Sohn. Relação dos passageiros que
'" embarcaram n/ Capital, dia

OTÍLIO CARDOSO 4 e 5, 'pela .aeronave da Cruzei-

A data que hoJe transcorre, 1'0 do Sul:

regista o aniversário natalício Para Curitiba: - Salvador

do sr. Otílio Cardoso. ' Daniéri, Sonis Mossimann,
* Evaldo Mossimann. Pa:ra São

,DR. NORBERTO BACKMANN Paulo: - Candido Rego Cha-

Registamos, com prazer, na ves, FranciSco Hermann, Alda

ef,eméride que hoje transcorre, Amaral, Afranio Amaral,. Lu

o aniversário natalício do sr. cia do Amaral, Lilia do Ama-

d N b t Ba;ckmann Ial, Alexandl',e Hermann, Má-
r· or er o ,;,' "

rio Sehaefer, Paulina Rinsa,

MARIO GILBERTO COSTA Ester Anselmo, Alexandre Bel

Regista. a data de hoje o lezzi. Para Rio de Janeiro: -

-transcorn:r do aniversário na- Tomaz Balibi, dr. Aderbal Ra
. talicio do estimado jovem Má- mos da Silva, Alaide Pedreira

rio Gilberto Costa. Noceti, Jovelina Martins Mayer,
* João R�can:lo Mayer e· Osni

"VIDAL DE. OLIVEIRA CRUZ eados na mesma .data: Pro

Faz anos na data que hoje ortiga. PaSS3Jgeiros desembar
. transcorre o sr. VidaI de Oli- cedentes de São Paulo:

veira Cruz, residente no vizi- João Gomes da Nóbrega, Sil-

nho distrito do "Estreito". via Moel�mann Nóbrega, Lino
.

,;,

I Massarani,
Mathilde Tertschi-

ABELARDO COELHO tsch, Herber Jungermann e

Faz anos, hoje, o jovem Abe-
.

Daura ':az. Proceden�e do Rio

�rdo C:Jelho, filho do sr. Le:::- de Janell'o: - FranCISCO Car-

_ poldo Coelho. : los Cabral Nunes, Luiz Carlos

·Vida Social
.: ANIVERSÁRIOS: '

: SRTA. HELLY MARIA PôRTO

AOS SN-RS. INDUSTRIAIS
COPYfl9hl-da

TheRAtE tooRIA8D? In�

SRTA. LIA ALBA AHEM
Na efeméride de hoje, co

,memora o transcorrer de mais

uma festiva primavera, a gen
tilíssima senhorita Lia Alba

_Ahem, fino orna.rrnento da nos

sa sociedade.

e

Or�.
Aderbal Ramos

da Silva

Retenção e uso das bases dos Açores
Washington, 6 (U. P.) - Os Culbertson, Chefe da Divisão

Estados Unidos e a Grã·Sreta., dos Assuntos Políticos da Eu

nha estão realizando aegocia-\ ropa Ocidental do Depa.rta
çõe� com Portugal a respeifu mento de Estado, clleg'ou a ca-

da rerençã,o e uso. das baseg pital portuguesa há duas ,se- .oão Batista Inayais e aéreas das ilhas dos manas. A natureza da missão Bonnassis
Açores. Ácredit,a-se que as ci- de Culbertsolll não foi revela-

Itada.s negociações estejam seu· da. ADVOGADOS
do efetuadas em L�sboa. pau.II _Entretant.o, tais informa- Ruo Felipe Schmidt 34,
___ . __ . _.

_, _ coes concordam C,ODl as recen- Solo 3, Telef. 16-31

O PRECEITO DO DIA tes declarações de que os E,s-
AFAGOS EXAGERADOS. tados Unidos desejam estabe-I--------'------=

As opiniões das avós, comadre .. lecer UlUa' linha aérea das ba-'
e visinhas contribuem sempre para

que se façam afogos exagerados às ses militares da ilba de luanus"lcrianças. Pensam, com isso, toro no Pacifico, até a ilha dos

na-los amáveis e bem humoradas. Açores, no Atlântico Seren
Puro e fatal êrro, pois. ao contrei- trional. As bases dos Açores,'
rio, a creonça se tornará irnper-
tinente quando lhe faltarem tais que foram utilizadas em 1943

carinhos, com o c,onsentimenÍ>o do· g'o-
Eduque .eu Hlho 8t!1m 08 afa- vêrno pOl'tuguês, protegem o

qçs exagerados. porque auim sul ,'da Grã,-Bretanha e desem-
con�rib"irá paro o boa formo- '

çào da sua pel'llonaUdade, SNES. penijaram u� impo$n� pa

pel nas operaçoo,s 'bélicas do
Atlântico Norte.

MOVOS
e

USADOS
Compra
e Veude
ldiemo.
portu·
gub es

,l,onhol.
tt-u,llc,e.,
it\c;ti!I-'"
etccabral NurÍes, Jqr,ge Daux"

Flordoaldo Tavares Nóbrega,
No�n Inis, Henrüjue ,Rupp
Junior, Maria Assunção Rupp,
Or1ando Figueró, Sonia Daux

'Boabaid, João Machado da Ro

sa, Rodolfo Victor Tietsmann,
Edrlie Colbert Grossembacher,
Yel"gi CriZ2Jv,orides, Walter Cla
rence Rueckel.

Romance, poesia. Religião. A

rioç.i.o. Matel'oática; Fí.ica,

Qu�m�êo, G.eol.oqia" Minera.

logio. Engenhario civü, mili"

lar e naval, Carpintaria, De
senha. Saneamento'-Metalur

gia. Eletricidade, Rádio. Má·

quina. Motore., Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Veta�

rinária, ('ontabilido.ia
Oieie r,á: io",. "te. e

Os depÓsitos feitos nas Caixas
�onômieas Yederais são garaatí-'
doa pela União, conforme dispõe o

decrete -24.427, de 19 de junho de
1934.
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Catolicbmo
O SANTO De 'llIA

6 :DE MAlO
S. João diante da Porta Latina

O Evangelista s. JQão foi o

único entre os Apóstolos' que
teve morte natural. Mas uern

por isto escapou às persegui
ções, quinhão de todos que
querem viver conforme a dou
trina de Cristo. Estava s..João
em Éfeso, pregando e conver
tendo a muitos quando o im
perador romano Domiciano
mandou-o prender e levar pa
ra Roma. Aí tentou por todos
os meios a firmeza do Apósto
lo. Quando viu frustadas to
das as suas tentativas, man

dou, num acesso de rúna, lan
çar a João numa caldeira de
azeite a ferver. Mas, Deus que
vela sobre a sorte de seus ser
vos, não permitiu que o con

denado sofresse a miníma cau

sa. Saiu, pelo contrário, s. João
mais forte e íléso da prova.
Então, o imperador exilou' ao
confessor da Fé para a ilha de
Patmos, onde escreveu o Apo
calipse.

7 DE MAIO
st° Estanislau, Bispo e Mártir
Estaníslau era o fruto de

,

muitas orações e sacrifícios de
seus pais cujo matrimônio era
estéril durante trinta anos. O
Inteligente e piedoso jovem es

tudou yeología na Universida
de de Paris. De volta para a

Polônia, sua pátria, foi orde
nado sacerdote e feito cônego.
Com 42 anos de idade sucedeu
a Lamberto no na Sé episcopal
de Cracóvia. Pouco depois dis
to, teve as primeiras dificulda
des com Boleslau Iro, então
ainda duque da Polônia. Agra
vou-se a antipatia de Boleslau
- agora já rei - contra o

Bispo, quando este defendeu
os guer:reiros que voltaram da
conquista de Kiw sem licença
do rei. Alegava o antístíte que
os acusados gozavam do direi
to de voltar em virtude das
estipulações assinadas pelo rei
antes de sua vida licenciosa
que constituia um escândalo
público. Tudo isto irritava c
rei a tal ponto que ele pessoal
mente assassinou o Bispo ao

pé do altar, na ígreja de s. Mi
guel diante das portas de Cra-:
cóvia. Foi no ano de 107.9.

