
freios dos locadores
dos inquilinos .

o sr. Prefeito Municipal, com nos Decretos-Leis ns. 4.598, de taxa, imposto, seguro, luva ou ral n. 24.150, de,20 de abril de 5°) - a primeira locação ou

o iruiuiio de salvaguardar os 20 de agôsto de 1942, 5.169, de outra qualquer despesa oii in- 1934; nos demais casos, o au- locação suosequente a reforma
interesses dos inquilinos con- 4 de janeiro de 1943, 6.739, de denização; , menta máximo permitido é de substancial deverá ser prévia-
tra a qanância de proprietá- 26 de julho de 1944 e 7.466, de 2°) - a locação de imóvel 10% sôbre o cobrado em 31 de mente arbitrada pelo govêrno
rios, forneceu á imprensa, a 16 de abril de 1945. não poderá exceder de 30% dezembro de 1941; municipal, bem como nos casos

seguinte nota: 10) - à locação ou sub-lo- sôbre. o valor do aluguel sem o' 4°) - ainda com relação ao dos itens 2° e 3°.

"Havendo chegado ao conhe- cação de prédio 'residencial não mesmo ou, em um ano, de 25% item 3°, ê permitida a cobran- Para evitar êsses inqualifi-
cimento do, govêrno muniiciptü poderá ser superior ao preço sôbre o valor dos móveis; ça dos impostos e taxas que cáveis abusos, o govêrno mu-,

que certos proprietários ines- cobrado em 31 de/dezembro de 3°) - o imóvel destinado a incidem sôbre o imóvel locado nicipal irá promover a. ueriii
crupulosos vêm burlando a 1941, salvo estipulação escrita fim comercial ou industrial só e, bem assim, o prêmio do se- cação das denúncias recebidas

legislação federal sôbre a lo- anterior áquela data. Assim, é poderá sofrer masoraçôo de guro contra fôgo; e propôr as penalidades pre-

cação de imóveis, promovendo expressamente proibida a co- aluguel, na base de 20% sõbre vistas em lei.
"

injustificáveis aumentos dos brança de qualquer importân- o cobrado em 31 de dezembro Um' ano desde a f Assim, solicita-se a coopera-

aluguéis, mister se torna es- cia além do aluguel vigorante de 1941,' si enquadrado no., ção de todos os inquilinos de.
clarecer que, face ao disposto em 1941, ainda que a título de -estaoelecuio no decreto fede-I' VI-t6rl-a modo. a que possam ter resui-

taâo prático as medidas a se-

. Seia corno iôr, o fato é rem tornadas.

que ho ie se pode dizer Os locatários ou sub-tocatá

que há um ano inteirado rios, deverão exigir dos pro
desde que as Nações teta- prietários dos imóveis recibos

litárias foram vencidas. Ex- das importâncias realmente

clusive o Japão, que caíu pagas, encaminhando ao go

logo depois, e a Itália, que vêrno municipal os casos em

baqueara pràticamente arr- I que hajam sido infrigidas as

tes da Alemanha, as armas ! disposições legais acima ituii

do extremismo direitista caâas, para os devidos fins".
se viram abatidas e mi/i- As medidas adotadas velo

tarmente derrotedes, sem edil florianopolitano, são' 'dig
outro recurso que o da, nas dos maiores aplausos.
eepitulaçõo incondicional. Torna-se, entretanto, mister
Festas, faz um ano nes- que os prejudicados, nesse ca

ta data, festas' e ova- SO os que pagam aluguéis eXOT

ções, e alegrias transbor- bitantes, colaborem com as
.

PREPIRAM-SE OS. BRIlDES
dantes tiveram a consagra- autoridades, denunciando, di-

ção popu�ar em plena rua, retamente ou através á im-
a céu aberto. prensa, os que, uaiensio-se da

\ O dia 8 de maio de 1945 situação"privilegiadQ. de pro-
Beirute, 7 (U. P.) ._ Abriu-se, aqui, o Eserttórío Geral assinalou um grande tri- prietários, burlam O fisco e

Trietste, 7 (U. P.) - "Caso para o recrutamento de rapazes e moças que queiram servir unfo para as Nações Uni- exploramescandalosamente os

realize-se 0.. plebiscito, Venezia na defesa (la Palestina. Os árabes consideram provável uma das. Q Brasil participou, locatários.
Julia deveLá estender-se até a 1 luta eventual em face do relatório da. Comissão anglo-amerí- como elemento de desta-
linlha Vive�\�a-Tragliamento, I

cana. Po{lerâo alistaI'-se, também, oficiais reformados.
que, no saldo da grande

isto é, todos os territórios que, " causa da civilização bu-
lllstô,rica e ed,onomic'am,ente iEI -t O· P

"

mana. Peleiera o nosso

pertencem á Venezia Júlia" -! el O O sr. splna erez País com os seus contin-
escreve O jornal Voce Libern, i B, tá 7 (U P) O I d

. - . n tes d armas e tr pas
, _

d . tíd C íté L·-'.. ogo a, ..
- s resulta os das. eleições presiden- §5en e o

orgao
_

o pa�.l! O ,oml e ,1 crais na Colombía, publicados esta manhã, dão 524 mil votos de terra, mar e ar; com

b�:taça� Nacional daquela re-, para Ospina Perez, moderado, 402 mil à Gabriel Turbay, Iíbe- 'fornecimentos .de víveres;
giao, Tor�a-.se, entretanto, ral da ala direita e 330 mil à Jorge Gaitan, também Itberal da e com bases estratégicas.
c�d.a vez mais urgtent'e. e ntelces. ala direita. P-erez foi eleito presidente para' o período de Podemos gloriar-nos do
sano - acrescen a o jorna �,1946/50, e sua reconhecída competência e moderação talvez nosso quinhão bem mere

que os aliados ocupem a zo-, lhe de-em a possibilidade, de fazer um bom O'.O;v:êUlO '\"ornará cido, e do 110SS0' justo lu-

n�". Respondendo .

ao ",v0ce posse a 7 de agosto.
'" " >c. ,�,

,.", gar de primeira plana, ao

Líbern", De Gasperí, presíden-. lado dos lidadores da Li-

!��e�}�:e!��,::�;U;�u�i�i�,Falam à "imprensa os srs, Nerêu Ramos, �:�!�/::;;��h:s ZXs�;�:�
tantes de Venezía Julia esta-I Pr"ado Kelly e Café fl"lho Unidos nos le�am van-

vam sempre presentes 'em seu· tagem quanto ao'�rau de

espír\t0". I Rio, 7 (A. N.) - Falando à reportagem o senador Nerêu eficiência na conquista da

S�á" t f d' I Ramos declarou que "a data Interessante para a promulgação grande vitória definitiva.

er rans orma a f

da Constituição é o dia .'] setembro". Disse, ainda, que as eleí- E', pois, compreensível a

f1 • - ções estaduais poderiam ser realfzadas em dezembro separan- celebração da data, embora ,

em uOmlSSaO do-se, antes disso, as duas casas do Congresso, Sôbre os mes- nos ve iemos ainda a bre-

d O"
- mos assuntos Prado Kelly declarou que o projeto deve entrar ços com as dificuldades

e Ire�ao em discussão final até 17 junho e, quarenta e cinco días de- conseqüentes à guerra. O

.
pois, poderá ser promulgado entrando o Brasil, "de fato e di- Mundo ainda' não está

v=e=. 7 .(U. P.) - A reito em pleno regime constitucional". o sr- Café Filho dls- tranqüilo. A guerra não

Comissão de bISpOS nomeados cordando da opinião de seus colegas, afirmou que entende que matou, apenas, nem des

para P!epara� ? novo �statuto los. prazos do regimento' .são fatais, pelo que. deverã entrar em truíu somente do -ponto
da Açao Católica Italiana se- vlgor o projeto elaborado pela Comissão Const.itucional. de vista material. Envene-

rá, .brevemente, transformada nou muitas alrp.as, fomen-
em ,comissão ,de direção dessa A sl·tuaça- O na Ve e I

'

d tou a cobiça, açulou o

:�:n�z�����e� ::CJ�����s p�; 'n zoe a e ura �:�s�;�n�:!r�� e�e:�:���o�
assistente eclesiástico da Ação Nova York, 7 (U. P.) - A situação e'xis,tente na Venezue- homens de dinheiro. O

Católica. la é dura. Foi o que afirmou o ex-minist.I·o do Interior vene- povo, (é uma dura verda
zuelano, SI'. Ál'tm'o Uslar, falando à imprensa. A declaração de, esta) sofre sob as
de Uslar foi PI'ovocada pela notícia seg'uudo a qual dois dire- ganâncias do super-capi
tores de jornais tillllam sido detidos na Venezuela por publi- talismo e, aindà, do mer
cllr notícias contra o g'ovêrno de Caracas. O mesmo informan- cantilismo explorador. Há
te acrescentou flue inúmeros cidadãos se encont.ram pl"êsos na uma deseducação genera
Venezuela por ,Suas convicções políticas serem contrárias às lizada em matéria de co-
do atual govêrno. mércio e in.dústria.

Contra a
-

usurpaçao sem
e em favor
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Caso se realize
4) plebiscito

De Gaulle não aceitou o convite

Não houve
reunião
Rio, 7 (A. N.) - Contrário

ao noticiado anterio�mente,
não realizou-se hoje noenhuma
reunião minist'erial. .

A fusão dos Institutos de Previdência
RIO, 7 (A. N. ) - Realiza-se, hoje á noite, o debate sôbre

a fusão dos Instit'utos de Previdência, participando técnicos e

funcionários dos referidos Institutos, deputados, represenrlan
tes dos partidos políticos, e s"indicatos dos empregados e em- \

pregadores. Hélio Beltrão, ex-presidente e atJualmente' funcio
nário do Instituto dos Industriários é de opinião que a fusão
não (é oportuna.

/ Os cariocas estão
. satisfeitos

Rio, 7 (A. N.) - Segundo
informações ql.le chegam ao 00-
nhecimento das autorridades
municipais e teor em geral das
reportagens publicadas p.ela.
imprensa local vêm dando re- PARIS, 7 :U. P.) - O general De Gaulle não aceitou o

sultados satisfatórios o escalo- ,convite do gabinete frances para participar nas comemora

namer,to das horas de tra.ba- ções da vitória de doze de maio. De Gaulle afirmou que plane
lho determinado pelo prefeito ja apenas visitar o túmulo de Clemenceau, Cerne de Colom
carioca para solucionar o COl1- bers, no próximo domin;go. Acredita-se que não há nenhum

gestionamento do tráfego nes- motivo oculto na recusa de De Gaulle que, apenas está cum-

ta ca.pital. I prindo sua promessa de não participar mais da política.

