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Churchill sugeriu a lormação dos Estados Unidos da Europa, em
recente . discurso,· quando. recebido' pelo Parlamento Holandês. Acha
êle que essa medida traria a unidade continental,' a prosperidade,

a justiça e a paz.
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A separação da,Europa
em esferas rivais

WASHINGTON, 10 (United) - As autoridades diplomá
ttcas daqui revejam que a separação da Europa em esíêras ri

"ais, sovíétíca e ocídental, está preste-s a se, tornar um fato

consumado, devido ao fracasso da conferência (los ministros
do Exterior, ora reunido� em París.Ano XXXI ; H.Florianópolis - Sábado, 11 de Maio de 1946 9742

Toseentnt ameecauo de morte
.

Morgentbau acusoa' 'Pero'O' MILÃO, 10 (United) - "Co�o se poderá, feste,jar o 110-
"

"

.

'

mem, ,que deu dinheiro para a compra de bombardeiros a lim
de destruir llInãop' - diz uma. carta enviada ao prefeito 10-

cal, por desconhecidos, que ameaçam atirar .uma bomba no

ramoso teatro Scala, no dia 11, caso Toscanini, o grande . re-

Nova York, 10 (U. P.) -[remanescentes das autígns 01'· amargo resultado das Indecí- gente, participe do espetáculo.
:Morg'enthau, ex-secretário. da: ganízações projetam uma as- sões e êrros do Departamento Sabe-se que, de fato, Toscanini, que esteve exilado. nos

Fazenda, discursou dizendo.: I sembléía para. reconstltulrem de Estado, Homens como. Bra- Estados Unidos, durante a, guerra, subscreveu considerável
'" Salvo se os Estados Unidos; um partido fascâsta, Enquan- deu, não tiveram o apoio que l quantia para a "compra. de bombardeiros para a Iíbertação da
reallsarem rápida transforma- I to. o prestlgío norte-ameríea- deveriam ter Byrnes. '

Itália".
ção na política. para com ai no, na América Latina, está Chegou o. momento de mu-

A�él'ica. Latina, acordaremos I baixo,. outras potencias apro- dar a política. É urgente. Nos:" Ape Ia ra'mum di,a verificando que pe�onl
veitam. Começamos a. sentir o ,sa. politica em reação ao fas- ,p�araorgumzou um grupo de naço.es' , cismo dístínguíu-se por índeeí-

c�ntra. nós; o bloco fascis,ta do "stados fTn-ldos da sões e apasíguamentos ; o efeí- JERUSALE:il'I, 10 (United) - Emil Ghoury, membro do

.RIO da Plata: - Uruguaí, Pa- li U to é visível. É tempo de sus- Comité Arabe na. Palestina, revelou que o Comité enviou um

rag'�ai, Bolivia, !alvez o .Ch�le. Europa sob a pender a ajuda e eomplaeen- telegrama a Stalin, apelando_pina. q.ue i��rceda em fav�r dos
Ja foi escolhída a prnnerra ela aos ditadores sul-ameríea- arabes contra as recomendações do Inquértto anglo-amerteano,

vítima da Ignomíníosa ambi-

gua da d
'

IllNU nos. lUas parece que prosse- ,

'�Os texto do telegrama é o. segulnte i "CoIlsideramos o re-

ção. É a nação. uruguaia, tine, r a " jo'uimos no caminho fatal. 'I'ru- latório sobre a Palestina como i'1lstrumento do imperialismo
em contraste com a Arg'entina, �an alIunciou um programa

e um, repúdio a todos os verdadeiros prhieípíos democráticos.

tem feito sempre todo o. pos- pelo qual os Estados Unidos Apelamos para vós, pela justiça humana".

sível pela democracia Iatíno- dariam treino uníforme ás na-

ameríoana. P a r a Peron, o ções sul-ameuíeanas, Não é
Ilruguaí é a Oheeoeslovaquía possível flue exereltos tralna-
da, América Latina. Em [aneí- dos por nós se voltem um dia.
1'0 apareceram mlsteríosamen- '"' contra 68. Bstados UnidÓN. Tra-
te nas ruas tIa capital ufutoa1a ta o. Departamento. de fazer de PA:RiS, 10 (Unlted) - As perspectivas para a adoção da

cartlazes 'com a efige ãe Pe- Braden a caneca de turco. soo proposta norte-améríeana, tendente a facilitar os têrmos do.

ro.n: panfletos advertiram os _bre a qual caiâ a responsabili- armístícío com as nações vencidas da Europa, apresentam-
uruguaíos do. oastlgo írreme- dade de nossos fracassos � E' se melhores, tendo os mínístros do Exterior das grandes po-

_ díãvel que corria sobre eles, vitalmente necessária a Ilm- tênelas dleutídt a, quetão da transferêneía das tarefas dos

se fosse eleito Peron. A -cam- nesa, no Departamento. de Es- tratados de paz para. a conferência da paz das 21 nações alia-

punha deste aumenta a preso tado r os realmente respon- das, que, segundo alguns círculos, poderá levar cêrea de seís
são, Em 2 meses e melo, o. saveis devem ser os primeiros meses.

t =::::!:t!:e:$:��::�.1�; Dc:oi:�f:aa:;s·!c·�I.nsl�t�a.:�:d;:ao::A�tm::Fe°rI:,�rc�°a?Pl'd;o.: mS:U::l C--r-i-s-e--n--a--p-o-'-í-t-i-Jc--a--m--a-r-a-n-h--e-n-.-S-,�.etras nações e colhe bons resul-
tados potítíeos. Depois denun- - "a mâe-patrla Espanha" S LUIZ 10 (V·' A' ) A II t . r •• t

-

dou seu tratado de rádio com franquista. ]�eYemos to.mar a :,'
la erea. - s .o.s es go' el'ms a� _

estao

o. Urug'uai. Ag'ora. a.nuncia que Haia, 10 . (United) _ iniciatiYa na investig'acão. so-I
tambem vnrendo h�ras de crIse, em vlrtud� da competIçao. �n.

vai rever o tratado sobre tu- Churchill, falando 'peran- bt,'e Franco. Devemos retificaI' t�ero.�, g'�pos c�ehado.s pelosd��'St Clo.do.mll' A Cardo.so e Vlto.-

rismo. No. mesmo. dia Peron te o parlamento holandês, jlOSS'OS erros e i'nicia.r <} movi. l'IllO relre, am os como can I a os ao go.verno..
,

J'eceheu em seu 13erchtesg'allen manifestou a esperança de :�"lento pal'a. expulsar a Arg'en-

E
• .

.

Iarg'entino. Ed,uar{lo Victor Hae- que as democracias oei-, tina. da,s NaCjões Unidas, sem m VISita da cortes,.aS_.do, IÍfler totalitário herrerista dentais venham a ser mais del�)llg'as. Ainda é tempo ..

do Uruguai. Haedo lnnçou-.se "ampliadas e aprofunda- pe conservar a amizade da!'!

em campo, determinado a ob- das .até transformar-se ,fo.rças dje'mOcI'laticas da Amé-
ter o poder para os fascistas nos Estados Unidos da dca do Sul. �las temos de no.S

na.s eleições de no.vembl'o, ou EU1:opa sob a guarda da �pressar".
antes, se fo.r po.ssivel, Peron, ONU" Chu1'chill disse que
co.mo HitI�l', est.á dispo.sto a espera que a aliança en-

facilitar dinheiro., pressão e tre a França e a Grã-Bre-

técnica, para incitar g'l'eves, tanha se desenvolva no

desassosseg'o e tudo o. uecessá· devido tempo.
rio. pal'a fazer do Uruguai .seu Referindo-se a'o tratado
satélite fascista. Se Peron tri- de vinte anos, com a· União
unfar nesse intento, terá a.m- Soviética, proclamou a

bas as ma.rg'ens da emboea.du- crença da que "será um

1'a do PI'a.ta, bem como. em ca- dos fatores de preserva-
minho para. a ,Grande Arg'en- ção da paz mundial.
tina com que sonlIa.

Stalin

l'retendem transferir
_.f;onf.erência

·para
de Paz

a

contra

BVENOS AIRES, 10 (U. P.) - Os membros da missão so

viética realizaram uma visita de ,cortezia á séde do Balleo
Central de la NadÓll1, visitando demoradamente as novas e

modernas instalações do Banco,

Para atender ao au
mento de salários

--

O·.reconhecimento da Girai agradece à França e' Polônia
Faculdade de Goiás
Goiania, 10 (Via Aérea) -

ReaUzár-se-á no dia ·11 do cor

rente nesta capital, uma festi
va solenidade, em regozijo pe
lo transcurso do segundo lus
tro do reconhecimento oficial
da F8Jcu1dade de Direito de
Goiás, ún�co estabeledmento
de ensino superior no Brasil

,

Central. I NOVA YORK, 10 (United) - As delegações britânica e

. _

I
norte-americana no Conselho de Segurança da ONU tentao."am

MáXIma compressao moder�lr a surpreend,�n�e exigência da delegação da Austrália

d d
'

o s.entldo de que a RussIa deve 'abandonar quanto amtes, o ,pIa..
. e espesas ' mo de boicotar as discussões no Conselho.

Mruoo'ó 10 (V' A')
Um porta-voz britânico declarou que não há nec.essid�-

O I'nteIr' e t'o laF dereal .
de de apressar o atual si,stema do Conselho, porque todas as.

v n r e era SI. t-
-

I 'd' é d 'da
GUDlde M' d

.'
d' ques, oes serao reso VI as por SI mesmas, na poca eV1 .

'� s Iran a, reunIU os 1- ,

'

� __

�:sto�:�8Jg::iS�e!�:i���a���I� Enviaram congratulaço�s a Stalin
máxima. compresão de despe
sas e medtda's tendentes á dis

dplinas do pessoal, no sentido
de maior eficiência nas" ativi
dades burocrát�cas,

VARSÓVIA, 10 (United) - O sr, José GiraI, president&
do Conselho de ministros do govêrno republicano es'panhol,
enviou ao 'vice-ministro dos estrangeiros da Prolonia um tele

grama da Polonia um te] egrama de agradecimentos pela ação
corajosa ela França e da Pol-O'nia. junto ao Conselso de s.egu
rança, levantando a questão sobre Franco.

Rebela-se a Austrália
a atitude russaNão deyemos menosprezar

a sig'nificação. de.stes aco.nteci
mentos. A Arg'entina, hoje não.
não é menor ,ameaça. que du- Rio, 10 (Via Aérea) - Foi
l'ante a g'llerra. É UIll Estado assinado d�creto autorizando
g'l'llnde·, poderoso, com enorme as emprêsas carboníferas a co

potencial! Seu crescente po- brarem, a partir de maio, mais
der fina.nceiro é demonstrado 17 cruzeiros pela tonelada de
pelo. empréstimo que acaba de carvão, a fim de atender ao

fazer á Espallliha franquista, aumento de salários dos seus

'''mãe patl'ia", seg'llndo a' imo empregados,
prensa peronista.. O decreto est8!belece que só

]<'ez um empréstimo a.o Para. não poderão fazer jús ao au

g'uai do ditador Moring·o.. A vi- mento os empregados cuja ire
tória de Peron alentou g'rupos quência não atingir a 5 per
fascistas, a.nti-americanos; em cento do seu termo de servico
tod,Ü' (I Continente. No Chile" regulamentar.