* * *

Dr. H. G S

'-z ......Rtt-..'
'P

Clube Doze' de
PROGRAMA DE FESTAS PARA o

MAIO
Dia 12 - Domingeira, com início ás 21/horas.
Dia 19 - Tarde dançante, com início ás 16 horas.
Dia 25 - -Soireé, com' inicio ás 22 horas,

gosto
MES DE

.,�

•

Labor.ltório
Clinicó

RUA JOA,O PttHO, 2S
fon·e� 1448

Em frente co TeSOtll'O
de E.todo

Fio.rianÕpolis
M4'ttina Parm. Nilfll.al AlUI> ClI 1>�41Z4
�arm. t..•<iI {;cata -A-vila

CONTA CORRENTE POPU;"AR IJUr06 51/2 a 8. - Limite Cr$ 3().OOO,OÓ .

Moviment8�ão com cheques

Banto do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: rR$ 60.ôOO,OOO,OO
RESERVAS: CR$ 1 s.ooo.ooo.oo

Rua Trajano, 23 • Floriõnópolis

Tenha s.empre em cc-u uma garraflnha de

APERITIVO «1101»
ESCRITÓRIO JURtDH)O VOMERClAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiári.o de Camargo Branco

ADV@GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 -:" Caixa Postal 54

Endereç:o telegráfico: "Elfbranco" - Lajes - St.. Catarina

Florianópolis, "

.'. de , de 194 .

Nome por extenso .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

. AUMENTE
seus neg6ciQs em São
Paulo, confiando-os a

MARIO SC-HAEFER
Repre5entant�

Caixa Postal, 5756

End. Tel.: Madely

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

Centro Espir-ita Luz-Caridade e Amor.
comunica a -uudanca do seu consul-

o
tório para a rua do Senado, 317, 2°

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

a oferecer os seus préstimos. Escrev... o:

detalhadamerrte o nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e subs
cri to para a resposta, juntamen te com

a importância acima.

Exareie doe 8·a�g'Je, Exame p,arll veriticação
de C'ancer, Ex-o.me·d. u!!�,ina, Exa.me!lo ro
v9.rificaçõo da gro.v·ides, Exa.:.le -i,e 9liCQrrO,

Exame pare. vel'ificQçiio da doen,ca� do.

p.ele, boca e cahe:loll:. Ex.am.e de féoza,a,
Exame de set:reçõea.

,

I
Ilutovaccinas e tl'onsfusQo de lJonques,

l:.xaroe Qu\.rni co d� fOl'inho.s, bebido.

,�.E__�����."�.�_�__�Q��:�u...a...,.e.t.:.....1a·....'.......m..�
(_,

"Ali'Atfll'4,1PfII$IJ "

RElNRAR tiUTRA VEZI
Nam momento, o seu nariz pode t .....�ficarentupido,devido aum resfria- (_doou, catarro. Mas logo depois, J;;....-
sua respiração esearã normali- , �
zada, graças a Vick Va-tro-nol!
S6 algumas gotas em cada narina, VICK• aliviam o nariz entupido, con-
traem as ��osa_:> inchadas e VA.'.'O.ROLacalmam a irrrtaçao. ".. •

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

ee �'�'TO SfG�.O

f IWO�E N$'VO AS

C.'AIIÇAS é

....--- ..

Rua Deodoro. 33

F1crianópolü'

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas .a8 Isemanas

..

I.
. _

�E6ôRTEBSTE coupon preencha-o e por nosso inter

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTE�
DE FLORIANÓPOLIS.

\ Autorizo a minha inscrição COID9 sócio contribuinte
dessa C;AIXA com a mensalidade de Cr$ .

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!

Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido 110 estomago.. as
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se •
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a sofrer, '/
A primeira d6se do saboroso c PÓ
Digestivo DeWitt. dá alivib ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerã em pouco tempo a funçãQ>
normal de seu aparelho dígestive
de maneira suave e p�oporcion!ll
alivio com a primeira dôse,

-, Peça na Farmácia o

!�DtWlf:t'

pais que se queixam da rebel
dia e insolência dos filhos;
dando-lhes por sua vez exem-

A HORA É CHEGADA pIos de desrespeito e descaso
Oscar F. Carneiro. para com seus velhos progení-

Quem observar o momento tores; momento, enfim, em que
que passa, em. que se veem os exemplos de desíntendí
criaturas esquecerem-se dos mentos, revoltas, êrros e des
.anos que já alcançaram e da vias morais, sobrepujam aos

severidade de seus cabelos de fraternidade, perdão, carí
brancos, para assumirem ati- dade e elevação espiritual, __:,

'tudes próprias de jovens inex- certo compreenderá que é che
perientes, levianos e mal orien- gada a hora da ceifa predita
tados; esposos que se descuí- pelo Cristo, em q�trigo se
dam da dedicação ao lar e da rá separado do jóio; em que se

grande responsabílídade que verá os que ficarão de pé; em
lhes pesa, para correrm atrás: que, portanto, mais do que
das frivolidades e de prazeres nunca, necessário se torna a Livros

.afêmeros, passageiros e, mui- "oração e a vigilância"; para R�::d05 Chapéltstas vezes, perigosos até; prega- resistir á onda de insensatez' M6vels Instalações elétricas e sanltAr•••dores que se dizem da boa dou- que tudo pretende levar de Rádios ArtllO! par. pr..ente.trina, confundindo progresso roldão, para paragens dístan- Geladeiras Peles
'e liberdade com licenciosidade tes da estrada do bem e da mo- af'cicletas" Casacos
,e corrupção, espalhando, em ral de Jesús, única que eleva

-,

J61as Quaisquer artl.OIconsequência, a confusão nos ás regiões onde a verdadeira

1 _

lares, e a revolta de filhos con- felicidade existe, porque exís-
INDOSTR' A, COM�RCIO E SEGUROS KNOT S. A.tra pais que desejam mantê- te luz, existe pureza, existe

I'
�

los, obedientes aos princípios amor e inalterável paz nas

cristãos, que exaltam e dígnífí- (Transe. do Mundo Espíreta)
cam a personalidade humana; consciências. i

De tudo nêste mundo uma pes
soa pode arrepender-se, menos -de
ter economizado'.

IIDEPOSITE NA CAIXA ECÚNôMI-
'.CA'FEDERAL •

€3€3t3�t?
__t?��

. I�,�����====���

'�dqu.,ira TUDO de que necessitar,
de UHA. SÓ VEZ,

pagando' PAltCELADAMEMTE,
. com as VANTAGENS «la compra à vista,

servindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT

�eat'-;--DM • I. ti .. .. 14 Is 17 ....
-----

O. 1<. ITWIO rerrmcne-
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Ouantos servi�os assim,
seu carro ainda Ih. prestará?

Confiança foi o que o senhor infundiu aos que o cercam, para

vencer na vida. Confiança é por certo o que o sr. pede e espera

de tudo e todos que o servem, inclusive o seu proprio automovel.