"

de prédiOS

IApós vários anos
de exílio
Londres, 7 (U. P.) - Após

vários anos de exílio dos quais
7 em Londres, deixou a Grã
Bretanha, via aérea, de regres-

.

so á Hungria o contíe Michel
Karolyi, conhecido homem de
estado húngaro. Karolyi foi
primeiro rninístro de s€u país
e segundo presidente da repú
blica húngara em 1918, agora
convidado a regressar á Buda
pest, pelo Parlamento hunga-
Iro atual. Grande recepção ofi
cial-popular está sendo reser

vada para o conde Karolyi,
amanhã, na capital húngara,
após longo exílio.

E não será, decerto, o

Comqnismo o remédio sal
vador. Entregar o dinheiro
ao Estado não é uma me

dida de salvação nacional.
Distribuir terras, aumen

tar salários, fomentar gre
ves, etc., não são atos . de

solução aos problemas dês
tes torturados anos do
após-guerra ...

O de qf.!e se precisa é da
mão forte de um gover
nante que faça valer a lei,
respeitar os direitos eco

nômicos 'do povo brasileiro,
promovendo a honestidade
como arma, da Liberdade,
que tão amargamentA se

reconquistou.

As reivindicações
dos médicos
Rio, 7 (A. N.) - Uma co

missão de médicos do Rio, irá,
hoje, á Assembléia Constituin
te, confvidar os médicos,. depu
tados e senadores, para mesa

redonda a realizar-se s<)xta
feira próxima, no sindicato dos
médicos, afim de focalizar dois
pontos o salário mínimo dos
médi!cüs e leis protetoras aos

médicos do Brasil.

Executado, ontem,
pela manhã
Paris, 7 (U. P.) - Muessért,

sentenciado á morte, foi exe

cutado hoje pela manhã. Mues-
8ert, colaborou com Ü'S al'emães
durante tôda a ocupação e foi
considerado o principal quis
ling holaridês.

Continua a lula
s. Paulo, 7 (A. N.) - Con

tinúa a luta entre os pee:uaris
tas e as frigoríficos. Segun\do
o membro pre.sidente da Fe

deração das Associações Ru
rais de S. Paulo, os frigorífi
cos continuam a desliespeitar
os preços tabelados para o b'a-
do.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUEiX'AS E RECLAMAÇõES IIP1U;ZAIJU LU'J'Ul{: "e o que -he

I Ih 1 b'
-

I 1 d
interessa e. realmente. urna providencia I Para uma mu er c e

cora-tcem
inaçao, co oquemo- a e..,

para endireitar o Que estiver errado.:lu ) [ çâo nada tem sentido na vida: pois eln um tacho e êste den-
para que al< ..nna falta não Se repita, e nem o dever, nen1 a ambição, tro de outro que contenha ge-
NAO o escândalo que a sua reclamação nem O sacríffcio, nem princí- 10. Batamos a combinação até
ou queixa poderá "ir a causar, encami-

d 1 t t
n're-a � SECÇAO RECLAMAÇOI;';�. pios e mora, nem mesmo a que es a se orne um pouco es-

de O J<;STADO, Que o C.,50 será lenoo' fé religiosa, só o amor; que pessa.
sem demora ao conhecimento de quem

I
sem falar de deveres nem ohrí- Ês'te creme deve ser servido

de direito, recebendo v. s. urna informa- gações, nem de sacrifícios, bem gelado e1n taças finas.
ção do resultado, embora em alguns ca-

nem de ordens, tudo consegue SÔPA DE OVOS
sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a provio êucia tomada. I SÓ por ser Amor. Façamos um caldo de carne

I CO:NSELHOS DE BELEZA: do peito e ÔSSO, adicionando-
A cutis conserva-se muito lhe dois ou três alhos porós,

duas cenouras partidas em ro

delas, um raminho de salsa,
sal e pimenta.
Depois de ferver êsse caldo

uma hora e meia, coêmo-Io e

levemo-lo novamente ao fogo:
Separadamente, batamos 4

ovos inteiros e deitemo-los
sôbre o caldo, revolvendo vi
vamente e evitando que o mes

mo ferva outra vez.. para que
não se divida o ovo batido.
Esta sôpa deve ser servida

muito quente. Fa tos Policiais
AS DONAS DE CASA DEVIDM Vida Social

SABER QUE: Vida Feminina

Para quebrar facilmente

OI
Religi!\o

gelo toma-se um prego ou
PEDRO pauLO MA{]H �DU

Esportes..
esoeto, segurase no gelo e

bate com um martelo. O gelo 'n�I•••••rJ••�II'�c
GELADO quebra-se em pequenos peda- tmrl].íjtr�II�'1crrnt'J:Fervamos meio litro de lei- ços e num momento se tem ._- --"--- --_.__

te com uma barrtnha de bau- inumeros pedacinhos.
nilha e tresentos e setenta e

*

cinco gramas de açucaro Dei- Os pregos para segurarem
xemos a mistura esfriar. Isto bem nas paredes. convém mo

conseguido, adicionemos a ela lhá-los prévíamente n'agua.
meio litro de caré forte e du-l *

.

zentas e cinquenta gramas de: Colocando a cebola, enquan
creme de leite. I to se corta, debaixo da tornei
Misturemos muito bem a ra, não se precisa chorar. .

----------------------�.�,.
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Aus nossos

Ageníes
Leiam todo dia esta coluna

até o fim'
Pedimoll avillar por telegrac

ma. quando o jornal não chegar
no rriearno dia.

TOME APERiTIVO
·KN ()T

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

com uso da água fria, a que
se adicionam gotas de sumo
de limão.
Contra as tendas dos lábios,

aplique-se a seguinte solução:
50 gramas de óleos de amen

doas doce; '25 gramas de cera

branca; 25 centigramas de
óleo volatíl de rosas.

DOENCAS NERV<)SÁS
Com os p";-ogressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
- Mano?! Será que essai I tratadas em tempo, são �al� per.

visitas não dão o fóra, para

I
feitamente remediáveis. O 'curandeí

a gente jantar?' risrno, fruto da ígnorâneía, só pode
prejudica r os indivíduos afetados dll

Londres-New 1Tork l,t3is. enfermidades. O Serviço Na·

I cíonal de Doenças mentais dispô,
de um Ambulatório, que atende.gza-

em 10 horas· tuirameute os doentes nervesos ln.
digentes. na Rua Deodoro 22, das'

(Serviço Especial do CEC. para às 11 'horas. djàriament8.

"O Estado").
Londres - Desde ha vários

meses que a Grã-Bretanha
vem fabrícando um avião que
possivelmente será o maior
transatlântico aéreo do - futu
ro: O. "Banbazon" de 110 tone
ladas, cujas experíêncías fi-
nais estão marcadas para

PTin-1cípíos de 1947. Entretanto
anuncia-se agora que uma das'
maiores fábricas brítânícas de
aviões está também traba
lhando .na construção. de um Ihidro-avião gigantesco, muito
maior do que tudo '0_ que se
tem visto até agora. Trata-se ------------

de um aparelho dotado de 61turbinas a gaz para aciona
mento das 6 hélices quadri
pás do aparelho, de fabricação
Rolls-Royce e de desenho mui
to parecido ao' do fo.rriíidável
"Derwent", o motor da turbi-

l'na com que o "Meteor" estabe-
leceu ha pouco o record mUI1- '

_

dial de velocidade. O gigantes
co avião, que a firma cons

trutora pensa em terminar e

pOJ.' em serviço dentro de .2
.
A Inspetoria de Defesa Sanitá

anos, será empregado na linha ria Animal, em sua campanha
Londres-New York, terá aco- para Çl completa extincão da

"RAIVA" ou "MAL DE CAlJ�Imodações confortáveis para RAS" como é vulgarmente chama.
100 passageiros, inclusive cabi- da essa terrível m.oléstia do gado,
nas-dormitório.s ·como as que pede a tôdas as pessoas de bôa
são usadas a bOldo. doos gran- vontade, especialmente :ls resi·

des navios, e até um restau- dentes no interior, para que ma-
tem o maior número possível de

rante onde os passageiros po- MORCEGOS.
derão fazer as suas refeições Mortos os morcegos, deve·se-Ihes
á vontade. Esse formidável abrir a barriga e colocá· los dentro

h'd
.-

d' de um �om fOI'moI a 10%,1 rO-aVlaO po era desenvolver cuja solução poderá ser adqUirida
uma veloc1dade de cruzeiro na farmácia local.
sUperio.r aos 480 kHornetros Isto feito, queiram entregá·los
ho�ário.s e ligará as duas cida- �os senhores intendentes distritais

des em menos de 10 horas de gU prefeitos, os quais se encarre·
arão da remessa dos morcegosvôo diréto. para o seguinte endereço:

E:3-E.::3-E::3�E:3-�-e::a-e:::t Inspetoria de Defesa A:f!I.imal
Sanitária. ,Os depósitos feitos nas Caixas A/C da Redação de "O Estado".]!;conômicas J:t'ederais são garantI- Florianópolis -'- Santa Catarina.dos pela União, co.nforme dispõe o CASAMENTOS

t;���to �4A27, de "19 de junho de
ANIVERSÁRIOS:

*

Para os cabelos crespos, fei
tos com ondulação permanen
te, querendo tê-Ios sempre bo
nitos, é sutíciente, de manhã,
quando se faz a toilete, ao

penteá-los, deitar na água um

pouco de goma arabica liquida
e perfumada.

RECEITA PARA O SEU
PlALADAR

CREl\fE DE CAFÉ

Reabertura do
,Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de ftídiafJ. Ampli
fjcadorea-Tranami••ore.

Material importad... direta
mente doa U. S. A.
Proorietário

otomitf Georges Bühm
E�ecbe - Tecnico -. Profi..iona)

formado na Europa
Flarianópoli•.

�uu João Pinto n 29 _. Sob.

. E�CRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

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

poteca, legalização, avaliação e admi

nistráção de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

�""""""""""""""------�

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H. G S. MedlOil Farm. Narbal Alns de Souza

�arm. L. de Gosla Avila

MORCEGOS

Exame de sangue, Exame pQra verificação
de cancer, Exame de urina, Exame po.l'a

verificação da gravidez, Exame: <ie escarro.
Exame para verificação de doencas do.
�ele, boca e co.beloa. Exo.me de fézes,

Exo.me de iJecreções�

I
l'utovaccinas e tl'ansfusão de sangues,
Bxame qu�mico de farinhas, bebida.

.

café. águas, etc.

---------

Tenha uma garrafinha

«KN Dl»
de'� empre em COf'Ci

APERITIVO
ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL

���c:-::.E::3-e:::::3--e::::30E:3- (Com um· Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazend<!s e emprêsas

Camisas, Gravatas, Piiamea Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

I Meissda. melhores, pelos me.'
ADVOGADO

Dores preç{)� 86 1)8 CASA MIS Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 -- Caixa Postal 54
End('reço tele2'ráfico: "Elibranco" -- Lajes - S*" Catarina
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! ASSINATURAS
\

Na Capital
Ano Cr$ 80,00.