�

LONDRES, 10 (United) - O Iprimeiro ministro Attlee e

o c.hefe do estado maior britânico enviaram mensagens de con

gra.tulações ao generalíssimo Stalirr � ao estado maior sovié
tico, no primeiro aniversário da derrota da Alemanha ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A iniciativa porfiu dos
comunistas espcmhóts
RIO, (A. N.) - De Santos, onde fora tentar um acôrdo .

com Q,S estivadores que se negam a descarregar os navios es-
-- Pedimol avi.ar por telegro- .

ma. quando o jornal nã.o chegar panhoís, retornou a esta Capital o Ministro do 'Trabalho que,
no melmo dia.,

em declarações à imprensa disse: partiu dos comunistas I es

panhois a iniciativa de boicotar os navios espanhoís e, como.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES I controlam o serviço, iacil foí-Ihes i1llpor aos. demais estivado-
PREZADO LE1TO-l{:. Se u -rue 'h.

•

1··· tí " D I I da que em seu,I res a adesão aque a InICIa Iv.a • ec arou, .a n., . .,'interessa é; reahnenre, unja providencia
,

para endireitar o quê estiver errado",u
.

despacho de hoje com o presídente Dutra expora a sítuação e
par.a que aí_üma falta não se' repitá ; e

solleítará quais as medidas que devem ser tomadas,J'lxo o escândalo que. a sua reclamação

Aos nossos

Agentes
leiam todo' dia esta co1una

até o Um

ou queixa poderá vir a causar, errcann

nhé-a � SECÇAO RECLAMAÇõI;';S,
de O t:&TADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento. de. qt1.eru

de direito, rec�bendo v. s, uma informa

ção do resultado, embora em alguns- ca ..

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a p rovidência tomada.

_;IDMBORA QUE PAREÇA IN
C1UVEL. : . ACONTECEU

DOENÇAS NERV1S.1iS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doençes ner!osas, quando
tratadas em tempo, sao male.'! p,er·
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na·
cionàl de Doenças mentais dispÔf
de um Ambulatório, que atende, gra·
tuíeamente os doentes aervosos ln.

digentes, na Rua De040ro 22. das ,
às 11 !horas. dià�iamenM.

NEM TE LIGO ...

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Eléctron
; Fundado em 1935

Mon:tagem, de rádio,. Ampli
ficadol'e,-Trcinllmi••olt'el

Matarial importodr- direta
rt-;:eJ:!.te 'dol U. S. A.;

Proprietário
ütnmar Georges. Bõhm
E�ectla - TecJ:!.ico - Profi'lIionol

formado na. Europa,

FloriaÍl,ópolil
�uu João Pinto n. 29 _. Sob;

* * *

Um fato inedito verificou
se, há, tempos, no cemitério da
cidade de Llama, Honduras.
No silencio da noite, mãos cri
minosas profanaram o mau

soleo que guarda os restos
mortaes de quem na vida se
chamou J. M. Tobias Rosa,
poeta e escritor de renome .em

sua pátria.
Armado de,um garrote; que

deixou sôbre a tumba do

poe-Ita, o delinquente quebrou a

cruz, as molduras e a parte
superior do; tuinulo: A lapide
foi feita. em ped:aços.·.

Êste' fato' parece . indicar Ique,' na América Central, as

paixões .literárias são tão vio
Ientas coriio -as palxôes; polí- =--..-..--------
tícas,

El!I,CRITóRio IMOBILIÁRIO
c.: .. �. L,. ALVES. ,

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.
EncarrJga.se de: com.pr�,.' venda,' hi:,
poteca, 'legaliiação, avaliação e atimk

, nistraçãe;> de, -imóveis.

Organiza, tawbém, _papéis pat:a COQl·

pr" de propriedadl!s pelos In'stitutos
de Previdência e Montepio EstaduaL

*

.. ,� lJiz;:IDM. QUE': :'

. Sa�uel Mprse, eni. Ú37,' rea- .

li�ou, 'n:;l,� :Universidade de No
va Io.nÍue, ex.périêúeÚis de
monstrat,ivas' de tele.g,ràfta elé
trica, co-in um. apàrelhó inven
tado por êle.

*

Precise. de um empregado
·competente?

- Consulte o nosso fichã- '

rio de oondidatos a

emprêgos

SAIBA QUE�
As serpentes podem' passar

sem comer· de 4 at€ 14 me

ses; os tul:)arões 112 ,dias; os

eooj:mpiões .17 :mes��; ,9s perce
vejo� 3 m�ses.,

.

"*

'TROUXE A DEFESA
__ c Juiz�- Para, que traz o réu
esse :pau ?
Réu - Por ordem de Vossa

�xoolência.
,

JuiZ __:::_ Como ássim?
,}téu - Pois não me man

dóu dizer V. Exda.· que eu

viesse munido da minha de
feza.

*

lH e RECOMENd· �

CURIOSIDADE
Em PorUand ,foi hospitali

zaJdo uma criança de 13 meses,
ç,uja 'radiog,rafia revelou a

�:x;J':�ricia de Um esqueleto
quasi completo de' um gêmeo,
debaixo do cor.ação.

*

SElRA POSSIVEL?
Calcula-se de trezentos a

quatrncentos anos a idade dos
enormes caJotus, que são. encon
trados no Arizona. .

.* B'R I T O
FILOSOFANDO

Pode conquistar a'quêle que
orê que o pnde.

o alfaiate indicado
Tiradentes, 1

MACHADO • ClA.
Aquele que dá alegi-ia à vi

da dos outros, não<, poderá dei
xar de tê-Ia 'para si.

AgIDoial e RepreaentQçõ•• em.

Geral'
Matriz: Florian6poliIJ
Rua João Piato i n. !I
Ca.iza. POltal" 37
Filial: Crelciúma

Rua Floriano Peizoto. Iln
(EdU. Pr6pl'ic.)_

Telegrama.l: ·PRIMUS·
Ag.nt.. DOI principal.
lIlunicipiOl do Elta.di)

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAi

Os esforços estariam seodo dif�cultados NOSSAS SECçõESWashington, (U. P.) - O guerra e facultaria os Estados
-Direção de;

Departamento da Guerra, re- Unidos a auxiliar as demais re- BARREIROS FILHO
velou que seus esforços para públicas americanas "para Notas Politícas

f
. .

f"
,. l\fotas Locaisoraanízar O Sistema de De e- cumprir Caim mais e iciencia .

�

Artigos de Redação
sa do Hemísférío Ocidental se suas obrigações militares, de

Página Literária
viram seriamente dítícultados acordo com as estipulações da SIDNEI NOCETI

pela carência de faculdade pa- Ata de Chapultepec e a Carta Economia e Finanças

d -'d Vida Bancáriara vender ou ceder equípamen- . as Naçoes Uni as".
Notas Científicasto militar a outras nações Conforme a lei proposta pe- Notas Rurais

amerícanas. lo presidente TrurrÍan" qual- Esi.�tística
quer .futuro plano de coopera- Nem Tôdos Sabem·

A. DA1�lASCENO'O Departamento indicou que ção no Hemisfério. correspon- Govêr.no do Estado'
se propõe continuar o auxílio deria ao Senado e aos Depar- Jurisprudncia
e o adestramento militar ás tamentos da Guerra e da Ma- Vida Militar

r,epúblícas ameri-canas "den- rínha. :Segundo a citada pro- Noticiário do Exterior
Nllticiário do Paístro do limite das leis vígen- posta, "ao formular-se os pla- Artigo. de R('dação

I tes". Segundo o Departamen- nos, ter-se-á que Ievár em I,1DIO lU. CALLADO
to, tais leis não autorizam a conta a conveníencia da tran- ._Tônica da Sema�a
venda OU cessão. de equipa- ca discussão multilateral, fa- Pelos Munícíptos

-,

d tod h I Magazinemento.. militar, com exceçao oe zen o-se ado o empen o pe o
Concursosdetermínados antigos. em !ext- cumprimento das obrígações Artigos de RedaÇlâo

cesso. A proposta de Truman assumidas por todos' os países D •• F. AQUINO
tornaria 'possíveí

.

tais vendas. deste hemisfério".
.

Notas, da �refeitura
- ,

L Vida EscolarEm 'apôio da proposta do pre- As Missões Militares Norte-
Fatos Policiais'

sídente, O Departamento da Americanas na Améríca Lati- Vida Social
Guerra �.ssegura que, aq-uel� na estão procurando eliminar., Vi<;ia Feminina

promoveria
.

a cooperação mi- o emprego do equipamento mi-
" �eli���RO PAULO MÀ(JB �DOlitar inter-ameÍ'ilcana em favor litar europeu em favor do equ�-I' .

Esportes.da defesa iniciada durante a pamento estadunidense. '
.

.

. .

.'
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TELEFONES ,MAIS r<ECESSITADOS1
Bombeiros , .• , ....•. ".... 1J.U·'
Polícia ., .. ,.

'
.. ' , .'. . . . . . . . . . • 10�

Delegacia O. P. Social .. '. .. . ... . .• 1578'<
Maternidade "., .... , .. ',........ 1155
Hospital Ner'eu Ramos •....•. � . • 831
Santa Casa , .. , ,.,.,.... 1036'
Casa de Saúde' S. Sebastião ..•••• U53"
Assistência MUD\cipaJ ........• � • . 16�
Hospital Militar ..............•. 11�,
140 B. C, ., " , ••

' 1530"'
Base Aérea .. , ...•........•. ,... 786r
7" B. I. A. C. .:,............... 1593'
Capitania do's Porto••...... ,...... 1380;
16- C. R. ,., .. , , ..... ;.... 160&--
Fôrça Policial ,............ 1203'
Penitenciária , .. ,'............... 151&,
"O Estado" 1022'
..A G'lzeta" .,:."............... 1656'>'-
..Diário da Tarde" •... , ..... ,... 1579'
L. B. A. . .....••.....', . . . . . . • . 164;;'1>'
Emp. Funer�ria Ortig� ....•..... 102Jó

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, dtirante o mê"

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

Farmácia Santo tAgostinbo - Ru�'

Conselheiro Mafra. "-

4 � (Sábado à tal'de) - Farmá·

cia Esperança Rua Conselheir()l
Mafra.

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

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

12 - Domingo - Farmácia Ne1-'
son - Rua Felipe Schmidt,

18 :__ (Sáb"do à tarde) - Fartpà-
cia Moderna- - Praça 15 de Novem-

I
bro.

.

19 - Domingo - Farmácia. }4o-
derna - Praça 15 de Novembro,

25 - (Sábado à tarde) - Farmá

cia Santo Antônio - Rua João Pintõ.
26 - Domingo - Farmácia, Santo--

Antônio - Rua João Pinto.
,

O senriço noturno será efetuado pela'
Farmácia Santo Antônio, sita à 'r"ti2Jl

João Pil\to.

Deseja obte�.
emprego?

Procure então a nossa Gerêa-·
cia e p'reencha a nossa "'ficha ds'"
informações úteis", dando t3dU"
as indicações possíveis, que tn...
mos prazer em recomendá·}e <.}
810S interessados na aquisição .til'
bons funcionários (as) •

Eisenhower chegou. a Nanquim
NANQUIM, 9 (u. P.) - o g'enel'aI EisenhOiver, Cheie do

:Estado ll'Iaior norte-americano, cheg'ou esta manhã, de avião,
l'ind� de Manilha. O ex-comandante em cheie dos Exércitos
Aliados na Europa ioi recebido no aerodromó pelo Chefe do
Estado ll'Iaior e ll'Iinistro da Guerra cbineses e pelo g'enel'3l.
MarshaJI e embaixador norte·americano. O general' EisenllO
wer, seg'uirá ainda esta, tarde, para a Coreia, devendo almo
çar com o g'eneraIíssimo Clliang.