5 LEMBRANÇAS IMPORTANTES

Periodicamente, mande que num

Posto Essa façam em seu carro:

lnspeção dos cabos de igniç:ão�
Inspeção da correia do ven ..

tilador.
Inspeção dos Earois.
Inspeção do limpador 'dl/: pa
rabrisas.

- Inspoeção das mangueiras do
radiador.

STANDARD OIL9 COMPA_Y �F BRAIIL,
.

IHomenageadas
varias mulheres
americanas
WASHINGTON - (S. I. H.)

- Na presença do Presidente
, e sra. Truman e duma seleta I'cru...., assistencia de mais de 600 ho-

mens e mulheres, a dra. Lise I
Meitno cientista que trabalhou I
no aproveitamento do atomo,
foi aclamada a "mulher do
ano" e dez outras mulheres

qU�9 roallsaram serviços Irlele
vante 'em outros campos, foram I

citadas por seus feitos, no jan-]
tal' anual do Womens Natio
nal Press Club-

I, Á dra. Meítner foi apresen-

Compra-se
,�.

tada a primeira recompensa
" elo clube, uma taça de prata e.

aos outras mulheres foram en

tregues citações gravadas,
O unico discurso d� noite,

foi feito pelo Presidente Tru-.
i man, o qual foi breve e sem

'VENTILADORES formalidade.
• , J

Gitadas por empreendimen-
.Vendem-ae d"l. venb�adore. e (C

tos nos campos do servíco pu-
--tncos. grande•• para cima deme. ..

�
_

,,.a ou parede, .endo um o.:ila·nte. ! hlico, ciencía, educação,
:proprio. para espritório. bar-Oea' musica jornalismo, arte, lítera
·ria•• cafee, etc. Tratar na rua Al- tura drama radio e negocios

.

t L 15
"

.;'Jl1lran e ame�o '* '. foram o deputado Mary T.

"

.

."1
11 Norton, de New Jersey, pre-

nMo1ores a o e;o cru I
sidente do ?omitê. Tr3;?al�j�-

Maritlmos, industriáis con- ta. da Camara, a sra. \ lrg;1l1a
".�. ! gados com dínamos. para o Gildersbere, de. �ar?-ara, a

"iI_ .

t de energia elétrica dra. Esther Loríng Ríchards,
..•nrnecimen o . .

lat d U' idadInformações:' {,tla Major Costa. pSlqma ra,
_

a
_

mve·l'Sl e

33 _ Fpolie rr sv-t). John Hopkins, Anne OiHa�
* * * ". McGormlCk, do New York TI-

I
.' ,.... • i

mes Georgia O' artista, Keeff
BARBEIRO artista, Ida A. R. Wylie, nove-

.

Preciaa-se de' um oficial de lista, Agnes de Mille, criadora
. do bailado "Oklahoma" e "Car-

barbeiro, competente.
Tt;atar no "Salão Record" à rusel", Margaret W. autorída-

.Praça 15 n", 21. 6 v. ó de sôbre Shakespeare, M. C.uth-
x x x berg, diretor do programa te-

PER
....

U SE
miníno e infantil da NBC e a

_ I)� - 'sra, Ruth M. Le.acl�. vice-pr�
sidente da Internatíonal BUSl-

'Há cêrca. de 15 di.ae, entre Laj" I ness Machínes.
...e Bom Rebro. perdeu-se uma pall- -

-to com roupa. de creança. Pede-se
'
-------------

,Q que� souber do mesma infor- U "' II 'H oU à'J .. • 'i "
ar na Livraria P_rogre51so, rua

�'11''''''- tt..V' I!1I."\;&tIL
<

Felipe Schmidt. - Flo:-lanóIXIlis.
10 v-5

.�lotor a óleo
VENDE-SE um marca "Cli

•
> -

'rnax" - rr.í1 rctsções - força
-de 6'8 8 cavalos'.. possuindo co

.te de Óleo.
.

O motor pode ser examina

<do em Itajai com o sr Oswal

do Outra deleaado
:

Instrtuto
dos Maritimos.

-

Tr .. tar com Sido
Noceti à ma João Pinto.
'fe;efone 11 �4

• • •

;Mobnia de sala. gr J+JO esto

fado, em bom e�t,..do.

�lDirigir-�e à caixa Postal 106'
1\1 f'qt<>
.'..

.,

r
".

Para obter isto do seu automovel,
é preciso que o senhor permita que

o Revendedor Esso examine perio
dicamente o que vai sob o capot
do motor, o' estado do oléo do cor

ter, das 'velas, da correia do venti

lador, da bateria, etc.

. tr"'

Sedas, CasilDiras e Lãs

SA S••""" aOSA
()R'] __1\ �D-O S:OA RPFJLL]

Rua CO,D8fdbeiro Mafra, 36 - loja e �ohl'eloja � Telefone 1514 (;rede - iDterr�)
Cal�a Postal 5 t --- Eod. leleg.: .Scarpelli))· --- FlorianópoMs

A confiança que o sr. tem em.

seu carro será fortalecid:J se o sr.

o clirnentor com produtos de con

fiança, como os pr�dutos Essa.

AQilbCio... Repre.entaçõ.. em
G.l'al

Matriz: Florian5po ·f.
Rua -'João Pia1:o, n, A
Caixa POlltai, 31
FilieI: Cre.ciúme

Ru.a Florbno Peizoto••/n
(EdH. Pr6p!"iú).

T.legrama.: ·PRI�S·
Aq•.,ta" '0,0. principou
onunici:riOJ � E�tati..,

- Fornecimentos
_ � poloneses para·
% a UNRRA

Varsóvia, (DASP) - Rei
niciou seus trabalhos impor
tantes fábricas de manufatura
do porto de Szcezm, que jª- en
viou para a Polônia Central
um grande carregamento de
mercadorias. Esta fábrica ini
ciou normalmente sua produ
ção para satisfazer encomen
das procedentes da UNRRA.
As exportações destinadas a
êsse órgão íntemacíonal atín
girão um volume de 10 mil to
neladas diárias, para o qual se
rão empregados 5.000 traba
lhàdores e 400 véligões ferro-
viári�. - I

-os TRAIÇOEIROS
ATAQUES EPllEPTlCOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DAVIDA,
DESAPARECEM COMPLE'
TAMENTE COM O USO

��III- OIARIO,DURANTE TRES
MÊSES, DO CONHECIDO
E EFICIENTE PREPAFI.A
DO CIENTfFICO

ESCRITÓRIO JURíDlOO COJ1.EUCL\L
A••untos: Jurídicos -- Cn.rnerciais -- Ru-rais e lriforrnativo.

- Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES -- San+a Catarina

Ccmsultê nOIlSo. Organização ontes de '9 decidir pela com

')ra ou venda de irnQveis. pinho.ia ou qualquer
-

emp.reso peite estado .:

Diretor: - - DR. ELiSIARtO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

I QU�R VESTIR-SE COM
/
CONFORTO E ELEGANCIA ?

- . PROCURE A

Alfaiataria Pereira & MelloB R.·'I T o
o alfaiate indicado
Tiradentes, "1 Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

c
.
.

,

•

t,,;�,,-� .f
�

".

MeCa......

.r , '�I
� /II:U lJ(rH.f,U:i • I.'