I
Semestre Cr$ 45,00-

I Trimestre Cr$ 25,00"
I Mês .. _ .. . .. .. Cr$ 9,00'1
Número avulso Cr$ O 4e.1
Número avu'so •

'

�domingo ... Cr$ O,S
No interior

Ano Cr$ 90,01);
Semestre . . Cr$ 5Q,0@t1
T'J'im�stre C�$ 30,00>1'Númãro avulso Cr$ o.se;

�I

. Anúncios mediante contrate-l

I
Os originais, mesmo não. I

I publicados,.não serão 'J
devolvidos, �;

,A di.r�ção não se respon- ;
I sabitiza pelos conceitos :

! emitidos nos artigos f'

I assinados

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas' Po litícas
!IIotas Locais

Artigos de Redaçâo
Página Literária

SIDNEl NOCETI
Economia e Finanças
vida Bancária

Notas Cien tíficas

.1,

.l.1jNotas Rurais

Esta tística

Nem Tôdos Sabem

A. DA,UASCENO
.r

Governo do Estado

Jurisprudncia
Vida Militar

,.

Noticiário do Exteríor

Net.iciár lo do País
Art ígos de Redação
r.níro M. CALLAIX>

•
"to;
•.

"':rônica da Semana

Pelos Munícíptos
Magazine \
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar

1'ELEFONES MAIS !,�CESSITAD08
Bombeiros 13131
Polícia 10381'
Delegacia O. P. Social 15781'
Maternidade 1155
Hospital Nerêu Ramos 831
Santa Casa 1036\
Casa de Saúde' S. Sebastião ·U5J-.
Assistência Municipal .........••. 166""
Hospital Militar .............•.. 11�1
140 B. C. 1530>
Base Aérea 786<
7' B. r. A. C ,.... 1593
Capitania dos Portos 138!!
16' C. R. 160&-
Fôrça Policial _ . . .. 1203>
Penitenciária 1511!·
._ O Estado" ,"". . • 1 02.2-
..A G'\zeta" 1656<
"Diá+io da Tarde" 1579�
L. B. A. . . . . . . . . 1643'
Ernp. Funer=rja Ortiga 102.1'

f

FARMÁCIAS DE PLANTÃ.O
Estarão "de plantão, durante o mês

de maio, as seguintes farmácias;
1· - Quarta·feira (Feriado)

Farmácia Santo Agostinho - Rua.

Conselheiro. Mafra•.
4 - (Sábado à tarde) - Farmá-

da Esperança
Mafra.

R ua Conselheiro,

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

11 - (Sábado à tarde) - Farmá
cia Nelson -,Rua Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia Nel
son -- Rua Felipe Schmidt.

18 - (Sábado à tarde) - Farmá_
cia Moderna - Praça 15 de Novem-
bro.

19 _.:..... DOfnlngo - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Xovemuro.

25 -' (Sábado à tarde) - Farmá-·
cia Santo Antônio - Rua João Pinto�

26 - Domingo - Farmácia Sallto'
Antônio - Rua João Pirnto.

o serviço noturno será efetuado pe!a
Farmácia Santo Antônio, sita à rti3!

João Pinto.

Deseja obf.er
emprego 1

Procure 6!ntão a nOSS3 Gerên
cia e preencha a nossa -'ficha de
informações úteis", dando téd8ll'
as indicações possíveis, que terh'
mos prazer em recomendá-lo (a)
3>OS intt'ressados na aquisição d.
l)Ons funcionários (as).
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O preenchimento daiii Ida 8CIII Y�!ap!�, ��!_a��!'_ 80

____ o Iucíonado hoje o impasse sur-

gido no preenc:himento da va

ga de senador por São Paulo,
em virtude do Tribunal Regio
nal achar que não pode reali
zar novas eleições em face da
lei que mandou proceder ao

novo alístamersto. Ficou resol
vida' que o tribunal solicitará
ao ministro da Justiça esclare-

,

cimentos a respeito, afim de

que S. Paulo possa, quanto an

tes, completar sua represen
tação no Senado.

Os pais que economizam, con-

* quístam o respeito de seus filh�s
SRA, ADELINA PALADINO no presente e a sua gratidão no

DE SOUZA futuro..
'

A data. de hoje regista o DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA

·transcorrer do aniversário na-
CAIXA ECON,ôMICA FEDERAL

ialício da exma. sra. Adelina �E:::3E!3-e:::tE3

:Paladino de Souza.

. ANIVERSÁRIOS:

,Sra, FELrCIDADE PÔRTO
Assinalo. o doto de hoje. o na

,tolício do exmo. sra. Felicidade
_Pôrto. od, espôso do ar. lu'venol
_,Pôrto, nono antigo colega de imo
..prenso e que atualmente exarce

"OI funções de Fisco.l de Armas e

.Mumções nG sul do Euado.
'"

\..�' j
AI1

Sta. LÉA MÜLLER
A data de hoje, aSSinala a pa.

,.agem do aniver.ário natalício dCl
�gentil lenhorita Léa Mü1l6r, dilétCl
tilha do snr. Max Müller e lua

-exrno, elpôla.
Léa, que é aplicada aluna do

...colégio Cvração da Je.ús, receberá

.de luas colegas muita. felicito-

*

ENG. DR. TOM T. WILDI

Regista a efeméride que ho
Je transcorre o aniversário na

talícío do sr. engenheiro dr.
'Tom T. Wildi.

O distinto aniversariante,
.gozandc de alto conceito e lar
.ga estima na nossa sociedade,
.receberá, por certo, inúmeras
.felícítações de seus amigos pe
.la passagem de tão auspiciosa
-data.

*

STA. IVETE CAMUSÃO
Assinala a data de hoje o

.transcorrer de mais uma festi
-va primavera da gentil senho
.rita Ivete Camisão, fino orna

,:mento da nossa sociedade.
*

OTO DORNBUCH JUNIOR
Transcorre, hoje, o aniversá

rio natalício do sr. Oto Dorn
.buch Junior,

I

do comércio des
-ta capital.

.ALCINA FERREIRA DONNER
Deflui, na data de hoje, o

.:aniversário natalício da exma.

,sra. ALcina Ferreira Donner.

*

STA. HELENA RAMOS DA
SILVA,

Registamos ,com prazeT, na

.data que hoje transcorre, mais
uma festiva primavera da

])rendada senhOlita Helena
Ramos da Silva, da sociedade
:local.

*

SILVINO L. JAQUES
Transcorre, hoje, o ani

-versário natalício. do . estimado

jovem Silvino L. Jaques, filho
do sr. J. Jaques, sócio da con

<cettuadélr Livrária Moo,erna.

SRA. YOLANDA W. CAMPELO
Regista a data de ho}e o ani

versário natalfcio da exma.

sra.Yolanda W. Campelo.
***

JOÃO MARIA .ZOMER
'" * ""

Faz anos, na data que hoje
tranSlOOrre, o, sr. João. Maria
,Zomer.

iBTA. MARIA DE LOURDES
V. RODRIGUES

Festeja, na efeméride de ho

le, mais um aniversário a gen
:TUI \ sta. Maria de Lourdes
-Vieira I\!odrigues.

..'.
ALVARO SILVA

Transcorre, na data de hoje,
.o aniversário natalício do sr.

Alvaro Silva.

ARI CAPELA

A data de hoje regista o

-aniversário natalício do sr. Ari
,capela, funcionário postal.

RETIRARAM S'(j)'S CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusrve a'l

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares carurí
nenses, - em vista da certissí-

Im;;. vitória do aperitivo KNOT.

Justiça do T,rabalbo
PROCESSO N. JCJ-52/46

Dia 8, às 14 horas.
PROCESSO N. JCJ-53/46

RECLAt\iANTE: Ar-germro Gra-
ciddano Quadros.
RECLA!MADO: Cia, de Indústrias .

Gerais, Obras e Terras S/A"
OBJETO: Auxilio-enfermidade e

férias.
Dia' 9, às 14 horas.

PROCESSO N. JCJ-54/46
RECLAlVLANTE: GeJ:'iIIlJaUO SiJ:va.
HECL-\lVIApO: João Batista Bcr

reta.
OBJETO: Férias.
Dia 10, às 14 horas.

PROCESSO N. JCJ-55/46
RECLA1"\iANTE: EIlPídio Eugênio

Leite.
RECLAMADO: Mild'a HeÍJllz.Je.
OBJETO: Lndeniz3!Ção, férias,

àviso-prévio e auxilio-<enfe,rmildJade.
c::..,3�"::;- <:.....:.'�e:::3-t:...::t

Convocacão
, "

O diretor da Faculdade de Odon-
tologia e Farmácia de Santa, Ca
tarina, por elite meio, conv'oco to

do. 011 sr.. membro. da congre

gaçéio para u,ma reuniéio. a rea

liz�r-lIe no dio 9 do corrente, pelo.
21,30 hora., no Faculdade de Di
reito. Nessa reuniéio serão discu
tidos e votados 08 elltatutos .ao

quele inltituto de ensino

superior'lFlorianópoli•. 7 de m.oio de 194ô.
AGRIPA DE CASTRO FARIA

Diretor

(ia. Telefônica Ca'tarinense
FONOGRAMAS RETIDOS

Alcebiades, Vidal Ramos 33;
Conceição. Felipe Schmidt; Moacir

Molburg. Laudelino Xavier, Ame
rico Vieira de Melo _ Raulino
Horn Ferro.

..

STA. JA.i\ULTA BORBA

Festeja; na efeméride que
hoje transcmre, mais uma pri
mavera a geniilissima senhori
ta Jaanilta Borba.

* * *

SRA. MARIA H. G. LACOMB
Transcore, hoje, o aniversá

rio natalicio da exma. sra. Ma
ria Helena Grijó Lacomb. dd.

espôsa do sr. dr. Lacomb.
*

OSVALDO CLÍMACO
Transcorre, hoje, o aniversá

rio natalício do sr. Osvaldo

Climaco,· fUncionário da D
.. O.

P. S.
NASCIMÊNTO
Acha-.. em fellto o lar do ar.

Edmundo Weber, dentilta no cio
dade de Itaiópoli., e de au'a exma.

e.paso d. Edy Maria de Adreu We
ber. com o nascimento ia primo
gênito do caaal, que na pia bati.
mal receberá o nome de J:d.on
Hugo.

'

*

E,tá em feato. a caga do sar

gento-musico snr.Osní e do. Célia
Garcez. I'elo na.cimento de um

gOtoto, ,que será levado à pio ba
tismal com o nome de Oani-Iosé.

Nova York, 7 (U. P.) -- Foi do O capitão brasileiro Alvaro
fixada, provisorio:rruentle, para Alberto da Motta e Silva, que
o dia 23, a data da primeira representará o govêrno do E3-e:::3E3F::""'E3-t::3€:3E:3<
sessão da Comissão de Contro- Bra4il. Pela França, figurará
le da Energia Atômica. A pri- Frederic Curie, gênio do Mai
meira reunião, convocada pelo ne, já tendo conquistado o prê
Secretário Geral da ONU, sr. mio Nobel de química.
Tygve Lié, será realizada na Segundo consta uma das
sala do Conselho de Segurança. primeiras decisões da Cqmis-
A ses$ão, que será publica" são será pedir aos Estados

10 SCHAI:FERcontará com a participação, de Unidos, que suspenda. a, fa'Pri- MAR t

�:::�:�����;�::: I==E=�=:=�=:=.:T=P=�=::::�=:=�=�:=,;=�=�=Y===I
PROGRAMA DE FEST�tARA O MES DE B R I T O

Dia 12 -- Domingeira, com início ás 21 horas.
Dia 19 -- Tarde dançante, com inicio ás 16 horas.
Dia 25 � Soireé, COln início ás 22 horas.