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE FE,STAS PARA o MES DE

MAIO
Dia 12 - Domingeira, com início ás 21 horas.
Dia 19 - Tarde �ancante, .com ill"]cio ás 16, horas.
Dia 25 - Soireé, com' in]cio ás 22 horas.

FARMACIA ESPERANÇA
to "armaehtleo NILO LAU8
.o_" lO�eerf • 1I1U f8J1'1...

__ ...............ucetru - .O_I!Nl - l'erImiuIItu
.

ArtIpe Ce 110m.....
.......... ", --�..... ,........... �
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ZENON ORTIGA
Transcorre, hoje, o aníver

.sárío natalício do sr. Ze110n
·.Ortiga.

*

,;

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó-
-

POUS - CURITlB A.
QUINTAS E DOMliNG0S

Deoolagem de FlorianófJoljs,
ás 14,15 horas

,CURITIBA - F1LORl \NQ
POLIS - P. ALEGRE·
SEGUNDAS E SEXT'\S

- Decolagem de Florianópolis,
ás 10,OD horas

INFORIVIAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. LA
PORTA - TELEFONE

1325

Paris, 10 (United) _ "Um Referindo-se ao problema
País âouastaâo é um país no- das nacionalizações, declarou

vo, desde que seja reconstrui- que "eram perfeitas sob o pon-.
do" _ disse Paul Reynaud, a to de vista eleitoral, porém de

respeito do problema econôtni- sastraâas do ponto de vista fi-
co atual. nanceiro".
"Os empréstimos estrançei-, 'Manifestou o seu espanta

TOS � acrescentou _ não são em vista de não ter o, França
concedidos sem uma compen- harmonizado a sua política
sação política, como se veri-I com os acordos. de Bretton

fica na Grã-Bretanna. Seria Woods e concluiu. reveZando a

desvantajoso para a França esperança âeque á luz,,� ?:e
recorre?' á econõmia ou caPi-, centes experienctas o

. diriqis-
tais 'particulares america- mo" dos tempos atuais sena

nos". I aplicado convenientemente.

M:-2��O ��óxi!��cdaa��a��l!ri�m·Reynaud fala sôbre a Franç·a
findo, na vila d€ Lontras, mu- poucas palavras uma aluna
mícípío de Rio do Sul, foi inau- convidou o Sr. Interventor a

ANIVERSÁRIOS gurado mais um dos belos gru- dar por iniciada' naquele edu-

ARMAl'JDO pos escolares, com que vem o candárío, mais êsse benefícioDR.
LIMA

FERREIRA Estado dotando quasí tôdas as às crianças de Lontras, enca-

T . hoi
cidades e principais vilas. recendo o seu valor no prepa-

'r' ran.sc.orl�e, 10dJe, O Damver- Presidindo a solenidade, es- ro das gerações que se for-
. sa 10 na.ta 1,ClO o sr rAr-. �

00· F
.

L'
.

't 'teve naquele pitoresco recanto j mam para melhor a�r e de-
.rna o erreira . una, a ual-
mente residindo na Capital
.Federal, anue é funcionário do
Ministério de AgricultuTa.

..
.

,SRA. ADALGLSA BANNASSIS
Aníversáría-sa, na efeméride I-que bole transcorre, a exma .

. sra. Adalgísa Bonnassis.
'11=

Tem como único objetivo garanli�
.

a paz mundial
'

,

WASHINGTON, 10 (Uníted) -. o novo enviado díplomatleo
MARIA HELENA JOSÉ

_ O sr, William Pawley, novo foi transferido de Lima para o

Regista a data de hoje, o. embaixador dos Estados Uni- Rio de Janeíro, depois de re-
·transoorrer de mais uma fes- o sr. Interventor Federal, fender a Pátria. des no Brasil, declarou numa presentar o seu país, como em-
-tiva primavera da galante me- acompanhado dos seus se<::re-I Numa explêndída

.

exibição, entrevista exclusiva á United baíxador, na capital peruana,
.nína Maria ��:�ena José. táríos e muitas outras autori-' as alunas do orfeão do Instttu- Press que a polítíea ameríca- durante 10 meses. Acrescento:"

-

.

dades desta capital, to de Educação "Maria Auxi-
na tem como uníeo obíetívo ele que encara a .sua nova desl-

JOSE LICíNIO LOPES I A comitiva, durante o traje- u d "d 'd d d R' d
.

d t' �

�a ora a CI a. �- e .10 o garantir e manter a paz mun- gnação :'com gran e sa isra-
Na data que hoje transcorre to pelo vale do ltajaí, incorpo- Sul, can�aram varres numeres, ,. díal, Pawley afirmou, ainda, ção" e que o seu �ovo posto

.aníversaría-se o sr. José Lícinio I raram-se vários Prefeitos Mu- com muita arte, causando boa c'ue a seu ver os Estados Uni- lhe dará oportunidade para.

.Lopes. nícipaís que emprestaram á- impressão aos ouvintes.
. I 'tos "sillcer�mente mantãve- I "externar mais ainda a hísto-

*
-

quela festa um destaque espe- Depois,de. 'percorr�I: . tô.das Il'a�n em execução esse ohjetivo I rica a�zade nas relações �ntr,�SRA. MARIA SCHMIDT cia�.
,. a.s dependências do PI edlO, re- nas ultimas tres decadas", I o Brasfl e os E.stados Unídos

A data de hoje regista o ani- AS 9 horas chegava a VIla de tirou-se a comítíva rumando I _
_

-versárío natalício da exma. sra. Lontras a comitiva, sendo fes-, para o banquete que, em sua
'

I IMPORTAÇÕES FRANC'ESAS
.María Schmidt. tivamente recebidos. honra estava preparado.

�.

_

Após o desfile dos colegiais, A população de Lontras não
NELSON GUIMARAES em homenagem à sua excelên- se cansou em manifestar seu

Festeja, hoje, o seu natalício cia, foi dado imfcío a solenída- contentamento pelo benefício
o �teli�ente menino, Nelsonld� c_om o l:asteamento do pa-l qu� acabava de receber.
Guimarães. vílhão Nacional, na fachada Aquele povo ordeiro e tra-

,* . do prédio pelo sr. Interventor, balhador deixamos as nossas
STA. LOLITA LUZ I tendo saudado a Bandeira a felicitações por essa conquís-

Na efeméride que hoje trans- aluna Rosa de Melo. Fazendo ta, desejando sempre que au-

1;corre, festeja mais uma prima- uso da palavra, o sr. dr. Mário xilie a obra do Govêrno e dos
vera a gentil sta. Lolita Luz, Mafra disse da satisfação do professores para melhor o

professora do G. EL· Viual Ra- povo de Lontra em poder con- "R�GENTE FEIJÓ" atingir
mos na Cidade de ages. tar com um grupo escolar que às suas tão elevadas finalida- (Serviço Especial do CEC para

*
I

honra uma "administração. Em des.
.

"O. Estado")
-

STA. ORLETE FERREIRA seguida sua excelência cortou Londres _ As autoridades
Festeja, na efeméride que, a fita simbólica colocada a eu- TOME APERITIVO britânicas sempre manifesta

hoje transcorre, mais uma íes- trada do prédio, dando

por'K 1'\,.Y. (---)T
ram enorme interêsse pelos

tíva primavera a gentílíssíma inaugurado aquele educamdá- assuntos relacionados com a

. senhorínha Orlete Ferreira, fi- rio. produção da borracha, bem
no ornamento da sociedade 10- Da solenidade roí lavrada

O Observalór,·o· Real
como pelos problemas que di-

.cal, uma ata. Prosseguindo na so- zem respeito ao desenvolvi-
lenidade, foi feito o benzimen-

de 8reenwl'ch será
menta técnico e científico des-

to do prédio pelo revmo. vígá- sa indústria. Prosseguindo
rio da paróquia, Pe. Maurílio.

remou·Ido de Londres
nessa política, os poderes com-

A 'segunda parte do magní- petentes fixaram inaugurar
fico programa, constou de uma Londres,

.

(B. N. S.) _ Emibo- ainda há pouco, numa grande
parte literária, com a denomi- ra o observatorío Real deva ser fábrica de Castle Bronwich, 110

I na�o .de "Evoc.ando o Pass�- transferido de Londres para um Middla�ds, um novo .e impor-

I
do . B€las poeSIas foram dI- castelo no Sussex, o principal tante c�ntro de pesqmsas e de
tas 'pelos alunos. �ue repl'esell- posto de observação naval de senvolvlmento da borracl_la.
tavam uma famIll:a, cada 'qual I Greenwich, permanecerá no Nes�e centro, dotad?s. de to.::tos

l procur�ndo m�mfe�taT se.us mesmo lareaI. Esse posto de os recursos nEces�anos, tra-
'CCYl1JheClme1ÜOS da _Vlda nac�o� observação �ituado em invisi-I balha _U� verd;a�ell'o b�tal?ao
nal, numa verdadeIra tertulla. vel recondito dos suburbios da de qunnlCos, flS1COS, teclliCOS
Outra parte do prog.ran::a e caJpital é a mais internacional de borracha,. além de inúme

que de�pertou gran:Ie �ntresse instituição eXÍlStente. Dal í r?s .engenheIros que se espc
aos aSSIstentes, fOI a maugu- saem, em todas as linguas; se- cIaIlS'ara.m _::Lo.desenv?lvll11en-

De "olabora"·loD·ls�a O'uras indicações e previsões to ,e· apllcaçao mdustnal desse

\J U I �blie o tempo. "Para o� ma- produ.!;? ,!odas as pesquis�� e

rinheiros" _ diz o "sUar" em expenencms levadas a eleito

a herói nacional editorial comentando a recen- nesse 'centro de Castle' Broh

TOQUIO 10 (Uniterl) -_ Â te notícia de que o castelo de wich giram em to·rno da de8c�
fim de afasta}' definitivamente Hurtsmonceux tinha sido es- berta e consequente aperfel
a acusação de cola.boracionis- colhido para séde do Observa- çoamento de �o:vos e mais :no�
'mo que pesava sobre o novo torio Real de Groehwieh é tão dernos matenalS ,capazes de

�)residente eleito da república seguro como um posto de tele- satisfazer todas as necessida

das Filipinas, Manoel Rojas, g,rafia". .

des da produção industr�al doe
-" h

-

t ex-membro do governo fanto- Em vista do creslCÍmellto de tempos de paz, o que está peI
.:Iec ara0 suas por as che chefiado por Laurel esta- Londres, as 9bservações astro- feit.a:nente..�e ac�r�o.1 co�n .

a

...dentro de 10 di-as belecido em 11laalJilha duran(te nomiaas de Greenwich estavam pohtIca ofiCIal hntâmca. neSSE
.

a ocupação, o general llIac tornando-se carla vez mais di- te;-reno. E �oI1'hecend?:se. o

Detroit, 10 (U. P.) _:._Â Ge- Art.hur disse que Roja� perma- ficeis devido á impureza da numero Pr:atl�mente Illmlta-

]leral llIotors anunciou, que a neceu intencionalmente nas atmosf.era e á, obscuridade do do das. �phcaçoes � borracha
. 'Sua rede de usiua& em todo o Filipinas, entrando deliberada- ceu, julgando-se' indispensa- nas atlvIdades da VIda moder

:país, na qual trabalham 215 mente no governo depois de es- vel a remoção do ObservatoriO na, sob t�,s as sl,las formas,
:mil pessoas, fecharão as .suas tabelecer contacto efetivo com da área de· capital. A notícia pode-se f�Ilmente compreen
I'orlas dentro de dez dias, em o Q. G.. de Mac Arthur na Âus- a,centúa que a transferencia der o

.

que es.se �ovo centro de

,Iilonsequência do embargo ás tralia, fornecendo-lhe não so- 00 abservatorio para o históri- pesqUIsas podera. representar
·00l'g'8.S ferroviárias, que entra mente preciosissimas informa- co castelo de Hudimnonceux para o d�e�'V'olyu:n�nto futu-

hoje em vigor.
.