I
- I

I'
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6 o '1"'.00- Tercs.felra. 7 'de Maio de 1946

Propomos à" F.C.D. a organização seguinte, da próxima rodada
Terneíe Relâmpago da Cidade: .sábado: Atlético x Caravana do

;

e
.

domingo: Bocaíuva x Paula Ramos e Ava! x Figueirense.

do 6ol'iroo do Estado

Ei)---"+€3- i!:..3t::3� I
Economizar não é .obrig3IÇ;io por-'

que é, antes de tudo, imperioso', O VALE DO ITAJ '�fdever �ndividual a serviço da co-·. li:

letividade. _. ---

, DEPOSITEC:AF�&i1LECONôMI- �aminhões «DODGE>�

Ar,.o

I,

DireÇão de PEDRO PAULO MACHADO

Resultado dos' jogos efetuados ao te-Do tem, em disputa do Torneio. Rel3mpago
da . Cidade: Paula Ramos 4 x FIgueirense 1; Atlético 2 r Avaí I.

CARAVANA DO AR X BO-,roldo e Sanford, do bando ven-. Avaí x Caravana do Ar - DUA.S PARTIDAS DISPUrrA-
CAIUVA cedor, e Barbato, Dinarte, Luiz I realizado dia 28 de .abril. I RÃ O AJlIÉRICA E]}I S.

Foi levado a efeito, sábado.] II, Nenem e Moacir, do ven.ce:- 7° - MARCAÇÃO DE, PON- PAULO
mais um rprélio em disputa do '

dor. TOS - Marcar dois. pontos Rio, 6 (E.) - Está definiti-
Torneio Relâmpago da Cida-I O sr. Newton Monguilhott, aos seguintes clubes: Avaí, varnente assentada a ida do

de, no qual foram adversários cujas anteriores arbitragens! Figueirense e Caravana do Ar quadro do América a São Pau

oe esquadrões do Caravana 'do' foram das mais satisfatórias, I jogos realizados dias 20 e 21- lo, onde disputará duas parti
Ar e do Bocaíuva - não agradou na direção do en- Clube Atlético, Fdgueirense e das nQS dias 8 e 15 do cor-

A assistência foi diminuta -r ,

contro de sábado. S. excia. fa-' Avaí, jogos realizados dias 27. rente.
SGb todos os pontos de vista a Ilhou várias vezes e não soube e 28 de abril. A estréia do conjunto rubro
contenda não conseguiu cor- reprimir com energia o jogo 8° - PENALIDADES - A- se dará contra o Corinthíans

responder á expectatíva, violento, permitindo que, após plicar aos atlétas amadores e o segundo prélío 'contra o

Ás 15,30 horas, sob as 01'- luta corporal entre Lebetinha Hélio Lange, do Avaí F. C., Palmeiras.
'

deus do sr. Newton Mongui- e Barbato, os dois continuas- Silvio Costa da Silva, do Clube *

lhott, foi dado início ao pré- sem jogando, quando, na ver- Atlético e Mário Antônio Pei-, O GOVERNO llUl'fEIRO
Iio, com os dois conjuntos as- dade, competia-lhe expulsá- xoto, do Caravana do Ar, a rpe- I APOIARÁ O CAlllPEO
sim constituidos: Caravana los do gramado, nalidade prevista no art. 130,1 NATO BRASILEIB.O DE
do Ar: Peixoto, Waldir e .Mo- Em nossa edição de amanhã letra B, do Regulamento Ge- i VOLEIBOL

.» rací; Olavo, Haroldo e Verzo- publicaremos a reportagem ral, por terem assinado na su-' Rio, 6 (E.) - Regressou de
.' la; Lebetinha, Conrado, Leô- sôbre os encontros de ante-ou- mula de maneira diversa, da Belo Horizonte, onde estivera

nidas, Silva e Hazan. tem em disputa do mesmo tor- ficha de inscrição ADV'ER- em função do Conselho 'I'écni-
'Boeaíuvas Jonas, Barbato e neio, no qual.o Atletico venceu TÊNCIA. I co de Voleibol da C. B. D., o sr.

Dinarte; Perrone, Luiz II e o Avaí, por 2x1, e o Paula R"a- i
.

* i Canor Simões Coelho. Decla-

Nenem; Arí, Doa, Moacir, Mo8- mos derrotou o Figueirense, HOl110LOGAÇÃO PARA DOIS rou que o govêrno montanhês
«linho e Lauro. por 4 x 1.

.\
"RECORDS" BRASILEIROS prometeu todo o apôío ao cam-

a Bocaiuva melhor atuou ,;, DE ATLETISMO I peonato ?ras!leiro de voleibo�,-
no período suplementar, asse- CROl..'\fISTA ARYBALDO

.

l cuja realização em Belo Hori-

díando com intensidade o ar- PÓVOAS I Rio, 6 (E.) - Pela Federa-j zonte, em. junho próximo, fica
co de Peixoto que foi obrigado De Porto Alegre, onde per- i ção Paulista de Atletismo foi' desse modo, assegurada.
a fazer várias intervenções, maneceu alguns dias, regres-] solicitada à C. B. D. a homolo-I INSCRITA A F.A.R.G.
sendo também de salientar o sou, sábado, a esta capital, o gação 'dos dois seguintes "re-' Deu entrada na secretaria da

.

trabalho da zaga e do trio-mé- nosso colega Cronista Arybal- coros" brasileiros: 5.000 me-I C. B. D. o .pedído de inscrição
ddo que trabalharam eficaz- do Póvoas. tros rasos, por Joaquim Oon- da Federação Atlética Rio
mente na anulação das inves- * çalves da Silva; 15m,42 e 2/10; Grandense para o próximo
.tídas 'bocaiuvenses· O ataque HESOLUÇÕES DA Decatlo - 6.258 pontos, pOT campeonato brasileiro de vo-

caravaneiro, nesse meio tempo "�IA'l'ER" Celso Pinheiro Doria. leibol.
esteve irreconhecível, falhan
do constantemente nos passes
(:) arremates ao reduto final do
Bocaiuva. Ao cobrar uma fal

ta, longe da área 'perigosa do

Bocaiuva, Verzola assinalou o

prímelro "goal " da tarde, pró
Caravana do Ar. Minutos após,
o "center" Moacir, em belo Conceder as seguintes trans

estido, igualou a' contagem, fi- fer'ência, Bráulío Silveira, do
nalizando o 1° tempo com 1x1 Avaí F. C., para o G. E. Ol im
no "placard". pico da L. B. D. (651), Arman-

Aipós o· descanso de 10 mi- do Silva, do Paula Ramos E.
nutos voltaram os conjuntos C. para o Avaí F. C. (652), Má
ao gramado para disputar o rio Tavares do Bocaiuva E. C.
período final do jogo. Bodi- para o Paula Ramos E. C.

. nho substituiu Doa, e Sanford, (653); Waldir Vidal Fonseca
.ainda não completamente res- do G. E. Olímpico da L. B. D.,
tabelectdo da lesão sofrida no para o Caravana do Ar (654);
acidente da semana . passada, Jonas Adrtaní do Ititz para o

passou a atuar no lugar de Bocaiuva E. C. (655); João da
'Conrado. Para o Caravana do Cunha Bompeíxe do Amazo
Ar a troca muito o estimulou nas. da L. B. D. para o Ipiran
.os eus jogadores, De posse de ga da�. D. (656); 'Jorge
um eficiente construtor de Querino da Cruz, do L. -J3. D.,
ata>ques os rapazes da Base para o Peri E. C. da L. M. D.
Aérea passaram a jogar com (657). ,

mais ânLmo e combatividade. 6° - APROVAÇÃO DE JO
Com excew'� de Sanford, que GOS - aprovar os seguintes
distribuiu bons passes, a linha jogos do Torneio Relâmpago.
dianteira

'fO.
ntinuou falhando Avai x Bocaiuva - realizado

.diante d<\J�Tfo adversario. dia 20 de abril.
Sanfo.rd dé�l>atou o préldo Figueirense x C}1-!be

.