CRONICA PARLAMENTAR
....------------------------------------

'!'ITO CARVALHO
RIO, 30 -- Às 13,30 horas de ontem, já alguns depu

tados -se achavam no, recinto, o que era de surpreender,
por se tratar de uma segunda-Ieíra e pela rara "madru.

gação "," Estavam Iá. Vários dêles, membros da Comís
são Constitucional. Teriam descido para um cavaco.

Mas, não. O líder da maioria chegara há pouco de au

to, acompanhado do sr, Rogério Vieira. E com os pou
cos representantes presentes estabelecia como que en

tendimentos, mais demoradamente com o sr, Flores, da
Cunha. lUas, nada transpirou. O sr, Orlando .Brasll,
acompanhado do sr. Guido Bott, aproximara-se para fa
Iae.ao seu chefe, conservando-se, porém, afastado até o

'término da conversa. E l)aSSOU a Iouvar a cordialidade
existente agora entre o bravo gaúcho e o ilustre barrí
ga-verde, dissentidos que estiveram, longo tempo, por
injunções políticas conhecidas, Mas, o sr, lUe]o Viana
abria a sessão, à britânica, pontual e fleugmatíeamente,
E esta não deixou de ser das mais importantes, pelos as

suntos debatidos. Começando pelo S1·. B-arreto PInto, que
espremeu o earuegão do contrabando de pneumáticos,
citando a atitude do delegado-Iíscal do Rio Grande e a

tentativa de subôrno dos guardas fronteiriços, aludindo
à proibição de exportação, para concluir que há gente de
alto bordo envolvida. na escandalosa trapaça, desejando
saber quais as providências tomadas pelo ministro da
Fazenda. Depois, um rellresentante' capixaba quebra o

mutismo em que afundara a sua bancada. O SI;. Carlos
Líndemberg fala .sôbre matéria constitucional: Iímítes
dos Estados e diseríminação de rendas. Hábil, sem dúví
da. Porque nenhum argumento melhor para o trato da

primeira tese do que a questão llfinas-Espírito Santo.
Protesta contra a ocupação policial, violadora' dos Iímí
tes fixados pelo Serviço Geográfico do Exérelto, Nessa
questão não quer saber si está com, sem ou contra o seu

partido; o PSD, porque "irá até o fill1� assim Deus lhe
(lê vida e saúde". E eorno já é dificil passar-se a pão e

laranja, os srs. Ataliba Noguelra e Getúlio llIoura abor
dam os dois desesperos públicos: a falta de um e a tri
butação do outro. O primeirO' explica o qu se passa em

São Paulo e a ação do govêrno a resl>eito. O segundo
denuncia que se arma a taxa de um cruzeiro sôbre caixa
de laranjas, o que, com as despesas, dará ao citrieultor o

lucrO' microscópico de 65 centavO's sôbre caixa. Trans
portes, pecuária, extinção de jogos, pedido de indulto
aos herO'icos oficiais e pracinllas transitam pela tribuna.
E requerimentos, mais requerimentos vão para a llIesa,
à cata de informações. Há também os dete.nt.os sem pl'o�
cesso. O sr. Agricola Banos protesta contra a chefia de
polícia fluminense, que manwm um cidadão preso 11á
cinco anos, na P(mitenciária de Niterói, sem nota de cul
pa ou processO' instaurado. Omite-111e o nome. Mas, eri
dentemente, refere-se ao psiquiatra Langsner, que reali
zou nO'táveis provas de telepatia nesta capital. TendO' re
g'Ular bagag'em científica, foi êle detidO' e trancafiado su

mariamente. A reporl.a.g·em apurou que a Lang'sner esta
va confiado, aO' tempo, a miss'ãO' secreta de desvendar a
org'anização dO' tráfico de mulheres brancas, a "Zwy
Mig'dal", que encerrava, ainda, uma forma de exercício

.

da espionag'em nazista. Por qualquer suspeita estranha,
ou mesmO' sem fundamentO' nen]uun, ou por ,motivos a

que se alude; mas não vale a pena referir, tão escabro
sos se apresentam, a polícia do EstadO' do Rio não âgiu
à época, como era legal: imediato processo de-expnlsão
do território nacional. Nada., contudO', se investigou.
Langsner foi preso inesperadamente e conduzidO' à en

xO'via, onde ficou bolorando até hoje. Nen4uma provi-
, dência reg'Ular para o seu processo. E já se passaram
cinco 10.ng'O's ános. Foi a imprensa matutina., por um dos
seus brilhantes ól'gãQs, que tl'ollx:e o caso ao conh.eci
mentO' público, debatendo-o, diariamente, num al)êlo às
autO'ridades para que sorre {I necessáriO' reparO'. E é ag'o
ra da tribuna parlamentar que a voz clamante se levan
ta, em nome dos sãos princípios Juunanos e cristãos,
para que se não proloReiJ'Ue indefinid'amellt� um atenta
do aO' direito e à justiça.

Fixada diapara o

\

, .

Tubarão está
sem leite\
Pela pnimçira vez, em sua exis

tência, Tubarão veio a sofeer falita
de l�irte.· GiJdaJde cercada por gran
des pastagens ,e até mesmo Iazen
das, onde a cniação de vacas não
é pequena, sempre teve êsse pro
duto em abundância e' par preço
tnfwo. Todos os dias, pela masihã,
a cidade se enchia de. m�nos com

latões de leit� ás costas, oferecendo
nas casas; a vinte cendavos a gar
rafa.
A Fazenda Glúzzo,· de propríe

dade ido sr. João Ghizzo, resolveu,
há mais de cinco amos, fazer' ven
da de leite á domicídio, em frascos '

de litro, a razão de cíncoenta CCIIl

tavos, Com Isso, foi, aos poucos,
escorraçando os pequenos vende
dores até que os reduziu a zero.
Senhor do mercado, começou a su
hir o preço, até atiJn!gÍr a um cru
zeiro por Utro . .EmIDora caro, qua-

I SIC tôdas as_casas da cidade com

pravam do sr. João Gházzo, o lei
te necessário á aldrnentação das
cri;aJnças e adiurltO's.
Agora, no entretanto, COIll1 aviso

de dois dias, o sr. João Ghizzo sus

pendeu a venda rd�que,lJe produto á
nossa cidade, para vendê-lo, todo,
á Laguna.
E assim, 'l1abarào f1cou, de um

, dlia para ,outro, sem leite.
O procedimento do sr. João

GhiZZO', está causando indígnação
gerad, Não sabemos quaís as provi
dências que a .Arefcitura vai tomar
para resolver tão grave problema.
(Do Jornal "A Imprensa", de

Trubaráo) ,

Caminhões «D006E»
R ,cne dicionadoB, do Exército Ama
rica' o, extl'oordinariamente fort•••
corn carrogerie da aço, 92 • 54 1/3
H F. 6 cít. 1.000 quiloa, Reco
m"ndodos ..pecialmente para ler

viço pesado, em qualquer terreno.
Preço C,.$ 45.000,00, pOlto Rio.
Diante do número limitado d4t veí4
cuks••ó aceitaremol pedido. até
o dia 6 de maio corrente.

ALME:lDA. BASTOS & CIA.
Ruo Felipe Schmidt. 2 -- lo andor •

.- Sala 3.
-

60v·Arno do Estado
*

Deeretos de 6 de "",ia 'de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De ac'ôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março' de 1940:

João de Assis para exercer o cargo de Es,
crivão de Paz,. vitalício, do distrito de Penha,
município e comarca de ltajaí.

Concedet" eX011e?'oção:
A Alfeu Jerônimo da dnceição do cargo

de Escrivão de Paz do distrito de Penh�,
municipio e comarca de ltajai.

Quando. t � ,
os meDlnos ���,
'se��'r;GdI'
Nada para enguhr.
Friccione com VapoRub! Atúa
como uma cataplasma, enquanto
os vapores medicipais al�viam. as

§?C:at6��JfJ'J,
Economizar não é obrigalÇão por

que é, antes dé tudo,. imperioso
dever rindividual a sernc;o da eo

letividad�"
DEPOSITE NA CAlXA ECONôMI';,

CA FEDERAL

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, 'confiando-os Q

, ,

I

o alfaiate ind-icado
"fira�;Ul!es. "i

. __..t·
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1\1010r a óleo
VENDE-SE um marca � "eli

max" - mit rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo co..

te de óleo .

. O motor pode ser examina
do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tratar com SId
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 't'elefane 1134..

• • •

C'ompra-se
Mobília de sala, grupo esto :

fado, em bom estado,

Dirigir-se à caixa P0stlll lOS'
Nevta
. ... .

FORD 34

AOS SOFREDOREf;
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Espirita Laz-Car idade e Aescr,
comunica a "lludança do seu consul
tório para a rua do Senado, 317, 2°

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 211,00), onde pass�

a oferecer os seus préstimos. Escreve
detalbadamente o nome. idade, -ende-
reço, enviando envelope selado e subs-
crito para a resposta, j unramente com

a importância acima.

«KHOI»
Avisa or s seus clientes a m-rdcncc de
es critór!o para a rua João Pinto n.O 5,

junto à Redação do «O Estado» •

....=-......mu....mm..�..m...........mm.aaBmB....

I Aviso aos Automobilistas
o Pôsto de Serviço Hoepcke, na rua Cunselheiro
Mafra, esquino da rua Duarte Schutel, fun-

I
cionará OO!i sábodos dos 14 às 17 horas e aos

domingôSdàs 7 às 12 horas, para venda de
._gozolina e 61e05 lubrificantes.

o Sabão

>-"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
. S��Ã��:RCtA.t
ESPECIALIDADE

JNDUSTRIAL-JOINVILLEWET�ELelA. (MlIrc�' regia I

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

.;
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_A GRÃ-BRETANHA FAZ EXPERIÊNCIAS COM.AB NOVAS

IHABITAÇÕES PERMANENTES PRÉ-FABRICADAS
LONDRlj:.�, (B. N. S.) - As donas de casa britânicas fo

.rann convidadas a oferecer suas sugestões ao ministro das
I

-Obras Públicas, Tomlínson, sôbre a maneira como poderão
.díspôr de parte de seu tempo empregado nas tarefas doméstica
: para servirem como inq.uilinas das casas que estão sendo sub-
. metidas a "tests" na Grã-Bretanha. A seleção das que se apre
.sentarem voluntárias para auxiliar o ministro nessa tarefa se
.iI,á feita por conselhos locais, os quais disporão de 8 tipos dite- .

rentes de casas, permanente pré-fabricadas para as expe
.zíêncías.