ções .sobre o inimigo, �omo or- não envolverá qualquer modi- ro dessa mdus:tna ..

Essa decisão da General g'anizando, sob os mais sérios ficação na posição do Primeiro
--------------r/Motors aumentará para 325 riscos, o movimento de gner- Meridiano de Longitude, fixa-

mil o número de operários na .rilhas nas Filipinas. do por acôrdo internacional, e Correio Lageano I!?d:Údstria de autom�vei.s parda- ROjBS passa, assim, de sus- que o tempo G. M. T. contin�- Venda avulsa na
.

. ,JlllZR os em consequenClas a

I' peito
de traição a heroi nacio-I ará a ter a mesma signifi.caçao ,. G'f-"l-;T 1\ PROGRESSO

: 5�:i:'eYe dos mintlll'os. na1 filipino. . ,no mundo inteiro. _ _

P�\HíS _ É calculada em

878.fjS3.000 dólares a primeira
parcela do plano de importa
cões da França, para o ano

corrente. Êste total se desti-
na: a produtos agr-ícolas ,

327.874.000 dólares; fumo .

10.000.000;. produtos indus

triais 426.894.000; carvão ...

95.640.000; material e produ
tos químicos e tarmaceutícos

para a Saúde Pública -

10.500.000; material para a

reconstrução 8.075.000. Ao

montante acima há a acresceu

tar 115.066.000 de dólares pa
ra importações provenientes
do Império Francês .

Saibe-s€ que, nesses totais.
figura o Brasil como um

.

dos

prrncípaís países de que a

França vai importar.

S, tem ,·rn tação retal ou hemorra

gias"cuidado! São o prenuncio de

grave doença que, não tratadO em
tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgiea. A Pomada Man Zap lhe

darâ alivio imediato das dôres, era· I

çaa a um� eu�tancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
1.Jm produto De Witt

\

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os a

,.

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal. 5156
End. .Te!.: Mariely
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LIRA TENIS CLUBE Sábado, dia 11, Soirée com início às 22 horas ..

ItJarl [ij IW
Catolicismo

O SANTO Da \)IA I
tu DE }\L\]O

B. João de Ávila, Confessor I
Nasceu êste apóstolo da An

dalusia (Espanha) e mestre
da vida espiritual em Almodo
var del Campo, pelo ano de ..

1500. Durante seus estudos na

��v�r;:ea:t: g��rd��l����� FRONTEIRAS DA I Aspirantes cOQvoca- OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
a pureza de sua alma, mas re- .8

dos p,ara e,s, tágl·o Negócio de PAPELARIA, Pf:RFUMARIA, ARMARINHO,
solveu dedicar suas forças e ' .

'

BRINQUEDOS e miudeza. com' bôa frequezia de ATA-
sua vida à conversão dos pa- MISERIA 1 _ CONVOCAÇÃO: CADa e VAREJO - preço de fatura estoque calculado
gão�, em terras das Míssões., São convocados para estágio atualmente em CR$ 160,000,00.
Escolhera como campo de sua Entrou para o prélo "FRON- de' instrução regulamentar, T;rotar p"ssoalmente com: PAPELARIA MELIM
ti id d p t "I' I' di s TEIRAS DA MISÉRIA", � livro -

S I Ca IV.! a e a os o ica as n la -

na forma do Decreto-Lei N. Rio
-

do u - Santa atarina
Orientais, quando um Bispo .da autoria de Juvenal Mel-

4271 d 17 IV 9'42'
.

mSSI'onár io lhe talou' da es.n,,";s-
chiades. . , e - -

, os seguln-
,� o autor conterrâneo vem tes Asps. a Of. R-2, que serão

'

E...'ilC.RITÓRIO JURíDlfjO COMEBClAL
,sez de sacerdotes no México. encontrando grande aceitação classificados' nas, Unídades (Com um Departamento Imobiliário)
João ofereceu-se de ir com êle por partá do público, do seu

abaíxo'.
vendas de pinhais, fazendas e emprêsas

lIA
.

h livro «ESQUECIDO DOS DEU- <N Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco
para aque a co orna espan 0-

SES», que ocaba de lançar. - EFETIVOS - ADVOGADO
la. Mas esperando uma oca- AGUARDEM 150 B. C.: Rua Frei Rogério, 54 _ 'Fone 54 - Caixa Postal 54
sião de embarcar em Sevilha, FRONTEIRA) DA MISÉRIA Eduardo Wal, Gabriel Anuz- Endereco telezréfico : "Elibranco" - Lajes - St .. Catarlne

O Arcebisrpo dessa cidade zeon-
que será mais um .sucesao zio Bonatto, Jacopo Teixeira __,*",_ ,!WII

selhou-o .que ficasse na' Espa- desse n6vel escritor Tas s o, Manoel Paciorrrick,
nha, onde tanto trabalho fi- catarinense

Marcos de Mello Cid, Rogério Laboratóriocava por fazer. O humilde sa- de Barros Moreira, Alvaro Bar- �\�tSallq..9�
�e;;,����p�c�t��rZn��nS:�h�n�� Tome KNOT �;�ydi.et�ri'�����ras��: e ��. Clínico
labutou incansa,:elmeIlte 'na- I

I mes de Souza, Marcos, Choen,
;::::: � � RUA JOÃO PINTO, 25

QUhela PEarte Jda_ vinha dOd Se-, pã s tirad Est d do 'I Clóvis Robert, José Artur Lo- �. -�..::_., � fone; 1448' •.

TI- oro ra oao um .ar oroso I.e os. e om ,S
pes Ferreira Jaime Canett Jr. RnRTnnO pnTDLOGICAS Em Ir en te 00 Tesouro

d�fenso: da Comp�nhla de Je-j n:llagres a'comp�nhou � Fran-] Dilermando 'Ma.noel dos San- do Estado

sus muito combatida na ,Es- CiSCO durante toda 'a vId� CO-I tos e Haroldo Borges da Cruz. Fiorianópolis
panha naquele tempo. Muitos

I
mo reco!?pensa ,de suas vir tu-

I 200 R. I.: ' Dr. B. Q S Medinõ Ferm, NiHIJal AI1IeS<lle l)OUZéI

dos seus discípulos e peniten- des ,h,.erOlcas e co_mod pre1clOso i I4éo Max Feurschuete, Ad" �arm, L. dtl l.OS';; Avila

teso e.ntraram para esta. ordem I
aUXLl'Ü na salvaçao as a mas. !, rnaro Arantes Buquera, Case-

'

cc Exame de 801:-:tgLlfl. Exome para l1erific.ação
rel!glOsa. O do�. especial ?eI' * * '" ,!miro Leonetti, Joaquim Rodri- de cancer, Exame de uv in.c , Exame 901'0
Joao era .:: p�ncla\ na' direção ] HORÁRIO DAS SANTAS l\11s-1 gues Mochel, Edy Giffhorn, verificação da gravidez, ExarL16 <:ie escarro,
das consc�enelas. Morreu, rICO SAS PARA DOMINGO

, I Metry Bacilla, Algacir Mor- Exame pare verifico..ção de dOenCQ9' do.
em merecimentos; aos 10 de Catedral: 6 - 7 - 8 10 genstern Dante Giamini José) pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Maio de 1569, em Montilla. horas. "'

,

'. tWalderley Dias, NOl�bertd �o-I Exame de secreções.
* * * '

Nove�a: as 19 horas.. i dolfo Schelmm, CIro Pereira Jlutovaccinas e trQnSfU8�o de sangues,
11 DE MAIO Em dias da semana:' MIssa: I de Camargo, Júlio Pudles, JO-, I J:..xame químico de farinhas, bebida'

S. Francisco de Jerônimo, ás 7 horas.' .nas Timm e Saulo Carvalho. café, águas, e1:C. '

Confessor Igreja de São Francisco: 7,! 130 R. I.:
-

Na vida deste santo não en-I- 9 horas. ,I Fulton Witel Borges de Ma- -

contramos muitas datas im- Hospital de Caridade: 5,30

I
cedo, Lafayete Grenier, Mi- neiro Sobrinho, Mauricio Tha, I Américo de Jesus Costa.

portantes. Nasceu em Grot-I- 8 horas. chael Sabbag, Raulino Costa- Hino Fontanelli e Ubirajára II -:- APRESENTAÇÃO:
taglia (Itália), aos 17 de de- Puríssimo Coração de Ma- curta, Salomão Gelbert, Hyl- Moreira. Os

Ar'P'
a Of. R-2 Conv., deve-

zembro de 1642, foi ordenado ria (Parto): 8 horas. ton Wolf Valente, Sebastião - SUPLEMENTARES - tão presentar-se no dia 2'
de sacerdote aos 19 de março Igreja 'de st° Antônio: 7, - Penteado Darcanchy, Mario Celso d'Alkim, Aldo Jensen, (dois de Maio proximo, na 3°
de 1666, entrou para a Com- 8 horas. Esmanhotto, Airamar Costa Lyvío Lima Lopes.

I
Secção do E. M. R. (Q. G.)', às,

panhia de Jesus, em 10 de jU�1 Igreja de S. Sc;bastião: 6,30 Padilha, José Candido Rocha, 50 B. E. M. 13,00 horas. �
lho de 1670 e morreu no dia horas. ! Hernani Guimarães Corrêa, - EFETIVOS III - DOCUMENTAÇÃO:
11 de maio de 1715. Perto de j Igreja de $ta Terezinha: 81 Aylton Paulus e Ruy Amaral Ivo Leão fo, Carlos Guidher- - Os Aspirantes referidos, no
40

_
anos passou em Nápoles, horas. Prado. me, Eugenio Muller, Olivio Za- dia da apresentação, deverão

corno pregador e missionário. Igreja de N. S. da cOllcei-I'
- SUPLEMENTARES - gonel, Carlos Eduardo Veiga apresentar os seguintes doeu-

Mas se a vida, exterior deste cão: 7 horas. ,Francisco Goldstein Pacior- de Leão, Rubens Mômoli, Pe- mentos: - 1) - Certidão de

santo

of,erece,
pouca variação,

,

Capela da Base Aérea: 8

hO-', nick, Ayrton
Alirio Hecke, Ro- dro Miranda Assy, Rafael Idade Verbo-ad verbum; 2) -

tanto mais rico era Francisco raso ,

. berto João Vervloe, Luiz Na- Grecco Galoti, Edmundo Tala- Atestado de bons costumes po
em dons da alma. Ao lado de Asíão Irmão Joaquim � 6 ho- poleone Bonaparte e Alcistre mini, João de Oliyeira Franco líticos; 3) - Atestado de Con-
seu amôr a Jesus-Hóstia e á raso

.