Atléti
-e nos últimos minutos de jogo co - realizado dia 21 de. abriL
o extrema Hazan acrescentou Caravana do Ar x Paula Ra
mais um ".goal", t�rmin.ando mos - realizado dia 21 de
a contenda com a expressiva abril.
v.itória do Caravana do Ar, pe- Clube Atlético x Paula.' Ra.
]0 escOll"e de 3 x 1.

.

mos - realizado dia. 27 de
o.s ilIwlhores e mais eficazes abril.

elementos foram: Peixoto,
Waldir, Verzola, Morací, Ha-

Da Nota Oficial n- 6/46, ex
pedida pela Federação Catarí
nense de Desportos, extraímos
os seguintes itens:

1 ° - aprovar a ata da ses

são anterior:
2° - TRANSFERÊNCIA -

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
Negócio de P"'APELARIA, PL:RFUMARIA, ARMARINHO,
B.RINQUEDOS e miudezalJ com bôo frequezia de ATA
CADO e VAREJO· - -preço de fatura estoque calculado

,

atualmente em CR$ 160.000,00.
'"

Tratar p=aeoo lrnen te com: PAPELARIA MELIM
Rio do Sul - Santa Catarina

Cines ODEON
IMPERIAL

CINE ODEON - F.ones: 1587
- 1602 - Hoje - ás 7 % hrs.
Hugo Del Carrill - em:

HISTóRIA' DE UM JOVEM
POB,RE

Tôdas as bebidas, inclUSIve a�

fabricada;> em outros E.sUilÍo.s,
retiraram suas candidatur:Js.
para reinar nos lares catari:
nenses, - em vista da certíssi·
rni:! vitória (�n aperitivo T('JOT.

com

Amanda Ledesma
Preços: - 5,00 - 3,00 - 2,00
Censura: - Imp. 14 anos.

CINE IMPERIAL - Fones:
1587 - 1602 - Hoje - ás 7%

horas
Ultimas exibições

MAIS QUE FORTE QUE A
VIDA
com

Dana Andrews - Truddy
Marshall

Continuação do seriado:
03 PERIGOS DE NYOKA

Kay Aldridge - 9° e 100 eps.
Preço: - 2,40 (unico).
Censura: - Imp. 14 anos.

PRóXIMO CARTAZ
AM.A.NHÃ - ODEON
Sessão das ntaças'

O TENENTE E A ENFER�
MEIRA

.

RETIRARAM Sc.;.r�S CANiJf-
DATURAS

Figueiren.se x Bocaiuva
realizaào dia 28 de abril.

Decretos de 30 de abri! de 1946

INTERVENTOR :FEDERAL RESOLVa
Nomear:

De acôrdo com o -art. 15, item II, do de",

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de •.

1941:
Helena Cunha para exercer o cargo da

classe C da carreira de Atendente, do Qua
dro único do Estado, para ter exercício no

3° distr iro-sanitár io com sede em Blumenau.

De acôrdo com o art. 169. do decreto-lei n.

431, rle 19 de março de 1940:

João Fernandes Hugeu para exercer o car

go de Oficial de J ustiça do Juízo de Direito
da comarca de U russanga.

Decretos de 2 de maio de f946
O 'INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Reconhecer :
De acôrdo com a solicitação do Ministério
das Relações Exteriores, constante do oficio

n. DCN/5/923.1 (41) '(42), de 9 de abril
de 1946:

Rodai fo Benjamin Serigos, Cônsul da Ar

gentina, em São Francisco do Sul. por haver

sido concedido o "exequatur" à sua nomeação.
_,

Conceder cxorw1'açiio:
A Acácio Corrêa do cargo de Escrivão de

Paz do distrito de Valões, rnu-nicipio e comar

ca de Pôrto União,
De acôrdo com o art. 91, § 1 Q, alínea a.

do decreto-lei 11. Si2, de 28 de outubro de
1941:

A Berenice Coelho, do cargo da classe F

da carreira de Professor Normalista; do Qua
dro único do Estado (Grupo Escolar "Duque
de Caxias ", de Mafra).
A Ary Sousa Borges. do cargo da classe

F da carreira de Professor Normalista, do

Quadro Único do Estado (Grupo Escolar.
"Professor José Arantes", de Cambcriú}.

Remover:
.

Rosa Bittencourt Evang�lista, que exerce o

cargo de Professor, da Escola mista da vila
de Urubici, para a de Pericô, no municipie
de São Joaquim.

Dispensar .'
De acôrdo com o art. 92, alínea b, do de

creto-lei n. 572, de 28.de outubro de- .•

1941 :

Ary Sousa Borges, ocupante do' ;argo da

classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro único do Estado, do exercício da

função gratificada de Diretor do Grupo Es
colar "Professor José. Arantes" (3a categoria,
de Camboriú)_

Decreto de 3 de ma.io de 1946 .

O INTERVENTOR FEDERAL RESOL�
T01'1Ul·r sem eicito:

O decreto de 7 de fevereiro do corrente

ano que nomeou Helena Cunha para exer

cer o cargo da classe C da carreira de Aten

dente, do Quadro Único do Estado.

Restriad. eODl
•.CIDSS 1

- ��';J�I Para acalmar tosse
V". �. e 'Soltar o catarro,
� derreta. algum Vick

VapoRub em água.
)" a ferver, e inale os
VT seus VII.pollrt!. Ao de!";:

tar, friccione o peito.
costas e pescoço com

·fh'lijm
MORCEGOS
A Inspetoria de Defesa Sanitá

ria Animal, em sua campanha
para a completa extinção da
"RAIVA" ou "MAL 1)E CAlJEI- ,/
RAS" como é vulgarmente chama-
da essa terrível moléstia do gaóo,
pede a tôdas as pessoas de bf,a
vontade, especialmente :\s re�
dentes no interior, para que ma

tem o maior número possível de
MORCEGOS.

.

Mortos os morcegos, deve-se-lhes
abrir a barriga e colocá-los dentro
de um vidro com formol a 10%.

.

cuja solução poderá ser adqúirtda,
na farmácia local.
Isto feito, queiram entregá-Ioa

aos senhores intendentes distritais
ou prefeitos, os quais se encarre

garão da remessa dos morcegos
para o seguinte endereço: .

,

I Inspetoria de Defesa Animal
Sanitária. "

A/C da Redação de "O Estado".
. FlorianóDolis - Santa Catarina .

LEIAM A REVISTA

Recondicionodos no Exército Ame
ri�Qno, extrao�dinoriamente f· rt�"'r

'1
com carrof6.'!Jie de aço. 92 e 54 l/Z
H.P., 6 cil;. -1 000 quilos Reco
mendados especialmente pura aer

viço pesado, em qualquer terrena.

Preço C,.$ 45.000,00. posto Ria.
Diante do .número limitado -ie vei
culas, RÓ aceitaremos pedidos atá
o dia 8 d", maio corrente

ALMEIDA. BASTOS & CIA.
RU<1 :oli!}@ Sch nldt, 2. -- I" and r.

- SaIo. 3.
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7Q ESTADO Terca-feira. 7 de Maio de "..