Ag3acioe e ReprcaentClçõu em

G..�a'

Matriz: Florianhpo'i.
RI.1a João l?in.to I n. li

Co;:lIa Po.tal, 31
Filial: C,.ellCiúma

Rua Floriano Peizoto. ./n
(.ECUl. Pr6priu).

T.leqrama.: ·PRIMUS· ,

Ag.at•• ",011 prlncipCli•
_unicipioe do E:.tCl',d.,

.... �.....•......

o ADEUS
DE UM PAI

\
S

\�

I

1 ...<que, na China, os cam

poneses conservam os .OVOS
frescos durante 2 ou 3 anos co

brindo-os com uma capa oe

argila submetida à ligeira
coccâo.

2 � .. '

que . as serpentes pi
tons, assim como certas espé
cies de víboras, mudam a lente
exterior dos olhos quando che

ga a ocasião de mudar a pele
do COl'PO, o que acontece três
vezes em tôda a sua existên
cia.
3. " que, na Birmânia, exis

tem grandes serrarias em que
os principais operários são ele;
fantes; e que, alí, estes ani
mais colocam os troncos nas

serras para convertê-los em

tábuas empurrando-os com a

cabeça por um plano incli
nado.

4 ... que, antigamente, na

Suécia, colocava-se um espê-".

d
-

tõ
A' São ao todo" 28 artigos ínteres- .s.;As inquilinas de expenencIa respon erao a ques oes acer-\

" '. santes e estimulantes, mais uma lho no esquife das mut;as sol-
ca do. arranjo de seus lares e procurarão adaptemo-se ás mUdan-1 condensação de notável livro. teiras que morriam, afim de
caso processru�as nas �Q':':Ls ha�itações agora em eXiperiênci�,' Produzi "do 2.000 neste' novo número de Seleções. cue ouando soasse a trombe-
assim como as novas idéias acerca do equipamento de COSI- UI í.:à. �'o"' JUiZD Final, pudessem
nha, limpeza, lavagem e aquecimento interno. Esses "tests" carros por semana Compr.:. elarn arranjar-se dignamente
servirão de guia á produção em massa de artigos domésticos, ." SElECOES antes de aparecer perante o

Enquanto isso, o COmité Cientifico .sob a direção do Pro-
# Criador.

.fessor J. D. Bernal reaãíza pOT meio do registro fotográfico das (Serviço Especial do CEC pa- DE MARÇO I
.

5 ... que, até o século XIX,ra "O Estado") 1operações domésticas, pesquisas SÔbll€ os melhores arranjos À venda agora a maior parte da literatura da
possíveis para as casas permanentes do futuro. Esse princípio Londres - O ano de 1938 foi Finlândia foi redigida não em.

do estudo pera totografía foi aplicado com sucesso muito ra- o que registrou a maior pro-
A REVISTA INTERNACIONAL

Iílandês, mas em suéco; e que/' PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS
:IDOS da indústria britânica durante a ·guerra. .dução da indústria britânica o poéta J. L. Runeberg (1804-· ., .

de automoveis, com um total Repres.ntan!. g.ral no Brasil: 11877), considerado o poéta na-
de 1.300 carros de diversos ti- F E R NA N OO C H I NA G LI A cíonal da Finlândia, escreveu4/f1W1>'

$ S
pos Tabrtcados semanalmente, Rua do Rosário, 55-A, 2,0 andar· Ria I tôda a sua obra em idioma

�� C
: quasi todos absorvidos pelo

•••••••• • • •• •••••
'

,.

$ OOf3�lsU!eco-.

próprio mercado interno. Ago-
.'

. 6. .. que um único pé de
,

., 'ra porém, em consequência da No lar em que se faz econolM�,. mostarda silvestre produz cêr-
I/ fII

ofensiva geral para a exporta-
é que se ministra a educação mais

d 730 000 sementes' e que"" _ completa. ca e. ...' ,

";tE
çao, os fabricantes ingleses já DEPOSITE PARA SEUS 'FILHOS se cada uma destas sementes

- - . DURANTE TODO DIA estão produzindo 2.000 carros NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL' germinasse e se desenvolvesse

1/ " no e II" TJI=JO e por semana, sabendo-se que 'Os
OOOOOt3-EH30000 numa planta cuj�s se�ntes! I" J

�""'�" I-tl<'-,\,
.
J

'i"
planos elaborados prevêm a

. por sua vez. também ger:?mas-
�

,,'I.
duplicação desse total ainda LEIAM A REVISTA sem, a próxima geraçao de

, r
antes do fim deste ano. O fato

O VALE DO ITAJA.í :nos�aras já cobrtria a terra
." ; tem grande s1gnifi:cado, uma inteira.

.L-...:::;_-=--.!:::..-----»-,-�-�-�-'-�-�_:::__;;;;;�-'�$ ... ü:���::ai�=:�!; Resolvido, enfim, seu-p-r-o-b-Ie-m-a-f-i_';'n-a-n-ce-i-r-o !
atividades de paz, Além disso, -

convém notar que pelo menos

RECORTE ESTE coupon preencha-o e por nosso inter: 150% d� produção atu�l aos
rmédío remeta-o Ã CAIXA :DE ESMOLAS AOS lNDIGENTEi:lI automóveis ingleses está sendo
IDE FLORIANÓPOLIS. >

destinada á exportação, pois
Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte os CaJlir?S britâniCo� estão sen-

dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ " ,.

do enviados em numero cada
.

\
vez maior para os mais dístan-

FI
. ,

ll d 'de 19� tes pontos do mundo, inclusi-onanopo IS, ••..•• e, . . . . . • . • • • . "J: ••••••

ve para os EE. UU., onde se

Vtm1 registrando enorme pro
cura pelos modelos populares
e econômicos. Pelos números
acima citados ve-se que a in

.;:;:=====;:;:;;===========:========;;;;.
, dústria britânícaxde automo-

QU�R V'ESTIR·SE COM (ONFORTO E ELEGANClA? I veis atingiu plenamente os ob-

PROCURE A jetívos colimados na sua of'en
síva de exportação, e tudo faz

alfaiataria Pereira & Mello I ��1,fv;e�I��aeté1�:aqrUOI.=dfS�nh:rec�ldd:ORU!-j Felippe Schmídt 22 - Sobrado "'. ",v.

•
�__� ._

em toda a História.

Depois de olhar para o corpo jo
vem de sua filha descendo para
o túmulo, êle foi para casa para
recordar-se do seu espírito alegre;
e escrever o seu comovido adeus.
Leia êsse tributo tocante, que se
tornou clássico. a uma menina que
nunca desejou crescer, e não cres

ceu, No número de março de

Seleções você lerá como wn -pai
disse adeus para sempre a sua filha.

Também neste novo número:

Defesa Católica da Castidade. Em
número recente. Seleções publicou um pro
vocador artigo UEm defesa da castidade".
Agora. no número de março, publica-ee
uma nova Interpretação que spreeenta o

aspecto "espiritual" do meamq assunto,
de uma maneira que atr-a-cá

..
a atenção

de todos 08 leitores. Não perca êete ar-tigo
- compre hoje mesmo seu exemplar de
Sel�çõe.:;.
· .

Copyrighl' da

TheHAYE rooH1A8/}lIn..

Adqu.ira. TUDO de que necessitar,
de UMA. SÓ VEZ,

pa.ga.ndo PA.B,CELA�A.ME.TE, .

com as VANTAGEIfS da. compra. à vista,
servindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT
Livros
Chapéus
Instalações elétricas e leRltir'a.

Artigos para presentes
Peles
Casac,os .

Quaisquer artl,.,.

o que d6 Beleza à Mulher. Q�e
qualidades a maioria da mulheres boni
tas têm em comum? No que diz respeito
à beleza, qual é a piOl' falta cometida
por quase tôdas ai mulheres? Como se

podem desenvolver os atrativos naturais?
Leia os pontos de vista de um famoee
ag' nte de modelos Iernintnce, e as razões
que o levam a pensar que tôda mulher
que não seja de uma fealdade monstruoea

pode tornar-se uma beleza ..

· .

Einstein fala da' Bomba Atômica.
Dois têrços da população da terra pode
rão ser destruídos se a próxima guerra for
travada com a bomba atômica. Leia o

relato de uma entrevista com Etnsre!n.
na qual ête diz porque não ti an rnicir-ia
ainda à Rússia o segr-êdo da bomba atô
m C3 e porque o entregaria a um govêc
nu mundial.

· .

i

\
�
\

Roupas
Calpdo$

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

•

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS K�OT S. A.

E1cpecfl..... 1 D••• j, 1 t • cIu 14 II 17 M.
----

O. K. ITUDIO
I

CASAS DA INGLATERRA, Grupo de casas ,m

City. (British News Service)
Welwyn Garden

Sedas, CasilDiras e Lãs

,,:;. '$ $ •.,A. $
(')RI__A_i\ NL)O SOA RPFJLLl

Rua Conselbeiro Mafra, 36 -- lojô e �olJlre'loja :_ Telefone 1514 (rede interna)
Cai"a Pos.tal 5 t --- Ead. leleg.: «Scarpelli)} --- Florianópolis

Nome por extenso ..•.... ; ... "" ..•... , ....•....

Locai onde deverá ser cobrada a mensalidade .

'.
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Catolicismo
O SANTO DC' DIA

8 DE MAIO
Aparição de São Miguel, Ar

canjo
�

* S. Miguel, o chefe da milícia.
TORNEIO INTERNO TENíS- celeste, sempre era venerado
TICO, NO LIRA T.· CLUBE como padroeiro da cristanda

de. Zelando este príncipe d�
Domingo próximo, em .con- Anjos, pelos direitos ínalinea

tlnuação ao Torneio Interno veis. de Deus, vela também pelo
'I'enístíco do Lira Tenis Clube povo de Deus. E mais de uma

será iniciado na sua magnífi- vez apareceu aqui na Terra.
ca cancha, o torneio das "sin- Uma das aparições mais ím

gles", para efeito de classití- portantes e a que a Igreja co

cação dos raquetistas da ter- memora no dia de hoje. No
ceira turma. fim do 5° século, um pastor

As inscrições, como o regu- quis fazer sair um novilho de
I

lamenjto 'e horárío, acham-se uma caverna no monte Gar
á disposição dos interessados, gano. Para tal fim disparou.'
na secretaria do Clube, até sá- uma flecha contra o animaL
bado, ás 16 horas. Esta flecha voltou para o ati-

rador, ferindo-o. Não sabendo
como explicar tal fenômeno,
os habitantes de Siponte (Itá
lia) dirigíram-se ao Bispo da
cidade, o qual ordenou um je
jum de três dias afim de al

cançar de Deus a explicação
do fato. No último dia deste

1 tríduo apareceu-lhe S. Miguel
I' declarando ser a vontade de

I
Deus que se avivasse a devo

. cão ao protetor dos clis�ão�., O
Bispo, com seu povo, foi ate a.

gruta, onde encontrou um re-

" cinto que tinha tôdas as apa

I rências de uma igreja, faltan-
'

•• do sómente o altar. Este foi.
edificado e consagrado pelo
antístite. A nova igreja, dedí- ,

cada em honra de S. Miguel,
ficou o centro de uma renova

ção da vida religiosa. Piedosos:
romeiros de tôdas as partes
da Europa foram rezar aí. E
muitas graças milagrosas fo

Aliviada em Poucos Minutos ram a recompensa de tão gran
de devoção e confiança.