I Gurgel Severo Batista. fo, Nelson Macedo de Loyola e duta, do ultimo estabeleci-
Mãe de Deus, ia uma inesgotá- Ginásio: 5, - 6, - 7,30 (só' __._ EFETIVOS - Ernani de Abreu Santa Rita.

I
mento que cursou; 4) - Folha,

vel caridade para com os po- alunos), -c- 8,30 horas. 50 R. C. D.: - SUPLEMENTARES - ,corrida da Policia.

bres ,e os pecadores: Ainda me- Capela de S. Luiz: 7 - 3,15 Levy Suplici Ferreira do Ivo Pereira de Oliveira, Ciro IV ---;- OBSERVAÇõES:
nino- foi êle distinguido por horas. Amaral, Paulo David Raupp Macedo Ribas e José Theodoro Os Aspirantes a Of. R-2 cons-

um verdadeiro milagre de Deus. Capela do Abrigo de Meno- Spero, Argemiro Dias da Silva, Miró Guimarães. tantes do presente documento,
Tendo tirado do armário 11 res: 6 horas. Oswaldo 'Lucho, Romeu Lau- 30 R. A. M.: que deixarem de se apresentar
pães para distribui-los entre 'I'rindade: 'Matriz: 8 horas. tert da Silva, Oquendo Lopes, - EFETIVOS para o' estágio de instrução ..

os pobres, provocou o descon- Trindade: 'Chácara dos Pa- Ernani Fontoura, Vinicio Xa- Convocação Pr�')vavel serão incluidos na reserva do-

tent�mento da mãe. Aceit�u dres:_ 8 hora�. -. 1�er. Audrzej.ewski,' Elbi Po�- Jocelim
. de. Souza. Mel}?, Al- mo 2° sgt., de acôrdo com o

humilldemente a repreensao Joao Pessoa (EstreIto): 7IPISSIl, Maderval, Fornarolll, berto SytnskI, Natallo NeJman, Decreto-lei Nr. 4. 271, de 17-

materna; mas depois disse: horas (igreja), - 9 horas (ca- Delcides Brl;lssaloti, Omar da Otto Henrich Entres, Adel Ca- IV-942

"Veja a senhora no armário, pela). Costa Pinto, Brasilio de Arau- ran, Antonio Carlos de Camar- (as.) p. O. Artur da Costa
se falta um só pão." Espanta- Barreiros: 9,30 horas; dia jo Fliho, Waldir. Faro, Dioge- go e Gomes, Luiz Batista Ar-I Se,ixas, Major Chefe do E. M.

da. verificou a mãe que Deus seguinte: 7 horas. nes Maximiano da Silva, Car- chel, Francisco José RodrÍ- R., rp."'�úndendo pelo expedien-
mesmo'tjnha sU/bstituido os São José: 7,30 - 9,30 horas. IÇls Atberto Pinto,'Osorio Car-lguse, WaldV'r Oscar Nothen e'te do Q. G .

.

, Sedas, Ca'siDliras' e Lãs
\

CASA SA."A· aos
-ORl�A. XJJO SOA RPEI_JT�l'

"

Rua Conselbeiro Mafra,' 36 � lOja e 'sob\reloja � T'e,lefone 1514 (rede interna)
Cai�a Postal 51 u __ Fed.' Teleg.: «�carpelli» _.- Florianópolis
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CAPISTRANO OLIVEIRA

JOS( FRANCISCO BOUIZ

\.� HÁ mais d e +r.nto unos, estes ho "'115 trabalham conosco. E não só ele� têm

permanecido t ôo i::>n9omente 001"'10-110S o valioso auxilio do seu labor.

Até o presente, de nossos cux.tic re s no Bro sil, ciém dos 20 acima mencionados,
·218 trabo'ham conosco há ma s de 20 c.ios, e 581 outros há mais de 10 anos.

Com O esforço e a colaboração desses ou x il ares, brasileiros em sua obsolut a maio

ria, temos certeza de virmos oteo dendo, de maneira c abo l, às necessidades cres

centes deste grande país.
Os homens da Organização Essa têm sido firmes e leais no seu tra�alho, pois

sabem que as atividades a que se devotam são verdadeira-

mente um "serviço público", profundamente ligado oo pro

gresso da sua terra.

MANOEL JOSE DE AMORIM JO'SE B DA SILVA

STANDARD OIL COMPANY' OF BRAZIL

DesUnam-se a jes- 11
'

-

Conferenciará

q�!��! ci��tí!ifas A Aviso aos Automobilistas ;com Truman
Companhia Metropolitana Vi- O Pôsto de Serviço Hoepcke, na rua Cunselheiro

,Londres (U. P.) - O ge-

-ckers vai 'Construir um "bete- Mafra, esquina da rua Duarte Schu tel fun- I
vêrno britânico anunciou que

ton", produzindo duzentos cionará oos sábados das 14 às 17 horG1� e aos liO
sr.. Herbert Morrison, pre-

milhões de volts para as des- domingos das 7 às 12 horas, para venda de I sídente do Conselho, irá a

cobertas científicas índustri- gazolina e óleos lub:tificantes. I iWaShin�t:m i.m.'ediaJtament�,
ais. Uma máquina pesando / i para' avistar-se com o presi-

130 toneladas será empregada 1__-= dente Truman, quando tratar

nas pesquisas relacionadas rá da crise mundial de viveres.

com ia energia nuclear. Outro YIRJRN!I'ES COMERCIAIS
Fontes oficiais descreveram

beteton será construído por N II '1 a missão Mcrríson, como sen-

uma companhia, que poderá do de tal importância que as-

fornecer 20 milhões de volts Edições Atlas Sta. Catarina, à rua Felípe segurará conversações no mais

tornando o poder dos raios Schmidt, 52, Florianópolis, precisa de viajantes, alto nível possível.
atualmente obtidos na Grã- pera o Estado de Santa Catarina. Morríson será o emissário,
Bretanha 12 vezes maior. O j porque Sir Ben Smith, minis-

grande beteton será utilizado CONTA CORRENTE POPU�AR I tro da Alimentação, não é mi-

exclusívamente no domínio da Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 nístro regular do gabinete bri-

energia nuclear, enquanto o Movimentação com cheques tânico. A escolha do gabinete,
outro poderá servir parz a

B d O·
• de um memibro do relevo de

descoberta dos meios e trata- anuo o Istrito Federal S.4. Morríson, é um indicio da ur-

menta do cancero gêncía que os ingleses' dão ás

conversações.'
I

MeCann

iose FERREIRA

Químicos brasileiros colaboram conosco em .rnc or rcntes

tarefas nas .nassos laboratorios, estudando os caracte

rísticos dos cambustiveis e lubrificantes de que o Brasil
necessita paro movimentar suas máquinas e motores.

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ lS.000.000,00

Qua Trajano, 23 • Florianópolis ITOME BNOT
_____,_. St�.· i

LEIA.M A, REVISTA
O VALE· DO ITAJAl

RETiRARAM ST.j;"S CANDf- .

.

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar i
nenses, - em vista da certissi
nl� vi tór i a (�() llDPrltivn 'r.c,nT
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t

Remover:

r
De acôrdo com o m:J:. 14. ali nea a, �do decre-

to-lei n. 1.196, de 23 de novembro de'1944:

Walmor Uliano, ocupante do cargo da das

se F da car reira de Professor Normalista, do

Quadro único do Estado, do Grupo Escolar,
"Dom Joaquim" J da vila do Braço do Norte,
no rnunic ip io de Tubarão, para o "Luiz DeIH

no", de: Blumenau. (24'43)

,
-

I'
l'l

I

r !

6
"

,._--

I Govêrno du Estado

MORCEGOS
1Direção de PEDRO,PAULO MACHADO '

A Inspetoria de Defesa Sanitá
ria Animal, em sua campanha
fiara a completa, extinção da
"RAIVA" ou "MAL DE CAlJ I'; I·
RAS" como é vulgarmente chama
da essa terrível moléstia .lo gado,
pede a tôdas as pessoas de bóa
vontade, especialmente às resí
dentes no interior, para que H\Q�
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 adquirida
na farmácia locaL
Isto feito, queiram -entregá-los

aos senhores intendentes distrrtats
ou prefeitos, os quais se encarre

garão da remessa dos morcegos
para o seguinte endereço:'
Inspetoria de Defesa Animal.

Sanitária. ,

I A/C da Redação de "O Estado",
Florianópolis - Santa Catarina:

No gramado' da F.C.D., ·serà efetuado, boje, à's, 15�30 horas, a tão esperada
contenda

-

pebolistica entre Bocaiuva e Paula RaDios, prélio iuicial
da última rodada de TorReio Relampago da cidade.

, .

RODADA SENSACIONA�. às 15,30 horas - Caravana do. a apreciável soma de Cr$ ...

�vaí x Figueirense, a atra- Ar x Atlético, Ii 185.181,00.
ção máxima das canchas cata-

,'* '* ,.. * * *

rínenses, é o prélio-eensação 'Í'OR�EIO lI!UNICIPAL I JOGOS AINDA lWAIS CAROS

que amanhã teremos a satís- Rio, 10 - São os seguintes; NO TORNEIO liTI,NICIPAL

fação de presenciar, jogo este '\)S encontros marcados para] . Rio, 10 - Entrará em vigor
que encerrará, provavelmente, domingo, em disputa do Tor-' .na rodada de domingo no Tor-

o Torneio Relaanpago citadino. neio Municipal: Botafogo x .neío Municipal a nova tabela

Dizemos "provavelmenre" Fluminense, no campo do Vas-' de preços dos ingressos. O jo
porque, no /�aso de o Avaí, o co; São Cristóvão x' Canto do \

go Botafogo x Fluminense es

Caravana e o Paula Ramos Rio, no campo do Bonsuêesso; I tá 'qualificado na tabela "A",
tríuntarem frente ao F'igueí- Bangú x Bon�ucesso,. no calp-I enquant? que os demais encon

rense ao Atlético e ao Bocaíu- pO' do Madureira: Flamengo x tros estao na tabela "B".

va, r�-spectivamente, todos es- Améríca, no campo do Bota-I BOX E HIPISMO

ses clubes, com excepção des-'I fogo,
e Madureira x Vasco, no Rio, 10 - O presidente do

te último ficarão situados com campo do Canto do Rio. : .Consellio Nacional de Despor-
4 pontos -perdldos.