IIo ÁCIDO FóWCO, INIMIGO "FI
DAGAL" DA A.1IJEMIA

Nova York - (SIPA) - A julgar
por dois' artigos rocem-publicados
em tuna importante revista médica
dêste pais, os drs, Tom Spies, Carl
F. Vilter, :Mary B. Koeh e Marga-,
ret H. CalidweH, todos eles mem

bros do corpo docente da Escola
Médica da Universidade de Cinci

_........:r..:r..�.&.....:r&....:r..:r�..J.............:r.iT&"""'À.......,.,....,;,.....T,;,.....'V!k.T......:r......&r..criilVl&.T.:r..:r_...JIoTJi!IiIJíIti2_ nati, conquistaram grande renome

IU,OS anais da Medicina ao demons
tnarern, há pouco, a eficácia do
ácido fólico no tratamento•. de cin
co tipos de anemia.

Dos Serviços de Clínica Infantll da O referido ácido, que faz parteAssístêncta Municlpal e de do complexo vitarninico B encon-Car ídade ',' .

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇ.'\S I tra-se normalmente no fígado, sen-

(V'NSUl'l'ÓRADULTOS do bem sabido que 'no tratamemo I
....." , 10: Rua Nunes Ma- d

..' .
. tê

�
chado, 7 (Edifício. S. FranciscM a anerma perniciosa se

A e.m em-
Consultas das 2 às 6 horas pregado COJU .imponente êxito os

RESIDl!:NCIA: Rua �lar�hal GUl- extratos de fí.garlo. Vê-se pois que
�__lh_e_rm_e, 5. Fone 7-83 .

O dr. Spies e seus colaboradores
conseguiram isolar pelo menos um

dos fatores antí-anêmdcos do fi
gado.

.
Eandora não tenham sido estes

médicos os primeir-os a conjeturar
que o ácido Iólico pudesse ser ef'i-
caz '00 tratamento de certos tipos
de anemia, a verdade é que não se
sabia de nenhum descobrimento
surp.reendente relativamente ao

ácido fólico do complxo vítannní-
DR. MÁR.IO WENDHAUSEN co B, natural. Uma vez reproduzi-

do sinteticamente êsse ácido, [lOS
laboratórios Leder-le, já o dr.
Spies tinha alguena coisa no esta-
do puro com que pudesse experi
mentar, e foi precisamente êsse
produto puro qUe.produziu resulta-Idos tão extraordináa-ios.

.

Fazia anos que os pesquisadores
médicos vinham f'alundo de dois
fátores relacionados com a ane

mia; um mtrínseco e o outro ex

trínseco, bem como de um fator
anti-anêrnico ; mas o faziam em

termos puramente .adgéhricos, a

que não se podia atribuir valor"
concreto. O ácido f'ólico é decerto
um fator anti-anêmico, e ao deter
minar-se isto conseguiu-se lançar
verdadeiro [ôrro de luz sôbre IJlU

merosas doenças que ainda não são
conhecidas a fundo, e que com de-.
masiada Irequência c a li sam a
morte,
O que surpreende e gratifica, é a

pr-ecisão cierntífíca com que .o gru-
po de pesquisadores cientificas da .• !",
Universtdade de Cíncinatí procede
ram em suas experiências, Os índí
víduos sujeitos á pesquisa ficaram
hli!ej:!'ame,nite pri,vados de 'Carlllie e

D
�

L D .
seus derivados, na aldmentaçâo, de

r. aura aura llllodo que. a di.ét!l .foi tão �stri� co-

AUSEN'TE
mo poderiam eX:Ig�,r os �l�lS cet�c?s.E as doses de ácido f'ólico ITIilnIS-

. .

M
. tradas quer por injeção, quer pelaEstacno na atermdade boca, praduzirarn resultados for-

de "Sã'o Paulo". midáveis.
$erv!ço do Profe••or Briquet E, no entanto, ainda não se con-

SÃO PAULO seguiu uma cura permanente. Por
enquanto, o mais provável parece
ser que os doentes tenham que se

gnbr tornando ácido fólíco, pelo
'. resta da vida, para se conservarem
na melhor saúde possível. Quanto
aos extratos de fígado, não deixa
rão de figurar tão proeminente
mente como sempre 110 tratamento
da anemia, v1sto conterem incógmi
tas q,ue possau'! ser 'lmpo,rtantes.
ApesaI' disso, o descohrimen!lo feito
pelo th-. Spies e seus colahoradores
co,nstitue llm passo transcendental

1 no campo da Medicina.
I

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia' clínica e ci
rurgia do tórax. Partos e doenças

de senhoras
t:JOlVSID.TÓRJO: R. �o Pinto 7
J)lál'lamente das 15 às 17 horas.
aESID11:NCIA: Almirante Ahlm.·

36. Fone �I. 251

DR. SAVAS LACERDA
Clfnica médico-cirúrgica de Olhos
.- Ouvidos. Nariz .__ Garganta.
Diploma de hdbilitaNio do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUf.TóRTO - Felipe Schrní
dt, 8. Das l4 às 18 horas.

BOSID11:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLEF,QNElS 1418 e 1204

DR; A. SANTAEtLA
(Diplomado pela Faculdade Na

ctonal de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur- .

:110 do Serviço Nacional de Doen
�as Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hosp!taJ
Psiquátrico do Rio na Capital I:< �

deral
CLINICA �fÉDJCA - DOENÇA!!

NERVOSAS
- Consultóírio: Ediffcio AméJ:a

. NETO
- Rua Felipe Sehm ídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOI.ÉSTIAS DE SE·
..... NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade (:e Merí í

cinna da Universidade de Silo
Paulo, onde foi assistente por va
rIos anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias b.
llai''':;s, íntestmos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

1itero, ovários e trompas. Varico
eeíe, hidrocele, var-izes e herna

CONSULTAS:
'V das 2 às 5 horas, à ,Rua Fe!pe

Schmidt, 21 «altos da Casa Pa
raiso). Te!. 1.598.

RESID1llNCIA: Rua Esteves JQ
nior. 179: Te!. M 764

DR_ POLYDORO S. THL\.GO
:Médico do Hospi tal de Caridade i.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAF.I ,1

DOenças do sangue e dos uervos.

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

horas.
Atende .chamados a qualquc+ hora,

inclusive
.

durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire·

les, 18. Fone 702
BESIDJ::NCIA: Avenida Trornpowski,
1·1 62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

!
•

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

- DOS OLHOS
Curso de Ap·erfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUJ.TAS - Pela amanhá:
diariamente elas 10,30 às 12 ÍlS. à
tarde excepto aos sâbadõs, elas H
ás lô horas - CONSUI,'!'úRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: I{U'l
Presidente Coutinho, 58

Médico do Cen tro de Saúde e Di
reter do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e

crianç-as •

CO:"lSULTóRlO: R. Trajano, 14
(altos ela Confeitaria "Ch i

quinho")
CON'Svr:r,A.s: das 4 às 6 horas

R?;SIDft:,CIA: R. Felipe Schmírít,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO

Viage
PELO

Expresso 'Noturno do jornal
O ESTrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVlLE

rlS

SALDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A J;OINVILE:

SAíDA DE JOINVIlE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

Méelico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centra de Saúde

DOF.NCA.<:: DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENlTAlS

DE AMBOS OS SEXOS - RAlOS
INFRA" VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças elos ln testtnos, réto e
anus - Hemorroidas. Tr-atamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consult.a: Vital' Meireles, 28.

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

Resid: Vida! Ramos; 66.
Fone 1067

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO».

Em Joinvile - no Hotel Principe

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

AUTOMOBILISTAS I
. Atenção

Pa�'a o seu dínamo ou

motol' de arranco

OFICINA� ENALDA
Praça da Bandeira

ne. 37

LA !II r PU .......... .. u uu

Irnportante
ATALAIA é uma organização original que se. encarrega

de atender, com presteza, seriedade -e por preços módicos,
qualquer assunto, nesta Capital ou fora dela.