I

(
/

6
.

--=-------;
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I
/ Empolga toda a cidade a rodada final do Torneio Relâmpago a

realizar-se Sábado e domingo na praça de desportos da rua' Becaiuva

'.

.

TOMBOU o li'NICTO nês e Diamantino; Bíguá, Jair tento. Djalma e Capeta tive- ôntem, nesta Capital, com o
Com uma' das melhores as- e Pires; Poli (depois Augusto, 1 ram bôa atuação. Zacchi e conjunto do Baía E. C. Levou

sístêncías, realizaram-se, do- que nos minutos finais cedeu Irassú, constantemente mar- a melhor o grêmio carioca. Es
mingo, as duas pelejas finais seu lugar a Fred), Motorzinho, cados, pouco fizeram. No Avaí core: 6 x 2.
da penúltima rodada do Tor- Augusto (depois Wilson), Ali Duecíní teve poucas .oportuní- *

. neio Relâmpago da cidade. Foi e Abelardo.
.

dades de defender o arco. Fa- IPIRANGA E CAXIAS,
'uma das mais empolgantes A atuação do sr. Agapito teco e Tavinho, bons. , EMPATARAM
tardes esportivas que presen- Veloso, na arbitragem do [ôgo, Na linha média Ivaní foi o No gramado da Vila Operá-
cíamos. não foi bôa. Falhou no último melhor. Boos e Ivan, regula- ria do Saco dos Limões, reali-

ÁS 13,30 horas teve início o "goal" do Paula Ramos. res. N,o 'aitaque apenas Nico- zou-se, domingo, o encontro
'confronto entre o líder invicto "-' lau agradou, os outros atacan- amistoso entre Ipiranga e Ca-
Figueirense e o Paula Ramos. CAMPEONATO PAULISTA tes pouco fizeram. xias, que finalizou com um em

Rehabílítanôp-se completa- São Paulo, 7 - Foram os Os "goals" foram f.eitos por pate de 3 x 3, tentos de Basí
mente. dos reveses sofridos .seguíntes os resultados dos Zacchi e Djalma, para o Atlé- nho (3), Pedrinho (2) e 01'
frente ao Caravana do Ar eso prélios em disputa do certame tico, e Nicolau, para o Avaí. lando.
Atlético, o Paula Ramos pi- paulista de futebol: Bábado - Os quadros: Atlético:
sou o gramado com a firme Juventus, 2 x Port. de Despor- Currú, Brito e Katcípis; Arí
disposição de lutar pelo tríun- tos, 1; Domingo - São Paulo, .Gil, Hélio e Nelson; Irassú
fo. No tempo suplementar am- 3 x S. P. R., 1; Palmeiras, 5 (depois Itamar), Capeta, Djal
bos OS esquadrões confrontan- x Ipiranga, 1; Porto Santista, 1 ma, Miro e Zacchi. Avaí:
tes realizaram várias investi- x Santos, 1. Puccini, Fateeo e Tavinho;
das aos arcos, sem resultado, ". Ivaní, Boos e Ivan; Zackí (de-
pois os zagueiros estavam fír-

.

TORNEIO MUNICIPAL pois Nicolau, Felipe e Mando),
mes e a todo instante rechas- CARIOCA Nizeta, Felipe (depois Amau-
savam os perigosos ataques. Rio, 7 - Ante-ôntem, pros- rí, Sapo), Amauri (depois Ní
Coube a !Augusto assinalar o seguiu a disputa do Torneio colau), Nicolau (depois Zacki).
primeiro ponto da tarde, pró- Municipal, cujos resultados Juiz: Sr. Newton Mongui
Figueirense. Com 1 x O no "pla- foram os seguintes:" Fluminen- lhot, regular.
card", o Paula Ramos procu- se, 5 x Bangú, 2; América, 5
rou o empate, pondo em ação x Bonsucesso, '0; Vasco, 6 x

tôda a fibra e técnica de seus Canto do Rio, O; Botafogo, 5
jogadores, e conseguindo, nos x Madureira, O; São Cristóvão,
últimos minutos desse meio 2 x Flamengo, 1.
tempo, por intermédio de Pó- >I)

voas, que, em 'belo estilo, fez O ATLÉTICO LOGROU VEN

balançar as redes guarnecidas CER O AVAÍ, POR 2 A 1

por Isaias. 1° tempo: 1 x 1. Com enorme ardor combati
Após o descanço regulamentar vo, muita resistência e exce

voltaram os quadros ao gra- lente estilo de jôgo, o Clube
mado 'para disputar o período Atlético Catarínense, reafír
final. Os paulararnenses, . na mau as qualidades de seus on

ânsia de quebrarem a ínvencí- ze "footballers"", repetindo
bílídade do Figueh'ense, passa- seus anteriores feitos ao der
ram a utilizar melhor padrão rubar o Avai no prélio final da
de jôgo. Enquanto o trio-final penúltima rodada, realizado
atuava soberbamente e na li- domingo, ás 15,30 horas.
nha média: havia bom entendi-. O público acompanhou, lan
mento nas' jogadas, os diantei- ce por lance. o jôgo entre os

1'OS paularamenses, principal- dois' aguerridos grêmios. Re
mente Póvoas, Carioni e Fo1'- forçado com a presenç§l dos
nerollí exerciam pressão sôbre jogadores Felipe e Amauri, \0
o aI1CO de Isaías. O desempate: público já considerava o Avaí
o médio Minela, de fora da área o favorito da contenda. Dian

perigosa, desferiu potente pe- te do poderio .da equípe adver
lotaço, que burlou a vigilâr:- sária, o Clube Atlético Catarí
cía do goleiro alvi-negro, assi- nense não hesitou e foi á luta
nalando o segundo ponto do confiante nas possibilidades

. Paula Ramos. Procurou o Fi- de seus "players".
gueirense igualar a contagem. Durante todo o transcurso
mas a defesa contrária esteve da peleja, o Atlético, fisica e Tome I{.NOTfirme. Novo e forte "schoot" técnícamente treinado, resís
desferido por Carioni de fora tiu aos ataques avaianos, in
da área, alcançou o reduto fi- vestindo e defendendo com

nal de Isaias. QuaIlJdo falta- maestria. O· zagueiro Katcipis
vam poucos minutos para ? foi o grande esteio da defesa
término da contenda, Mandl- atletícana e o melhor elemen
co assinalou o 4° po�1;o do Pau- to do gramado. Marcando os

la Ramos. Final: 4 x 1. O juiz dianteiros "ãZUiTas" e cabece
devia invalidar este último ando magistralmente, o her

"goal", pois, o comandante al- culeo "player" contdbuiu mui
vi-rubro-negro . se 'encontrava to para a vitória do seu qua
em completo impedimento. dro. Outro grande elemento
As melhores figuras do con- foi o atacante Miro que sali

junto vencedor foram: Nelson, entou-se pelo esforco com que
Luiz, Tavares, Minela, Carioni auxiliava a defesa

�
e pela ha

e Póvoas. No bando vencido bilidaJde como construtor de
sobressatram-se Isaias, Chinês, ataques. éurrú praticou ooaS
Diamantino, Biguá e Ati.· defesas e Brito jogou hem ao

Os quadros jogaram com as 1000 de Katcipis. Nelson, o

,seguintes constituições: Paula médio que costumava ser wn

Ram.os: - Enio, Luiz e Nel- fracasso, jogou notavelmente,
son, Minela, Tavares e Choco- espantando a todos. Convém
,late; Lázaro, Carioni, Mandico, também destacar o trabalho
Fornerolli 'e Póvoas. desenvolvido pelos médios Hé-
Figueirense: .

- Isaías, Chi- lio e Arí Gil que agiram a con-
,

*

O VASCO VENCEU NA BAÍA
São Salvador, 7 - O Vasco

da Gama, do Rio, jogou ante-

AV'IS,O
Caixa Econômica federal

de Santa Catarina
DEPÓSITOS E RETIRADAS

Atende o público diária e ininterruptamente
dos 10,00 às 18,30 horas.

Séde: Ruo Felippe Schmidt. 17 - Sob.

Telegramas retidos
Na estação-sede do DRCT acham

se retidos os seguintes telegramas ;

Maria Vilela, Madeiras, Mauro Va
cari, Agrãstíoa, João Paulo C?ITê�,
Izaltina Rosa, Felicio Lopes Siquei
ra, Allbel"to Gerber, Aparício de

Jesús, Maria José Vieira, Jauquirn.

De tudo n�ste mundo uma pes
soa pode arrepender-se, menos ',de
ter economizado.
DEPOSrrE NA CAIXA ECONô�U·

CA FEDERAL

OOO�t::=t-E3-00

A Agonia
da lsma
Em poucos minutos a nova receita '

Mendaco - começa a circular no sangue.
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem. respirando livre e facilmente ..

Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mUCUR

que obstrúe as vias .resplratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta
zendo-o s e-n ti r-se prematuramente velho.
Mendaco tem tido tanto êxito quç. se ote
rece com a garantia de dar ao "puciente
respiração livre e lacil rapidamente e com

pleto altvío do sofrimento da asma em pou
cos dias. P"Ç8. Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer !armacia. A "assa garantia é a

sua maior proteção.

"endaeoA:o!:..:.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

Cines ODEON
ás 7 % horas

Sessão das Moças.
Uma comédia agradabilíssima.

O TENENTE E A ENFERMEIRA
com FraIl1k A:lII:>el'Itson - Marí:lyn

Ha:re - ThiusrsIta!n Hall e os "Ir
mãos WelllVw".
Preços.:
Soras. e Sritas: - Cr$ 1,20.
EstudaJlltes: - Cr$ 2,00.
Cavalheiros: - Cr$ 2,40.
Geral: - ür$ 1,00.
"Imp. at.é 14 ·anos".

IMPERIAL

._...,__.

�Correio Lageano
Vendo ovu190 na

AGÊNCIA PROGRt::SSO f

ás 7 � horas
Ultima Exilbição.
Hugo Del CARRILL em

HISTóRIA DE Ul\-1 JOVEM POBRE
com Amanda LEDESMA.
Preços: - 01'$ 3,60 - 2,40.
"Imp. até 14 anos".
Amanhã ODEON
Ruth HBRRICK em

O COLÉGIO DO BOM·TOM

NOVO HORÁRIO DA

'P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA

QUmTAS E DOMINGOS
Decolagem de Flor-iunó no lis,

ás 14,15 horas
,CUiRITIBA - .ALOR] .\Nó�

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES :

FILB.L VARIG - ED. LA·
PORTA - TELEFONE

1325

>'1. /:
,"

�. )�", .r.Ó , ......'
'

* :J: *

A vaidade humana fez da

religião um terreno proibidor
onde toda eXlpressão progres
sista se efetua ao preço de do
bradas angústias.