* * »: . i '�os, dr, João Lira Filho, "ad-

Portanto, a rodada final, se- COR,INT_IANS 1 x -,UIÉRICA,O lefererdum" do plenário, au

rá decisiva para os cinco prí- El� ,Sao Paulo, no Estádio torizou a Confederação Brasí

meiros clubes, .prometendo, Municipal do Pacaembú, de- jeira de Hipismo a promover

sem dúvida, serem os préllos fr�n,taram-se" quarta-feira, A- uma temporada hípica sul- Perecera iO. - dOI-�
considerados como os mais merrca, do RlO, e Coríntians americana extra e a Confede- .

i1

empolgantes, o que, natural- Paulista. O jogo' foi empolgan- ração Brasileira de Pugilismo ases da F 18
mente levará ao Estádio da te e terminou com a vitória do a enviar uma representação aOI

� li.,
F. C. D., hoje e amanhã, um grêmio da paulicéia, pela mí- XX Campeonato Latino Ame- S: Paulo, 10 (Vza Aerea)

.

público numeroso ja que os
ruma contagem, goal assinala- 'ricano de Box Amador, a rea- Verzfzc�u�se, ante-ontem, aqui

amteriores encontros obtive- do.por Rui. !lizal'-se na Bolívía. u?!l' tragzco desastre, de avia-

ram o mais completo sucesso. Os dois quadros jogaram * * * ç�o; perece"!'do o asplran�e Ho-

Figueirense e Atlético estão com a seguinte constituição: "VASCO, 9 x E. C. RECIFE, 2 r�cZ? Morais � o sarge,!!w me-

na dianteira do certame." O Corintians: Bino, Domingos! Em Recife, peramte numero-
cantco F_ranc�sco Galv�o.

primeiro, completamente re-
e Aldo ; Palmer, Servi lho e sa assistência, que lotou com-

Os �'lS amadores pzlotavarr: /

modelado. com bons- manejado- Ale,l�o; Cláudio, Bal.tazar,. Mi- pletam.ente .as dependên.cias dOI
um 'bi-motor da FA.I!, de trei-,

1-1 -(F d d namento e quando reçressa
• o í:n;õlHOR DOS rnELHORE'S

res do balão,. ínaís uma vez co�I.!..;:Hl�_ �g��a,. epois Nmo), esta 10 d.a Ilha do Retiro, eX-j.
.

,",
.

."
-

..... � "co .. ",,,,,---

nhecerá o seu velho e aguer-I Rm e,�1:1)1 (Wa!ter). _ � treou, _ qua.�a-j':ei.ra, o Vasco, vam a b�e de .Cumbzcas, o

rido rival que possue os títu-: Am�r�ca: V;cente, Paulo camp€::w carioca, frente ao E. aparelho mcendl�u-s no a�,
-

CONTRIBUA
los de tetra-campeão do Esta- � (Domícío ) e Gríta ; Oscar, Da-. C. Recife.tum dos quadros mais morrendo carbonizados os tn-I para a Caixa de ESmolas aos lndt"

do e bi-campeão amadorista I nilo ,e Amaro; China, Maneco categortzados de Pernambuco. pulantes. rentes de Florianópolis. \

da cidade. Quem 'não deixará i (Ubaldo) , Maxwell (Cesar) ,

I O final acusou o triunfo do

de a�sistir ao clássico FIa-Flui Lima. e Jorgínho.
'. l�rêmio, cruzmaltíno, pela ele: Inícíed � VÜ'sta If"',empenha auü ...

da CIdade'? Qual o esportista I A lenda do encontro atmgm vada contagem de 9 a 2. Lele u I "u lU U I

que não se entusiasmará comf a�sinalou 6 goals. Os outros f,::,scl-s"a n� E�p!llnhas jogadas dos alvi-negros e I tentos foram conquistados por .

-

uI.· UI � u a '

alvi�celestes? i, San10 Cristo, Jair e Djalma. ,
Land-res, 10 (United) - A estritamente necessário á vida.

O segundo, formado por ele-I Para os IDcais marcaram Sidu- radio de Belgrado declarou, que! etc. ,

mantos do nosso glorioso 140 í'2a e Baby. "todas as quarta-feiras serâo I A mesma rádio afirmou que

B. C., e muito bem estimulado' I
.

* * * ,
I proclamados ,como o dia da re- essa ca;mpanha está obtendo

pelo seu comandante tene,nte-11
- Peter S.immons (Serviço sistência anti-fascita" em t�a grande êxito popular, em Ma-

co,ronel Nilo Chaves Teixeira. HOJE espeCIal do CEC para "O Espanha. Acrescentou que foi. dri principalmente, onde a

é o grêmio, que reune maiore�! 'CINE ODEON Estado''") iniciada vasta campanha anti- mesma espalha-'se de bôca em

probrubi>Hdades para, a conquis- Ás 4,3/4 - 7,30 horas LQndres'- Os .primeiros jo-
facista em todas as cidades

I
bôca.

ta do torneio. Os ens;inamentos! Programa Extraordinário gos olimpicos internacionais a espanI:?las, para demons�rar Mais adiante revela q�e nu-
técnicos 'e os exercícios fisicos I O PERIGO ME PERSEGUE serem realizados após a guer-

a hostilIdade do povo ao regrme': merosos guardas espanhois fo-

ministrados pGr s�u competen� Cherter Morris e Jean Parker 'ra serão levados a efeito dU-l'
de Franco.

. I' ra�
mortos e outros sofreram

te "entraineur", o tranSifor- - O melhor de todos os rante o verão de 1948, nesta ,
.

. . , ferlln�nt�s numa luta contra

mau num grêmio reSi])eitável. "westerns". capital escolhida. pelo voto da E� cam�a?ha _ conslst.ira gu�I:en"O,s de �arbona, na

Suas exibições ultimamente O POTRO SELVAGEM I maioria do Comité Olímpico d� �ao partlJclp�çao da vl�a provmcla de ,Sevllha, recente-

têm sido comentadas pelo Com Internaeiollal, que assim acei- publica e comeTlclal, � um dia mente. P�r f�m, decl�ra qu�'
mundo esportivo ilheu, e seu Roy Rogers e Ruth Terry I tau o convite que lhe fôra es-

de ca;da �emana. ASSIm, segu�- um guernlhell'o tra�dor. fOl

prestígio' já alcançou ás outras
_ Continuação do seriado: tendido nesse sentido pelo

do a emJSsora� nas. quar�a'�el:! execu�ad� ante um tnbunal de

cidaJdes baJl'Yiga-verde. Será OS PERIGOS DE NYOKA LOlxl Mayor de Londres. Toda-
ras O poco antI-�asc��� n�o Ira

.

guenilhe�ros e seus restos f<?-
seu adversário o não menos Com: Kay Al,dridge -.11 e via, até este momento nada dei aos cme:n::as, nao VI�Jar� de r�m envu�dos aos guaroas-cI-
famoso Caravana do Ãr E. C., 12 E)pisódios. definitivo foi resolvido sôbre o bondes, nau comprara alem do VIS.

cujo conjunto é formado, por Preços: Cr$ 2,40 - 1,00 local em que serão realizados Centenas de m._,_•.-t-h--::.4"-r-e-s-'-d-,e---'------elementos da nossa Base Aé- "Imp. 10 (Dez) anos".. os jogos, que inclue provas de u pessoas
rea. . . . . .. :... todos os esportes, inclusive fu-

O 'Outro 'encontro será entre
f

HOJE teból, voleibol, remo, natação, atinnt,·das
-

nela .nrpve do carva- ()
Bocaiuva e. Paula Ramos, os CINE___ll4_PERIAL yachting, corridas a pé e de 6 " 6
dois uniebs grêmios da Praia, AS/7,30 horas . obstáculos, provas hipicas, etc. Nova York, ,10 (U. P.) -I A "Associated Americana de

de Fóra. Encer.rando o certa.- O OOLÉGIO DO BOM-TOM ma.s existem grandes possibili- Mais al'guns milhares de traba- Estradas de Ferro" anuncia.
me o Bocatuva quererá, é na- Com: Ruth Merrick e Irmãos

I
dades para a escolha do está- lhadores foram forçados a dei- que 51.000 tr�ba1hadores fe.r�

tural, ohter sua prÍmeira vi- Weaver. dia de Wembley ou do Stadium xar seus empregos em virtude roviários estão sem trabalho"
tória, e'llJqua'llto que seu com- Preços: Cr$ 2,40 (único). Municipal, ambos com eapaei- da paralisação do trabalho em em virtude da greve do carvão,
petidor procurará vencê-lo, Censura: "Iinp. 14 anos". dade para 100.000 espectado- consequência da greve do car- hav,endo ainda outros 250.000:
como já o fez com o Avaí e o . res. Como se sabe, a última. VãD, iniciada há 38 dias. nas meSmas condições, nas in-
Figueirense.

.

PRóXIMO CARTAZ vez em que os Jogos Olímpicos Esse numero tende a au- dustrias anexas ou dependen-
* * * Finalmente - 4m.anhã Internaci'Onais se realizaram mentar ainda muito. A "Ford tes.,

DIST:RIDUIÇÃO DOS JOGOS 'ODEON - IMPERIAL tia I�Jglaterra foi ha quarenta. Motor Company" an�nciou
1)A ULTIMA RODADA' Dorothy Lamour - em' � anos 'passados. De tôdas as ca- que cerca ,de cem mil de seus L9"OI'OVEL 18 Bp.Confurm� o programa de jo� A FAVORITA DOS DEUSES pitais do mundo', Paris é a que operários serão atingidos para . li

.

.

.,.". ti
gos do Tor:neio Relampago, os (Tochnicolpr) abrigou por duas vezes a sua virtual paralisação do trabalho Vendem-se um LocomoveI de

três encontros finais estão as- com o seu povo galã: realização, e nisso foi a única. em suas usinas.
.

18 HPE .marca Brown e May
sim dilstributdos: Hoje, á,s Barry !3uJlivan Agora, mesmo que não seja As industrias ferl'Oviárias, perfeItamente rf'condicionado.

15,30 horas;--- Bocaiuva x Pau- e mais: Gil Lam!b e E)ddie Bra- passiveI levar a efeito os pró- siderurgicas e de serviços pu- Pronta entHgr,J. Ver, examinar e

la Ramos. Amanhã: às 13,30 cken e 5.000 garotas de "outro I ximos Jogos Olimpicos com o blicos estão igualmente afela- t"pt",r com Má io Abreu, nesta

horas - Avaí x Figueirense; mundo". ,mesmo esplendor espalhafatoso j das pela suspensão do -carvão. Coplt-d.

de que' lançaram mão os na

zistas em 1936, as autoridades
esportivas britânicas por certo
não deixarão de empregar to
dos os S€us esforços para que
as competições sejam realiza
das dentro do verdadeiro e são
espírito esportivo, um dos tra

ços característícos da mentali
dade inglesa.

TOSS� •

BRONQUITE
E COQUELUCHE'

TOMe SI:MPt:l1! _ i

í
./:,11

\�

l
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Filmes para a

posteridade
(Serviço Especial dó C.EC para

,

"Q Estado")
Londres � O Instituto Bri

tânico de Películas. anuncia ter
adquirido, para conservação
permanente, 166 filmes de lon-

-".... .."._ , ',.:r,. ".;r.. L!<i.T _.a"&T T".... T T_ .-rC..T _ ga metragem e 393 de noticiá-
rio. Alguns desses filmes fo-,
ram comprados, mas a maior
p a r t e representa donativos

Dos Servlços de Clínica Infantil da vindos de várI'os setores doAssistência Municipal e de

CLt�ICA !\li�ib�d:ÕE. CRIA,NÇA8 país. A Bibliotéca Nacional de
ADUJ.TOS Películas foi fundada em 1936,GONSUJ,TólUO: l�ua Nn;ne� Ma-.

ebado, 7 (Edifício S. Francisco I, e antes dessa época a maioria
Consultas das 2 às 6 horas d lí 1 d

.