Além dos diversos serviços que pode prestar a seus comi
tentes junto ás Repartições Públicas, ao Comércio, á Indús
tria, á Agricultura, e á Pecuária, suas múltiplas atividades
vão desde a aquisição ou oferta dum imóvel, ou dum objeto
qualquer, até ao encargo de informar do estado de saúde de
alguém que se encontrar hospitalizado, ou, ainda, do paradei
ro desconhecido, de pessôas com as .quais seus comitentes de
sejarem comunicar-se .

Intercâmbio ·de obséquios e notícias, com todos os bons
jornais, de que resulta um sístêma de propaganda também
original;

APRE'SENTA-SE SERVINDO
Tôdas as comunicações de longas distâncias, fono ou te

legráficas, são por conta dos interessados, e tôda a sua corres

pondência deve ser ender,eçada, simplesmente, para:
-ATALAIA-

Caixa Postal, 407 - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sp.l

Crédito Mútuo Predial

u ... _

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAJA"
,...1•.1. •• 1171 - �éde: I A I �
INCE1fDIOS J: TBA.!fSPOBTI;(iI

Cifras do ,Ba'lanço de- 1944:
ProprIetários � J_ MoreIra & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e.J8

PRÊMIO M/),IOR CR S 6.250,00

.Muitas bonificações e médico grati
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadell
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.1'7'6603,80

. ... ,. .

«

Sinistros pagos nos últimos l\). ano!

Responsabi lidades «

98.687.816.30
76.736.401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

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

.......... r"."."'.-...-.." • "-""l1li" .... _ ..,. • ..,r.•.�_. _.= ,..

--

I
I I...................._ -aa ---..------------·..------------------------...

Fabricante $), distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVE'l'. Possue um gran
de sortimento de casemira9, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e avia'mentos
para alfa-iates. que recebe diretament... dos

Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - 'lFlúIAIS em 81umenau <!t Lajes.
melhore. fábrica., A Casa "A CAPITAL" chamo a atenção do.

visita ante. de efetuo rem suas compra•• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a Itália· quer Fiume, e tem para isso o apoio dos «Grandes» exceto. Ir)
de Molotov, o démolidor das Conferências· Internacionais dos· últimos:

.

tempos. À. sombra da Rússia, a Jugoeslávia!
reivindic.a para si aquele pôrto italiano.

Florlan6poll \ � 7 /1e . Maio )J8 1946 Ação' subterranea na Espanha
I Madrid, 6 (U. P.) - A po-tnuma rua ele Madrid, a 10 de çâeria ter um prestígio até;

maior derro"ta. dip omática lícia espanhola está realizan- abril. Imaior que o govêrno republi-
do ativas pesquisas contra as Os principais esforços da cano exilado. Entretanto, até:

. •

C a que J" a' v iU manifestações políticas clan- atividade política clandestina, I agora não parecem, ter pros��, amerl an
'destinas que aumentaram ties- visava formar) dentro da Es-Iperado os esforços para esttiê

Atlantic City, 6 (U. P.) -I
esses Estados "o flue fizemos de que o Conselho de Sequran- panha, uma espécie de govêr� belece: contacto �ntre os e�-.·Hugh R. Wilson, chefe da Sec- foi uma interferência direta ça decidiu estabelecer um Co- no representativo [ormado pe- quertiistas dos d�versos 17!f!tzção dos Assuntos Estrangeiros nos assuntos internos de um mité de Inquérito para exarni- los' representantes de tôdas as zes e os monarquistas catoiicoe.

do Comité Nacional Bepublí- Estado americano". nar se o regime falangista é tendências políticas, e que po- por outTO lado.
cano, declarou flue o Livro uma ameaça á paz e á segu- '

• ..
'

Azul do Departamento" de Es- "Tal fato traz até a, amea- rança mundiais. SU"erl" dO O contl·seu .das minastado e à
. eleição de Perón ça de guerra no

- Continente Esta manhã foi preso Vi- 9 II
"coll;'Stituem. a maio.r derrotai }lleI:idional. �.s esforços tra;ba- cente Horche, sob a alegação WASHINGTON, 6 (U. P.) _ O senador Lucas democrata
�� {1!plomaACla am�rlCalla_. ql::t!

lllOSOS e. paeíentes de �Ul�Os de que possuia o carimbo do por Illinois, declarouA que a greve .do carvão ':'se tornará Iacil
ja VI em toda minha vída", anos foram abalados- Chegou 'comité executivo do Partido mente contra o govêrno", e concitou o presidente Truman aAcrescentou que devido ã re- a ocasião para flue compreen- Socialista coisa desmentida confiscar as minas, a menos que '0 sr. John Lewis" retorne á,
cen.te política dos Esta�osl damos tal si.h\8çã�0 ,e tomar-

por seus �migos. Horche
l
foi razão", Declarou ao Senado que os trinta e quatro dias da-greUnidos para com a Arg'entma mos as provídêneías para a alto funcionário da Cruz Ver- ve dos mineiros "dão-lhe um caráter politico". Disse .que R,"os Estados �mcricanos mos- reconstrução da; solidaried!lde melha Espa'nhola. mesma é, �inda, de "caráter revolucionári'0,,_. �__

tram-se preocupados e assus- entre as republíeas ameriea-
. Esta é a seçutula prisão nost.lulo.s". Disse mais que para nas". ultimas dias, tendo sido a pri-
meira a de Virginio Marinez,
acusado de atividade socialis
ta. Também foram presos. al- CUSTA
quns anarquistas, em conse

quência da fuga de Juan Cos
ta, do hospital de uma prisão. Praça Nerêu Ramos, 1. - Biguaçú - Santa Cc to r ino.,
Tinha sido ferido numa perna
quando tentou evitar a prisão

A

_____ o - -'- _

Vassouras
MENOS

Fobricontes:

'«DES V A}�.".PORQUE DURA MAIS
A. Z. Silva & Cio.'

RAMOS ALVIM
Acha-se entre nós o' snr. Ramos Alvim, procedente de

]oinvile, cidade que é sede do. Instituto' Nacional do
Pinho para o nosso Estado, autarquia que obedece à sua

esclarecida direção.
,.'

_

S. S., que é elemento de leal prestígio nos meios
comercial e político de nosso Estado, foí . muito cumpri
mentado pelos seus inúmeros amigos desta capital.

_ ..-

AVISO
A Delegacia Regional do Vieram pleitear . 1',SERMVIEÇrOEODR,OELOGIA..Trabalho avisa aes interes- d·.t .

sados em abono de família, seus Irei os Previsõo do Tempo. até 14 hora..
que os .pagamentos respecti-, Esteve, ontem, em nossa do dia' J na Capito':. .

.

VOS começarão a ser efe-I Redação, .uma comissão de TTempo; Ntuba\�,dEo'.t"áUvJ=llto a chuvas.luados a partir do dia oito operárias da Tecelagem Cané- v::�:�oD�r s�l • l�:t�, frescoa
(8) tio corrente, devendo os linha que, segundo noticiamos Temperaturas extremas de hoje, "

beneficiários comparecer ·à estava com seus operários em foram: Máxima 232. Minima 15.0.

Delegacia Regional do Tra- greve.
.

Ot3-E:3-DOO€:3et30t::3-E:3-
balbo, afim de lhes serem A Comissão nos esclareceu No lar em que se faz economâac,fornecidos os recibos tom que, contráriamente ao que é que se ministra a educação mais,
petentes·. nos ínrormaram, não estavam completa .