'"

É preciso muita coragem
moral para não sucumbir aos;

gol'pes da guerra si'stemática;,
movida na' sombra.

'"

o problema familiar, pOr
mais que nos despreocupemos
dele, buscando fugir á respon
sabilidade direta, constituirá..'
sempre uma das questões fun
damentais da felicidade hu-
n:ana.

(De Lázaro Redivivo)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um novo prDduto
sintético
(Serviço especial do CEC

para "O Estado").
Londres - Dentro de pou

cos dias estará sendo lançado
ao mercado mais um produto
sintético descoberto pelos téc-
nicos britânicos. Trata-se de

................,._. -�...- -..,.,....................JI!............. �-..-.-:r..-_.&- -_·_-4-_'V'ta.-_·••-_· -_._
...

_"fÇ,IlIfII "Apr il ", que é cçnno foi bati-
DR. ARMANDO VALÉRIO sado. É uma cera inventada

DE ASSIS pelo:' eB,�eci�listas �ritânicos IDos Serviços de Clínica Infantil da e produzida pela 1 vez por I
Assistência Municipal e de uma antiga fábrica de arama-:

Caridade " ICLíNICA 1I1ÉDICA DE CRIANÇA� I mentos localizada em Brid-
ADULTOS d

'

P
,

d G 11 O ICONSUI,TóRIO: Rua Nunes Ma-I gen , no ais e a es. no-
chado, 7 (Edifício �. Francisco). VO produto poderá substituir IiConsultas das 2 as 6 horas
RE5IDf)NCIA: Rua lVlarElChal GUI· perfeitamente as ceras natu-

lherme, 5 Fone 783 rais até aqui empregadas' co-.
DR: MADEIRA NEVES mo lubr-ificantes de alta pres-!

Médico especialista em DOENÇAS são ou para o acabamento dos!DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- tecidos, ou ainda .nos discos'
ga Prática no Rio de Janeiro ronoerárícos e nas aplicações:CONSULTAS - Pela amanhã: �

diariamente das 10,30 às 12 hs. à de vários tratamentos de bele-:
��rdle6 eh;���o �s ����ul,:tiu�� za. Além/disso não ficam aí as

I

iiRua João Pinto ri. 7, sobrado -

l'
-

d .
--------------=----------

Fone: 1.461 � Residência: Rua ap lcaçO'es a nova cera Sln-
Presidente Coutinho, 58 tétíca que poderá servir tam-

bém de emulsão impermeável,
DR. MARIO WENDHAUSEN isolante e polidora de móveisjMédico do Centro de Saúde e Di- em substituição aos vernizeisretor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e comuns. É facil compreenderjcrianças ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14 a vantagem dessa nova desco-:
(altos da q�fnn�:;!�)ria "Chi- berta sintética si se levar em;
CONSULTAS: das 4 às 6 horas conta que somente o ano .pasRES1D11:NCIA: R. Felipe Scbmidt,
38 - Fone: manual 812 sado a Grã-Bretanha impor-

tou do exterior ljada menos de
DR. BIASE FARACO 2 mil toneladas de cera natu-

Médico - chefe do Serviço de ral representamdo O valor glo
DoW.�g��oDÃe��fEd:"s�Wlhs bal de 1.200.000 libras, isto é,
- AFECÇõES URO-GENITAIS a razão de 600 esterlinos a to-DE AMBOS os SEXOS - RAIOS, .

INFRA - VERMELHOS E ULTRA-I nelada. No entanto a cera sín-
CON6SULTXJO��sTt�s 6 hs, _ R'. tétíca poderá ser facilmente
RES,: RF��P:v���id':_ �one 1648

vendida pela metade desse
preço, deixando ainda uma
razoável margem de lucro pa
ra os fabricantes. A cera sin
tética já entrou na fase de fa
bricação em larga escala, para
que possa ser enviada imedia
tamente para os mercados do
exterior.

DR. ANTôNIO' MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clíníca e ci
rurgia do tórax, Partos e doenças

.de sennoras
OONSULTóRIO: R. .João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
aJilSID1l:NCIA: 'Almirante Alvim,

, 36. Fone III. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUn4ca médíco-círúrgrea de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habílítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSI�íJlNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAEULA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníverslda
de do Brasil). Médico por concur
80 do Serviço Nacional de Doen
(iaS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital �'..

deral
CLíNICA IUÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schmídt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 - Florianópólis.
------------�

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGlA - MOLÉSTIAS DE 8)11.

. : .. NHORAS - PAR�OS
Formado ,pela Faculdade c:e Medt-
eínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assisten te por va
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia dó estômago e vias bl'
liares, in testínos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

dtero, -ovártos e trompas. Var íco
eele, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RESID.Il:NCIA: Rua Esteves .ra

nior. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de' Caridade :le

Florianópolis
Assistente da Maternidade'

CLíNICA MÉDICA EM G-F.RAl.,
Doenças dos órgãos inter nos, especial.

mente do coração.
El.ECTROCARDlOGRAFIA

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 às l8

horas.
Atende chamados a qualquc- hora,

inclusive durante a noite.
C'ONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESIDJ;:NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

!
•

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -" Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
. Fone 1067

Dr. Laura Daura)
AUSENTE I

Estágio na Maternidade
de "Sã'o Paulo".

Servlço do Profenor Briquet
SÃO PAULO

AUTOMOBILISTAS I.

A'enção
Pal'a o seu dínamo ou

motor de' arranco
OFICINA ENALD.

Praça da Bandeira
'ne. 37

TOSSE,
5RONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe Se;MPA.C

o m}':lHOR DOS mELHORES
_]W'l! MLJCON:s.N�1I14gs _

• J • bll oe _ ....... • ....... was •

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA-
F.....da •• 1871 - Ntie: I A'.
INCE1fDIOS • TBAlfSpaKTEM

Cifras do ,Baíanco de 1944:

Volbeita do trigo
Paris - Graças ás medidas

adotadas pelo Govêrno, a co

( lheita de trigo -realízou-se em

I�,
excelentes condições. No mês
de janeiro foram entregues
pelos produtores 2.540.000
quihtais muito embora as pre-

------------------·--..--.------1'.',visões mais 'Otimistas não ul- CONTA COR�ENTE POPU:L..AR
trapassassem o total de Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

t 2.000.000 de quintais. Este Movimentação com cheques

i ��������en;�loaus��f:t�o �� Banco do Distrito Federal S. A.
Diretores: � Abastecimento, como demons-

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

I
tração da solidariedade dos

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto ce Araujo agricultores franceses e corno
e José Abreu. prova do acerto da política se-

__,. _ .. ,.. N _,..""'$ _ - _- - -_ "'" _ ,..- "'- -_ "'.,_ ,.,- _� guída pelo govêrno.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

Sinistros pagos nos últimos li) anos

Respcnsabilidadea
98.687.816,30

76.736,40! 306,20

1- , \

Viager1�
PELO \

Expresso Noturno do jornal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINV1LE
1 da madrugada�
7 da manhã.

10 da manhã .

S da tarde.

SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOINVILE:

SAíDÀ DE JOINVIU:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

Informacões:
,.

Em Fpolís. - na Redação do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

Seja de que
origem fôr
é sernpre aliviada

com o uso das

VER DADEIRAS

PASTILHAS VALOA
vendidas só em

com o nome

caixas

V,A_�DA
"" liçénça do D. N. S. p, N° f8e ,.
o"",. de 26 de fevereiro Qf>'

.

41" de 1935 (f!If.! "'."'ltc/ 0,002. EoCalyplDI (I.

Importante
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
I tentes junto ás Repartições Públicas, ao Comércio, á Indús

I tria, á Agricultura, e á Pecuária, suas múltiplas atividades:
i 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 noticias, com todos 'Os bons.
jornais, de que resulta um sístêma de propaganda também
original;

APRESENTA-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 endereçada, simplesmente, para:
-ATALAIA-

Caixa Postal, 407 - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul

APENAS Cr" 3,60
Com essa ínfima quantia V oe.

e8tá auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Elsmola.
aos Inditrentee .t. Florianópolis.

CASA MISCE;LANEA diatr-i
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvulas, e Discos.
Rua' Conselheiro Mafra

Rua

CAPITAL: CR$ so.ooo.ooo.oc
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .. Florianõpolis

Fabricante e distribuidores das afamadas corr

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barato., algodões, morins e aviamentos
para alfaiQtes. que recebe diretamentfl dos

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - �FILIAIS em Blumenau 11 Lajee.
I

I
II

melhoru fábricas. A Casa
•A CAPITAL" chama a atenção do.

visita ante. de efetuorem suas comprai. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'faI /oje um ano (como o tem_o corre!) Que I bico e as garras do nazi-fascisml
'ellVlleu foram quebrados militarmente. Praza a Deus que os direitos cardeais:
'" Humanidade, tão bel"! exposto.s. por Jrank�in _Roosevelt, se implantem, com raízet

profundas, no sem da CrvlllZaçao Crista, sem dolorosas excepções!
---------------------

il Fox filmes contra- Seria submende aos res-
ta, uma ex-operária pecttvos govêrnos
.de BI;umenan Londres, 7 (U. P.) - O redator diplomático do Daily Te--

Rio, 7 (A. N.) - Eva Garde- legraph, atualmente em París, .declarou que o Conselho de

ner, artista do cassino Copa- Ministros concluirá a atual sessão na semana corrente e reu

cabana, não ficará desempl'e-I ntr-se-á novamente, em Parfs ou noutra parte, possivelmente:
gada. Acaba de ser divulgado daqui há 2 meses. Os suplentes dos ministros teriam sido íns
o seu contrato 'com a Fox Fil- truídos para 'preparar a Iista de prioridade dos assuntos. A de-·-

O· s'r. ftrcoverde tem' raza-o mes, por 7 anos. Eva é de orí- legação amer-lcana, teria proposto um ou dois dias fossem de

gem muito humilde, pois tra- dícados ao exame das 'questões dos Balkans é Finlandia e um
balhou numa fábrica de tece- outro à,Alemanha. A questão italiana, durante o adíamento.,
lagem em' Blumenau c seria .submetida aos respectivqs governos. -

Rio, 7 (A. N.) - Arcoverde .Cavalcantí, presidente dai Q.. .'
orno

Aliança doe Proteção aos Inquilinos, falando à r,eportagem, de- operaria, de onde veio para
clarou que se o govêrno não tomar provídênoías imediatlLs de -o Rio atuar como artista.

proteção aos inquilinos, assistiremos cenas dramáticas ge
neralízadas em tôda cidade, polis o número de despejos já con

ta-se por milhares, tendendo a triplicar, face aos recursos e

sotísmas que vêm adotando os proprtetários com a tolerân
cía das autoridades judicíártas. -

(

J

;

Prontificaram-se a
RITZ - Hoje ás 7,30 horas

d t'" dUltirna exíoíção reSpOD er O asMar'garet O'BRIEN, ao lado de
Marsha oH��JO e i=�DgRAIG. as perguntas
o fjh�e �ue � �TI�nsa<gem �e gra-I Rio, 7

.