RESIDftNCIA: Rua :Ma�hal GUI- a s pe ICU as esapareciam
___Ih_e_rl_ne, 5 Fana 783. continuamente em consequên-

cia da venda pelas empresas
produtoras 'que sómente viam
nisso OS seus ínterêsses pura
mente comerciais. Por outro
lado, a conservação adequada
de. tais películas era sumamen
te custosa, uma vez que requer
providências especiais contra o

fogo, a decomposição, 'as man-

DR. MÁRIO WENDHAUSEN chas, etc. o que somente pode
Médico do Cen tro de Saúde e Di� ser levado a efeito por uma
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINJCA MÉDICA de' adultos e olI1ganização convenientemente

crianoas 'r d J' deCONSULTóRIO: R. Trajano, 14 P epara a. a em começos
(altos da Confeitaria "Chi- 1941, a coleção da Bíolíotécaqulnho")

CONSULTAS: das 4 às 6 horas compreendia uns 3DO.000 me-

RES1�ft:.ct:�n� !����l Sii-2'idt, tros de filmes, inclusive um

gráfico completo das primeiras
.

DR. BIASE FARACO películas impressas desde 1896.
Médico - chefe do Serviço de Dessa forma, as novas gerações

SifEis do Centro de Saúde poderão assistir no ecran, da-DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS .

DE A�:8�õJ1s SE���-GENJrfo� qui a 50 ou 100 anos, os fil
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- mes que mostram desde as ce-.

VIOLETAS . , .

t· dCONéSD:LTAS: das 3 às 6 hs. _ R. nmonlas comemora IVas o
Felipe Schmidt, 46 • Jubileu de Diamantes da Rai-RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

nha Vrtória até os que regis-
DR. ,NEWTON O'AVILA traram 'as passagens

.

da 1a

Operações _ Vias Urinárias _ grande guerra e da última, in
Doenças dos intestinos, réto e clusive OS seus momentos cul
anus

t; d!(e��I[t�Oi��êb��a;amen- mínantes. Assim os historia
FisiotE!rapia z: Infra, vermelho, dores futuros encontrarão nes-Consulta: VItor Meireles, 28. '

Atende diariameute às 11,30 hs ses .tílmes uma excelente aju-e, à tarde, .das 16 hs. .em diante I '
.

'. .

.

. ..
Resid: Vidal Ramos, 66. da para os seus, trabalhos, pOIS,

.

Fone 1067 poderão observár na téla a re-

p ,: -" :,."... produção ríos.acontecímentos
Dr.' La,uru Daura I qu:_qUiZere� nar�'�r.

'

,

.

.AUSENTE., I Visite, sem compromissos
Está��O'"E:oM:�:r:��ade .

I
LIVRARIA R,OSAServIço do Profe.sor Briquet

,SÃO Pl\ULO Rua Deodoro, 33
-------.,---------------------- FlorianópoJi!!"

v-CCA'-R-'4,-\r-,--A-U""T-OM-.-O-B-I�-IS-T-A-S-I L:::D�i:;;:;': �d�:�:��'
Atençao' At'ende encomendas de

obras editadas no BrasilPal'a o seu .díricrnc ou

motor de 'arranco.

I fJ. r.,�o OfiCINA ENALDA
ec"f>9.RadiGl-'\ec.: Praça da Bandeira·

I ne. 37
., ---�

DR. ANTôNIO MONIZ DE
,

ARAGÃO
CJrurgia '" Ortopedia clíníea e ci
rurgia do forax. Partos e doenças

.

de senQmta,s '.
CONSULTóRIO: R. Joãí) Pinto 7
�J6ria�l!nte das 15 às 17 noras.
BESID:lliNCIA: A,hhlrante Alvtm.

36. Fone M. l!i5t

DR. SAVAS LACERDA
Cl1n·;ca médico-ctrúrg'leâ de Olhos
- • Ouvidos. Nariz _ Garganta.
Diploma ele habtlítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID1i:NCIA _ Conselheiro Ma-,

fra, 77.
'TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAEULA
(Diplomado pela Faculdade Na

clonaI de Medicina da Universida
de do .Brasü). 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 }t t>-

. dera-l
CLíNICA !\IÉDIGA _ DOENÇA!!

" NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

N-ETO
'

- Rua Fejipe Schm ídt, Consultas:
Das 15 ás 18 horas _

Residê;.Dcia: Rua Alvaro de Carva
lho" nO 18 --: F'lor íanópolfs.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL _ ALTA CI.
RURGIA _ MOLÉSTIAS DE SJil.
., .. NHORA:S'- PARTOS ., .

Formado pela Faculdade dé Meor-
cinna da Universidade de Sâo

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b,-
1181'é!s, intestinos delgado e grosso,
ttrôíde, rins, próstata, bexiga,

Ctero, .ovâr-íos e trompas. Var ieo
eele, hrdrocele, varizes· e herna

CG>NSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Ferpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves Jt1.

: nier. 179; Te!. ,M .7.64
DR. 1?OLYDOJ.tO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de

,__ _.',
-

Florianópolis '.�
.

'"'

I'"
, A ssistente da Maternídade 1

.

<;'Lí_NJp�: 1j:ftl?Iç�r E�: _gElh� ,

Dotnç�& dós orgãos mte; nos, especial-: ....
-

mente do coraeão."; _"

"

...e;.. ,.,

ELECTROCARDIOGRAF.lA
Doenças do sangue e dos. nervos.
Doenças de, senhoras ç- Partos,

Consultas diàriarnente das 15 às IS
: ,\ '

horas.
Atende chamados. a qualque-; hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18, Fone 702
RESID1':NCIA: Avenida Trompowski,

62.' Fone 766

., ... I'W "

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

/
�
,

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUI/VAS _ Pela amannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas _ CONSULTóRiO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 _ Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

.,,'

• w ..

COMPANlDA
.
t6AUANÇA DA BAtA"

.

.'od.d••• 1871 - !é4i.: I A IA
INCElIlDIOS li: TltANSPOltTI:S

Cifras do iBa'lanço de 1944:

, CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978.401.755,97

67.053.245,30
14Z.176,603,80

.'

"

Sinistroe pagos nos últimcs Iv anos

Responsabilidadea «

98.687.816,30
76.736,40! .306, 20

ou no estrangeiro.

Novidades todas
sémanas

."

t
O Foreign Office

I confirma '

Londres, (U. P.) - O Fo-
reign Office, confirmou a re

cepção da nota do govêrno po
lonês "exigindo a desmobiliza
ção das tropas polonesas na

Itália". Um porta-voz declarou
que a atitude britânica a êsse
respeito será resolvida mais
tarde, tendo acrescentado que
90 por cento das tropas polo
nesas na Itália se recusa a re

gressar á. Polônia. Confirmou'
também a notícia de que a

Inglaterra tenciona trazer pa
ra aquí 100.000 soldados p,o
l(meses do general Anders, que
são o exército polonês na Itá
lia, antes da desmOibilizaçâo.

IDiretores:

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de CaNalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, . Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e Josê Abreu.
M"" ...

- e,o ,,"e" ... -:.:-= • "',.,.._ ........ ,......__ " ....... "...... ri·

�..----......------..�....------.....I..---

ATALAIA é uma' organização original que se· encarrega
fie atender, com presteza, seriedade·e por preços módicos,
qualquer assunto, nesta Capital ou fora dela. ,

Além deis.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 paradeí
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 sistêma de propaganda também
original;

.

APRESENTA-SE SERVIND0
. Tôdas as comunicações de longas distâncias, fano 011 te

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

pondêncía deve ser endereçada, simplesmente, para:
.

-AT.ALAIA-
Caixa Postal, 407 - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul

'j QU�R VESTIR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1
.

PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello

I
Viagens

PELO'

Expresso NotUfB9 do_ jornal
,O ESrrADO

FLO,RIANÓPOlIS - JOINVU-E
SAlDA DE· FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVIU:
SAlDA DE JOINVllE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 cid manhã.

10 da manhã.
5' da tarde.

tntormeçõese
Em Fpofís. - na Redação do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

Irnportarite

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

:ESCRITQRIO JURÍDICO COMERCIAL
A8IIuntoll: Jurídicos. -- Comerciaill-- Rurais e Informativo.

Bndereço Te}. ELIBRANCO - LAJES �- Santa Catarina
çonllulte no.sa Organização antes de .e decidir pela com

!.'ra ou venda de imoveis, pinhal. ou qualquer
empre.Cl nelte eatado :;

Diretor: .- DR. ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
<

AD VOGA-J)O
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

I, '·!·'A··. ·,CI.••'''-.. ,A,%.. rilllrita.
Fabricante e distrinuidores das afamadas con-

'11 '11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e barato•• algodões. morins e aviamentos
pal'a alfaif;1tes, . que recebe diretament" das

I
melhoreI! fábrica.. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção do. Snrs. Comerciant.s do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes dia efetuarem .ua. compras. MATRIZ em Florian6poli•• - �FILIAIS em Blumena� e L�je..
'

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

I
t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,(

Por onde' andará o snr. Konder 1... Há� tempo que se lhe apagou a figura nal
cartaz do's noli.ci'árias. Já 'não «esvoaça» pela Aveni'da,- em· 'rajadas de automóvel.,
Está respeitàvelmente velho para se abalançar a isso.. Mas, que é dêle 1 Onde está 1

IVilmente explorados'pelos comunistas,
I, Rio, 10 (Via Aérea) - O mensais. "Com tão alto salário de agir. A iruiiierénça siçni-

I ministr.o'
dó Trabalho fez, as I têm 'POSS.ibilidade financeira fica a vitoria do mal' sobre 0-'

seguintes declarações á im- para 'escolher melhores ."esti-, bem" .

. prensa, relacionadás com os, uas", âeixaruio aos "baçri-, Declarou, ainda, que três es-'

I çretnstas de Santos: nhos" toâa a tareia de carreqar tivadores,cujos nomes assumiu
: - "Providências para a âes- arame farpado, objetos con- o compromisso de não declinar;

I carga dos navios espanhóis se- tundentes, de pesos excessi- lhe informaram da terrível si
rão tomadas com a energia ne- vos. São párias dos estiixuiores tuação implantada no porto de

------------------------------, cessária. Encontrei em Santos comunistas estranqeiros os Santos, onde os comunistas

700 d"d
r

61 A GAZE'TA I motivos que me fazem relem- nossos pobres patricios trans- dispõem de um grupo compos-

.

pe (I OS �ar�,
.

.

i brar as páginas tremendas de formados em "baqrinhos", to dê nove homens, encarregqr

b I I
.

I Vitor Hugo, em seu romance Concluiu afirmando que "os dos de punif severamente os'

O sas esco are� Inte-gra hoje o terceiro "Os miseraveis". Os comunis- brasileiros estão sendo vítimas estivadores que denunciam as

milhar de edições a con- tas estrangeiros criaram em dos comunistas, que em mino- suas manobras, '. acrescentan
freira, cu io nome �pigrafa ; Santos a classe dos "baqri- ria organizada e [eroz, domi-' do:

'estas linhas. I nhos", que são substitutos dos nam milhares de patrieios nos-

Sob a direção e orienta- II estivadores. Os esiitxuiores sos, os quais são brutalmente

ção de Jairo Calado, ela, a conseguem ganhar ordenados; explorados e humilhados por
nossa colega de imprensa, muitas vezes, altos, chegando comunistas estrangeiros, nota
tem-se

�
batido galharda e a atingir a 2.500 cruzeiros damente espanhóis. E' tempo

vitoriosamerite, em secto
res de luta viril, na defesa
de opiniões que interes
sam a vida politica, eco

nomica e social do nosso

'Estado. Não -é alheio ao

desenvolvimento da GA
ZETA, o iornalieta Petrarca
CaJado, cuia pena, sempre
vivaz e expressiva, ali tem
faiscado em lampejos de
intelectualidade. Osvaldo
Melo, .Rubene Ramos e ou

jros bons plumitivos enri
queceram-lhe o corpo rede
torial.
Num ineterite qual o

'que transcorre na história
da rtossa terra, q uerernos
levar à

.