Florl'anõpoll'S 6 de mal'o de .,' " (Y T' DEPOSITE PARA SEUS F{f.HOS:.., as oper arras ern "'"7eve. 1-
NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL"19'-6. nham, entretanto, vmdo, em IRAUL PEREIRA CALD �s comíssão, a F'Ioríanópolís afim OE3-E3-DODOOOOOO

Delegado lieg onal de, junto ao Ministério do 'I'ra-
do Trabalno balho, pleitearem as medidas Esmagado por

que se julgam 'Com direito.

.Al<1!antou-nos a referida Co- uma pedra,Cines R i TI m�s�ao, �ue 9 sr. Delegado., do O operário Alexandre- Alci-

R O X Y Mm.lsterlO .

do Trabalho ja � des da Conceição, residente no-,

havia receibl�o, tendo dert:.erm�-:I sub-distrito de Pantanal, a'pro-- '-"
RITZ :_ H'0je ás 5 e 7 Y2 n-�do. foss:m tomada� prOVI- Vlei,tan-do o descanso que o dO-,�,ROXY -:- Hoje ás 7,45 horas dencla's sobre as queIxas re- mingo lhe propo,r.cionava foi, ..

Sessões das moça§. cehi,das. com os seus col1e1gas Carlos·
Gl:ória Jean - a g:arõta sen- Santos Edwalido, Aparí.cri.o Ge-
·sacional - Judy Clark - DESPERTE I BILIS neroso Mantins e Bento Pro-

Jack Gilford DO SEU flGI08 cópio E,du3JI�do, tir�ar lenha, ..

MOCIDADE DESTEMIDA para o seu uso doméstico, num'
Uma comédia maluca que I s.n..... c............. .. morro que fica nas proximi-'

espanta tristezas. SeufIgadfdeYeprocluzir� dades de SUia residência. Foi
Censura: - LIVRE. . - litro àe bilis. Se a biüa JIio� .. pO'l'ém, infeliz. SU'l�preendido'.
No programa: - N'0tícias - ..cemente.oulimentc..ãosio� iPor uma enorme p,edra, que"

da semana - 46x12 - DFB. e apodrecem. Os ,ases iacAana.esr.&.... desloca:ra-se e rolara pelo mor-.·

Noticias d'0 dia - Jornal. go. Sobrevém a prisão ele TCAVe. v_.
ro, teve o infeliz operário 'morsente-se abatido c comoque eaY___Pr,e·ços·. -1,20 -1,80 - 2,40 te instantânea.Tudo é amargo c a ,ida é _�

RITZ e ROXY - 5a feira - Unia simples evacuaçh lião tocaIIi. Alexandre Alcides da Con-
OLSEN e JOHSON - em:

. causa. Neste cuo. as Pílutas Cana-• ceição, eira filho do sr. Henri-··
PROCESSANDO DOIDOS \ extraordil\ariamemecfJCazes.Fazemc.- que Antônio da Conceição e

Um partdemoni'0 de ,alegria. rer esse litro de bilis c Tcd�sc... de d. Benvinda Clara da.. Con_.
postoparatudo.SãosuaYese,� celçao, tinha 43 anos, cor"
especialmente indicadas para fazer abiã branca, de ,pro:nssão carpincorrer.livremente.PeçaasPllulasCartetr. teiro, casado e deixa 7 fHhos"Não aceite outroproduto.p"'t'O:c...S3.... �.

menores., �
Tão lbgo, a Deleg:,!-cia de '

Poli'cia teye., conhecimento do·
ocorrido, fez comparec€r' ao.

lacaIos' srs.\ comissário o.sca,r
Pereira e o médico legista; que
t-omaram' imediatas pr'0vidên'-·
cias, fazendo' transportar o..

corpo"para' o neerotérioda De-
legaóa de' polici,a.

.

Peça, sem compromisso, nossa tabelo de preços.

D�: a��t�e�!.!,sJ����IApoDtado p,ara O
honra da sua 'presença olComdo. da 3. R.I.

Ri'0, 4 (C. P.) - Publica o

"Correio da Noite" .a seguinte
nota: "Segundo fomos. infor
mados em fonte merecedora
de fié, talvez no' próximo des
pacho do ministro da Guerra

rO•• 00 o a""o' 'f'OI- 'I. com o chefe do çouêrno seja
_ •. assinado decreto promouetuio

.

Teera, 6 (U. �.). -. Uil'D: ofi- a çeneral de divisão, o de bri
�Ial do Estado MaIOr ll:a�l3;n?, gq,da Gustavo Cordeiro de Fa
mformou que todo o território ria que por outro ato deverá
persa já foi evacuado pelo exér- se; no"';_eado comanda�te da
cit_<> vermelho, E�tretanto, '0 s« Região Militar, sediada em
principe Fírouz, diretor do De- Pôrto Alegre, na uaça do gen.partamento de Propaganda, Amaro Soares de Bitiencourt,
declarou, ql!-e a retirada �u��a que vem de ser transferido pada provineia do AzerbalbJao ta a 'reserva.
ainda .não foi c'0!llpletruda. Fi- Para o lugar que s. excia.
r0l}-z .1�lsse que.a cidade d? Aze�� ora ocupa, de direvor do ensi
b3;Id]ao propnam�nte. dita la no do Exército, são apontadosfOI .eva;cu�da." DIsse que nao vários nomes, como os dos gehaVIa razoes para que os cor-\nerais Castelo Br.anco e Otá
respondentes estrangeiros não via Saldanha Mazza.
visi�assem a ,zona evacuada: No caso de ser este nomeado
pelos so_Viéticos depois de seis I vagár-se-ia também o coman
do corrente". Acrescentou que do da Esc;Zá Militdr de Re
não f'0i até ag'0ra obt�do ne- zende."
nhum acôrdo entre as autori-
dades do Azerbaidjão e o gó-)\rêrno Icentral pe�sa, e !eyelou. PEDRO BERTONCINIque as Iconversaçoes estao sen-

. , .
.

do l,eva:das a efeito numa vila Esteve em Flouanopol1s o

a oito quilômetros de Teerã. sn�. Pedrr! Berto_ncini, �azeo-
---------

'

delTa e lndustrzal, reSIdente

BARfrONO . SfLVIO em Lauro Müller, município
de Orleães.

VIEIRt\\ S.S., que é princip.al Dire-
tor da' Xarquea'da S. Peç1ro
Ltda., /]ftS"pecionou no norte
do Estado os principai� re

presentantes daquele Ímpor
�ante estabelecimento.

Desembargador João da Silva
Medeiros Filho, que veio
agrads-::er a nota que «O
ESTADO» publicou relativa
mente ao \ seu aniversário
natalício.

LEIAM A REVISTA
O VALE no ITAJAt

Dará um concêrto no Clube
Doze de Agôsto, no dia 8 do
corrente, o' barítono Sílvio
Vieira, que está de passagem
por esta Capital, a caminho
de Buenos' Ayres, onde, no

Teatro «Cola0», irá desem
penhar-se de uma temporada
lírica.

I

NUNCR EXISTIU IGURL

F R I E I R A S,
ESPINHAS/ ETC.

FORD 34

PA R A F E R I D A S,
ECZEMAS.

INFLAMACOES.
COCEIRAS.4 portas, mem cal çado, mo

tor novo, 2 pneus subr !s!�a·Je ltes,
vende-se POi' Cr$ 20.000,00.
Trat'H' com o snr. DONATO,

Hotel La Porta. TOME· KNOTJi
,

I

.
;

\
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