(A. N.) .:_ Otávio'

Na ( Exposl·ça-o ftgro-Decu'a' rl·a Rooncetada a cam- ��,r:çi��,�I�:la, dir-igida a todos os

FMangaJbelra e us: de Melo,

ri U1J Censura até 14 anos. rarjco, respec ívamente pre-.

I V
I panha contra os Preços: - c-s 5,00 - 3,00. sídente e secretário da UDN�

R O X Y convocaram os jornalistas pa--

bl·cb61·rOS ra uma entrevista coletiva,
É assaz conhecida! a anedota daquele p�i, pobre e humilde, ROXY - Hoje ás 7,30 .horas prontificando-se a responder"

que se vangloriava de ter em casa, formados em direito, mediei- Rio, 7 (A. N.) � A ,c9.mpa- Judy Canova - Ross Hunter tôdas as perguntas que os mes- '

na e engenharia, oito, dos seus nove filhos. O último refugára da nna contra o's bicheiros fO'I'
Riehard Lane - Lloyd Bridg,es. desei

I
. . ROCEIRA GRAN-FINA mos esejassem. A entrevista,

escola, desletrado de apenas desenhar o nome, para fins e eíto- reencetada nesta capital pelo 1J tá d l' d t
raâs. Sempre que o velho aludia orgulhosamente á prole de anel . ma 'meeira metida a estrela de es a sen o l'ea lza' a nes e mo--

no dedo, a espôsa aparteava -'tem.brando que quem sustentava a Serviço de Repressão aos jogos Holéywood. menpo,
ibíd A' d

�

t d Censura até 14 anos.
casa era o ignorante. prm lOS. ln a on elTI . uas ----------------

o zebú é assim. É feio, ossudo, arisco, brabo, usa promontó- diligências realizadas, desarti- ����:e RD�� 2,40�manhã' _ 01-
rios pelo lombo� não respeita taipas e raramente pelicha. Mas I d" rt t f
dá dinheiro! Não enche balanças. Recheia carteiras! Nos meses

cu aram, OIS ImpO ' an e.s '0- "en e J.OhSOill

quentes, invernam-no. Nos frios, êle hiberna por conta própria. cos de jôgo do bicho, sendo PROCESSANDO DOIDOS

Quando as geadas esturricam as pastagens e as neves alvejam os prêsos hUluerosos contraven- A---_._----d----------------.--------,campos, o gado fino, de anel na orelhal e sangue ariano nas veias, tOI'les. cor am.-se :mexIcanostem o metabolismo basal desiquilibrado e passa a consumir as

graxas economizadas no verão. O zebo não se entrega! Pinguini
za o cardápio e passa a tomar sorvete d'e capim'. Por sôbre isso
não se apressa em morrer no leito das coxilhas: espera paTa ser

assassinado no!, açougues e nas xarqueadas ! O que se aponta d'e
,máu e péssimo nos zebús, não está nos bois, está nos homens: é
'o culto divinatório. O zebú-comércio é bom ! O zebú-reliwião não
presta'. A prevenção, em 'Lajes, co'ntra os bibos, é grande. Contrá
producente, contudo, porque os lajeano.s ·exorcizam o animall, âo
invés de condenarem o deus.

'

Florlan6polh, 8 !:le Meio .de 1946

reestrumracêo dos Iunelo-
:.

nártos públicos

Newman fala à imprensa sôbre Peron
Rio, 7 (A. N.) � Joseph Newman, correspondente do

I"New Jork Heralel 'I'rfbune " 'P,rocedente da Argentina, falan
do à imprensa do Rio declarou: "Não tenho a menor dúvida

que assumindo o poder, Perón será maís-dítatortal, mais tas
císta que nunca. Farâ um govêrno cem por cento fascista, Um
fasoismo legalizado por mais absurdo que isto pareça., Depois
afirmou que a nomeação de Batista Luzardo para represem
tante Brasil na Argentina foi bem recebida pelos peronístas
mas pelos noote-amerícanos foi considerado cOUrO a conti

nuação política da amizade Vargas-Perón.

A' prisão do coronel Passy
Paris, 7 (U. P.) - Na reunião do Conselho de Ministros

foi aventado o caso da prisão do coronel Passy, ex-diretor dos

Servíços de Contra Espionagem, O ministro das Informação,
Deterre, confirmou que medidas administrativas - e não JU
diciárias - toram tomadas contra o coronel e acrescentou

que está em curso .o inquerito no qual, possivelmente, serão
eírados os membros da antiga direção contra a espionagem.

;X: * *

De quando em quand,o, o ceI. Vidal Ramos nos honra com

dois dedos_ de agradabilissima pallestra. Ante-ontem falám�s sô
bre a pecuária em geral e o zebú em particular. Contou-nos o ve

I nerando catarinense que, há tempos, 'em Minas, ouvira de um

fazendeiro este concedto: - "Criando outras ralças, fiz pecuária
com dinheiro; criando zebú, fiz dinheiro com 'pecuária"!

Por evidente que não estamos fazendo a ápoIogia do boi gi
boso. Não somos fazendeiros ... e não moramos em Niteroi. Rle
gistramos, tão somente, impressões. A experiência, todavia, man

da preferirmos um bife de hereford ou de devon, a um de zebú.
:lj(: :x� :Y,:

Na Exposição de Lajes, a represént3icão do zebú não foi
nem forte e nem fraca: foi frapée ! José�e Almeida, Jonas
Ribeiro e Erotides Lemos, os principais exp,ositores. Não vimos
gado de raça puríssima, mas zebús mestiços, de bom ,peso: 2 bois
de Sebastião Furtado, com a média de 792,100 quilos; 2 de Julio
Furtado, com a de 735 quilos; 5 novilhas de 2 anos, de Erotides
Lemos, cOm' a de 415,100 quilos.

* f.. «<

A maior exibição pertenceu, contudo, a um touro zebú, Gu
zerat. Na hora soleníssima do desfile geral, o semostradeir.o de
sobedeceu o guia e saiu a provocar os outros, misturando, sovié
ticamente, os rodeios. Quando o p3iI1orama era de paliteiro, o in
submisso foi enquadrado por forças d'e cavalaria, e voltou a rei
nar o império da ordem! E o espetáculo tornou a ser belo, da
quela beleza que os filósofos definem como sendo "ai ordem, na

variedade" .

Esse zebú indisciplinado, teimoso contra a tranquilidade,
lembr,ou-nos o lider.moscovita, na Constituinte. Muito barulho,
muita ameaça, exibicionismo e ma�s nada ...

RUBENS RAMOS

A

FRONTEIRAS DA
MISÉRIA

Rio, 7 (A. N.) - A proposíto da reumao ministerial no'

Palácio Guanabara sob a presidência do Chefe do Govêrno ,p;a-
ra a apreciação de assuntos ligados à reestruturação -dos tun- '

Entrou para o préto "FRON- clonártos públicos, um matutino local procurou ouvir o minis-'
TEIRAS DA MISÉRIA". o livro tro da Justiça, que afirmou nada poder adiantar sôbre o as-,
do. autoria de Juvenal Mel- sunto a ser tratado. Sôbre a reestruturação, alegou 'que tal in-

chiada. , f
- - .

O autor conterrâneo vem
orrnaçao . n:vo írrrportava em uma, quebra de ética para com'

encontrando grande aceitação t
seus colegas e concluiu que já estudou detalhadaments :

o as-"

por pCll'te do público, do .eu sunto.
livro (ESQUECIDO DOS DEU- ,

SES», que acaba de lançar.
AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MISÉRIA
Truman

que .erá mais um suceDia

de.le n6vel escritor
catarinenle

enviado uma

mensagem a Pio XII
.

ROMA, 7 (U. P.) - Sua Santidade o Papa, recebeu, hoje"
o sr. Myron Taylor, representante diplomático 'norte-ameríca-«.
no. Afirma-se que Taylor foi portador de uma mensagem pes
soal de X,rumanl ao Papa.

feria

SERViÇO DE
,

METEOROLOGIA
Previaão do Tempo, até 14 hora.

do dia 8, na Capital;
Tempo: Em gel'al inltáve!, com

chuva•.
Temperatura:' E.tável.
Ventol: Vc1l'iávei•.
Temperotura. extremai de hoje.

foram: Máxima 22 6, Minima 16.3

Cines R lTZ

TOME KNOT�

DR. ARNALDO
BITTENCOURT

e
•

ODlerlCanOS
México, 7 (U. P.) - Altos comandantes militares norte"

a.mericanos e mexicanos já estudaram, em linha,s
'

gerais, OS"

aspectos que re-pre.sentam paI'a ambos os países os planos de c

coopemção militar e defesa inter-ameIicana indicados por'
Truman. As co.nfel'ências foram efetuadas pelo g"e<neI'al Jacob,
Devery e pelo genet·al Spaatz, norte-americanos, eom o gene .. -

)'al II'\exicano Francisco Urquizo.

Acha-se nesta capital o dJ:, Ar
nçlldo Bittencourt, abalizado clí
nico na cidade de Tubal'ão.
S.S, que tem lido muito cum

primentado peloll nUII inúmerol
amigos. acha-lIe em visito à .ua

dignillima progenitora vva. Mal
vina Cardolo Bittencourt.

Conseguiram seu primeiro acôrdo
París, 7 (U. P.) - Os mini.s- nia à Rumania, com o que foi no do problema da navegação,"

tros (las Rela.ções ExteIiores anulada a, entreg'a efetuada do Danúbio. Enquanto os Es-·
dos quatro g'randes consegui- d,êsse terl'itorio a Hllng�ria pe- tados Unido,1;! e a' Grã-Breta
ram seu primeiro acôrdo im- ]a Alemanha nazista, durante n]la advogam a internaciona-·
portante desde que.se reuni- a g'llerl'a. lização' os russos � desejam a

ram, há mais de uma semana, Os ministros, entretanto� fi.scalização de suas ág'uas
em Pal'Ís. O acôrdo foi em tÔr- não conseguiram resolver o unicamente pelos e,�tados Da-
no (la devolução da Tl'ansilva- "lmllssse" que surg�iu em tôr- PIlubiauos.

'IIlaLIII
:11111[011

CONTRA CAS'PA,

QUEDA DOS CA;

BELDS E· DEMAIS
'I

AfECC01S DO

COURO CABELUDO.
iÓN rcó" ('A'PILARI

,�ÓJf'Ú'C'�l'��'C'1 /..:: :.
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