GAZETA as .nossas

palavras de afeto e cama
radagem profissional, ofi
ciais que somos 40 mesmo

ofício, par.a lJie,.afirinarmos
a Simpi:ttia .sv« �os mere
cem :'0 pendor .. ,8 a fôrça
d?s, seus cgrilba,tflS no sen
tido Soi1se,rve"qor,· equill
brado ,e conetrsrtieo; c.om

a
. mira .feita ,'no eselareci

ment� do público,·sem aze�
dum�s nem f�r.m.entaçõe·s
deinag6gicas, infelizmente
verificáveis em alguns Jor
nais da et.uelided», que
não se sabe exatamente o,

.qii« pretendem: se vingan
ça" mesquinha de politica
'rias cevadas na derrota
amarga, se propens'ão inata
para apedrejar as .;'irvores
que deram e dão bons
frutos.

.

)

A GAZETA vai seu cami-.
nho. Chegou às três mil
edições. Já por isso é vito
riosa. E nós, de cá, da ten
da, lhe estendemos os bra
ços amigos para um' fr�-
terna1 amplexo de para-

FIOtlà"ópoib, 11 tie Maio .de 19�fi

Londres, 10 (United Press)
- O embaixador brasileiro J.
.Moníz de Aragão disse. que
mais de 700 pedidos foram re
cebídos até agora pela Socíeda
de Anglo-Brasileira para as 6
bolsas escolares oferecidas a.

estudantes' britânicos para
passarem três meses no 1Brasil.

,

O Embaixador declarou que
a sociedade, da qual ele é pre
sidente', esperará ainda outros
'Pedidos e depois selecionará
pequeno grupo de estudantes,
que serão examinados para a
escolha dos 6 finais. Acrescen
tou qu� os vencedores partirão
prura o Brasil no próximo mês
de junho,

SER-VIÇO DE,
MET�OROLOGIA

'Previsão do Tempo. até 14 hora.
do dia 11 na Capital:
Tempo: Inltável, agro vando-se

,com chu,vas,
'

Temperatura: Entrará em deelí-
nio. '.
Ventos: Do quadrante sul , 'com

rajada. frer.ca,. . "

.

" Temperatura. IIxt!·.ma.• de hoj�,
foram:: Máxima, 215 ...Minirna 19.8.

tines RI�Z
RO%:I

RITZ - Hoje ás 7,30 horas. _
- Olsen e Johson - Alan

Curtis
PR?CESSANDO ,DOIDOS
O fll�'e mais maluco jamais

pro;duz�do em: Hollywood. "

Glana Jean a garota
sensa�cional

MOCIDADE' DESTEMIDA
Censura até 14 anos. _

Preços: - 3,�0 - 2,40

ROXY'� 'ir�i� "is' 4:30 .�
.

'7',3Ô
haras. -

- Humphrey Bogart _
Irene Manning

C9MBOIO PARA O LESTE
- Continuação do seriado
O FALCÃO DO DESERTO
Censura até 10 anos. ___,__:

Preços: - 2,40
RITZ - ROXY - amanhã

ESTE MUNDO E UM
HOSPíCIO

béns.

o aniversário do
oral. Rondou
Porto Velho, 10 (Via Aérea)

-- O povo de Parto Velho fes·
tejou em praça publi:ca o, ani�
versário do general Rondou, '

relembrando grandes. serviços:
que o sertarusta riealizou nesta'
região.
Foram ta;mbem promovidas

comemorações pela Diretoria
Regional dos Correios e Tele
grafos, recordando a' abertura
da linha telegráfica atravéz do
pleno sertão mota,grossense.

DUAS MOÇAS
-E UM RAPAZ

2 moçall co:m prática de balcão
e 1 rapaz. de 1'5 a 17 anos, encon

,trarão colocação na CASA GUA�

'1 RACY. Rua. iTrojano. 10.
,Torna-se necessário apresentar

referências.
-

------------------------------------------�--------------

"Alguns que ousaram re-

velar esses fatos foram mortos
em "desastres" verificados nos

porões dos navios".
O titular do Trabalho infor-

mau, ainda, que o presidente
Dutra está tomando providên
cias para a construção de ca
sas populares em Santos, bem
como na instalacão, nessa cida-
de, de um restaurante do 'SAPS
para minorar a situação ãfli-
tioa dos trabalhadores.
Expressou o ministro que

percorrendo Santos colheu ele�
mentos que permitem uma ori-- ;.

entação segura do ministério
relativamente ás questões so-,
ciais no grande pôrto.

Na Exposição Bgro-Pecuária
.

v I
o revisor da nossa última cronica, á tradção, depenou-a do tó

pico final. Ele mesmo apresentou, voutou e fez cumprir a emenda
supressiva. Assim, dos tres homens sôbre os quais falariamos,
apenas dois foram atingidos.

" Discordando da supressão, reproduzimos, a seguir, o que es

creveramos :

O último da lista chama-se Ademar Ponce. E um artista, au
tor dêste milagre: reunir duas dezenas 'de meninos, fan-dâ-Ios ca

prichosamente, meter-lhes nas mãos os instrumentos e apresen
tar mna bandínha musical, refinadamente harmoniosa. A Carlos
Gomes não envergonha o seu ·patrono. -E não é como a charanga
do Oscar, que só tocava o sucesso do lugar! O seu repertório é
vasto e vai dos acordes marciais das' marchas às sinfonias .clássi
caso 'Tarzan, nas películas de Hollywood, ou Hércules nos

__
enre

dos- da lenda, terão praticado façanhas boquiabertantes. Mas
êsse maestro, de ares graves e sorriso ausente, é um monstro. de
fôrça de vontlllde... e paciência! Domesticar meninos e educar
ouvidos é emprêsa de Sísífo, Mas lá está a lbanid1inha, _ com um

.negrínho fuliginoso na extrema esquerda, de orelhas radarisadas,
a tirar sons certos e justos de um trtâúgulo de meta'l '! A bandínha
já virou sociedade e vai ter sua sede. Permita Deus que tal sede
não tenha: mastro. ror pouco que seja, será garantia, de um des
tino menos ingrato que aquele que f'echou um Tiro, lá em Per-
nambuco . . .

.

. "

' '., ' i

I' * ;;; *

Feita 81 re(:ón�ençãó, co�' � emenda aditiva, acima interca-
lada, passemos à parte agro, da Exposição. ,

, Não foram sómente bovinos, aquinos, muares e lanigeros que
deram êxito sem precedentes á memorável exibição do trabalho
lajeano, Deixemos também, a secção avícola.' Afóra um bando de

perús prateados, que nos transportou em espirito, ao dia de Na
tal, os belos especimens galinaceos não nos surpreenderam. É
que, por aqui, anualmente, são expostas magnificas Legornes,
'Plimoutes, Suxess, etc... E, ainda, por, que, na magistral defini
ção desse boníssimo e percucientissimo Chico Ataide "a galinha
é um bicho sem atitude ... "

* * *

O pavilhão destinado á indústria e ao comércio foi pequeno
para alojar os produtos concorrentes. Abarrotaram-no do. assoa
lho ao teto, de tal jeito, que aos visitantes sobraram, como ca

minho, sinuosos, labirinticos e verdadeiros corredores polone
ses". Esse pavilhão, todavia, mostrava-nos, a par de um comércio
"funda e profundamente" intenso, um pasque industrial em vias
de pesar decisivamente na balança econômica do Estado: xar

queadas, fábricas de ladrilhos e de cerâmicà em geral, de vinhos
-e bebidas licorosas, de laços e de arreios, de instrumentos agrá
ros, gaitas, de sapatos e, pr incipalm.ente,' de botas, de cobertores
de lã, de balas, - para citar as- que nos Imp ressionaram e guar
dámos. Muitas outras poderiam ser arroladas, se tívessemos le
vado lapis e deixado a pose de touristas. A nossa disposição de
'reporter, infelizmenile, "já veio tarde" ... e foi alqui insuflada por
l\festre Barreiros ...

, I �, * *

O pavilhão da ag'ricultura, 'posto que maior qUie o anterior,
não se apresentava menos folgado. O distrito (to Carú fêz dele
um paiol, atulhado de infinitas variedades de cereais. Vimos ali
centenas de espedes de feijão, aTroz, trigo e milho; mogangui
nhos, abóboras e morangões, aipins monstros e mandiocas do por
te de árvores; canas que arre�edavam palmeiraIS ... (da idade
que o leitor achar éo.n:velliente). Verduras ,à saciedade, tudo - em

proporções de vidro-de-aumento. .. Cereais de forma e nome pa-
'

ta nós desconhecidos, .. - Forragens... Derivados de milho, d,e
trigo, de cana, de mel: da farinha á rapadural; da groselha ao li
tro de "privação dos sentidos".

'Quem sair de um mostruário como êsse para uma fila, alcaba
ra convencido de que sonhou· ou está com a vocação dirigida pa
ra 'li Colonia Sant'Anal;

Serão deportados
Madrid, 10 (U. P.) - Uma

fonte aliada informa que dezes
seis alemães, cuja permanên
cia na Espanha a Inglaterra e·
os Estados Unidos opuseram
objeções, serão deportados�.
dentro de poucos, dias.
Incluem-se entre eles os adi-

dos militar e naval.
Pêlo acordo entre a Espanha

e os, aliados, já 1'.545 alemães
deixaram a Espanha, desde:
janeiro deste ano.

A

--------------------�------

(Dir�e-frizes')
está à venda
,Rio, 10 (E) - Sabe-se que <lo'

vespertino "Diretrizes". estW!,
sendo adquirido pelo sr. Virgi-
lia .de Melo Franco e um gru-'
po de amigos. Embora corram
comentários de que esse) jornal.
circulará corno orgão ofíeial �
da União Democrática Nacio-,
nal, tudo indica que não o se-

ja, defendendo apenas o pen
samento político da corrente'
do sr. Virgílio de Melo Franco..

CamiSa!, Gravatas. Pijame!
Meiaadal melhores, p�loll me

oore. preço! .6 na CASA MIS
CILA I'JEA RunC, MsfrR. fi

Voltou a seus anti
gos· proprietários
Buenos Aires, 10 (United):·

- O ex-deputado na'CionaL
Raul Damonte Ta;borda, co-

proprietário da "CrítiJca", ven-
deu seus direitos. nesse jornal
á senhora E:�lva;dora Medina e"

aos filhos-desta, srs. Helvio e"
Jairne Botana, respectivamen-
te viuva e filhos de Natalia Bo-
tana, fundador do grande ves-

pertino portenho.

",_", '.<'

'De regresso, enquanto () motorista desvílllva caminhões indi-
""
gestamel'lte 's'aturad'os de mad�ira, recordavalmos êsse pavilhão,
esbarrava:mós com o egoísmo humano, pediamos desculpas ao

progresso do Brasil, e subscrevíamos a jurisprudências pacífica' e
mansa dêste extraordinario acórdão:' "Plantando dá ... "

.

RUBENS RAMOS

I'
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