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Preparam manifestaçõ-es !lepre§sào aos

G ' '8 V
' .' Jogos de azar

ao sr, etu .'0 aFgas'
• RIO, 13 (E.) - Afirmando que o sr. Getúlio Vargas é es-

perado nesta capital, até o fim do mês, um vespertino noticía ,

q�e seu� amigos e correligionários preparam-lhe grande ma

:mfestaçao, ja tendo começado a artícular, para esse fim, a

massa operária da capital da república. Acresc-enta que á fren
te do trabalho de articulação das massas, para a manifestacão
ao sr. Getúlio Vargas, estão o deputado Segadas Viana e seus
companheiros de direção do P. T. B.

Wagner depõe no Tribunal de NUremberg
NUREMBERG, 13 (U. P.) -' A marinha alemã solicitou

ao almirantado autorização para atacar navios brasíleíros em

junllO de 1942, cinco semanas antes do Brasí'l entrar na guer
ra, Essa, revelação foi feita hoje pelo antigo chefe das opera
ções navais alemãs, almirante Ge-rhardt Wagner, depondo co
mo testemunha do almirante Doenitz.

Aleg'ou Wag'ner que a marmha nazista verfficára :

que
avíões norte-americanos estavam utilizando bases brasileiras
I�a.ra atacar os submarinos, tendo assim o Brasil rompido a O d L .,

'

sua. neutralidade.
r. UClO "::;ol'rea, Secre-

________:_ --'-'
tário da Segurança, Publica"

Desm·entl'"u a pre'para,Ga-o do putsch' �:�n!�bi��\��' ;�d;l�����' ��
. -Ordem' Pdlitic� 'e-SóCial, o de-

PRAGA, 13 (U: P.) - O Ministro das Informações, KQ:' ,tegoado -RegionaÍ de "Policia da
'peky, comunista, desmentiu categoricamente, no decorrer de' Capital' e' os "Comissários

.

de
um comício eleitoral, os boâtos de que 'os 'comunistas estaruim Policia.

'
.

em. desacôrdo com o presidente Benes e preparavam um putsch. "Entre as medidas tomadas,
.

no' interesse da ordem e se-

Continua a alJleaça gnrança publica,' o Secretárlo
reiterou áquelas ,autoridades

TEERÃ, 13 (U. P.) - Continua, no Irã, a ameaça de guer- policiais continuassem a man-

ra civil. Informações oficiais de Teerã, indicam que não hou- ter constante ·e rigorosa vigi
ve acôrdo entre o govêrno persa e os srepresenumtes do Azer- lância na Capital, no sentido

Ibaidjan. Revelou-se que os delegados do Azerbaidjan regres- de não' ser burlada a proibição
saram. a Tabriz, por via aérea, sem terem firmado; nenhum da prática ou esploração de [o
acõrâo com o govêrno central. Nem os representantes do AzeT- gos de azar, determinando,
baidjan nem as autoridades de Teerã, fizeram declarações' mesmo, lavrassem flagrantes
sôbre os entendimentos havidos. -Desconliece-se o fracasso contra os transgressores.
do acôrâo é temporário ou definitivo. Nos meios bem informa-

-

Igual orientação, isto é,
dos afirma-se que se as conversações não forem reatadas, o 'Igual reiteração de andem, foi
país poderá ser lançado a querra civil. transmitida ás Delegacias de

Policia do interior do Estado.

A . sorte de' Tríeste e a

ratificação do tratado
BELGRADO, 13 (U. P.) - A sorte de Trieste e a ratiiica

ção do tratado de vinte anos com a Tchecoeslováquia serão os

principais assuntos da ordem do dia da primeira sessão do
Parlamento iugoeslavo, que se reunirá no próximo dia 15. De
acôrtio com fontes bem informadas, o Parlamento examina
rá os planos econômicos e, possivelmente, os empréstimos es

trangeiros para a êxpansão industrial e agrícola do país.

Construidos antes
dos bombardeios
Washington, 13 (U. P.)

O Departamento de Comércio
publica um relatório detalha
do sôbre 10 helicópteros gigan
tescos, que os alemães cons

truiram na usina de Bremen,
antes dos bombardeios aliados.
Os aparelhos, dos quais vários
ainda estão em condições de
vôo, podem subir, conduzindo
10 passageiros, tanques cheios
de combustível, etc. e movem

se em tôdas as direções.

•

cumpriu
LAROCHE SUR YONE, 13 (U. P.) - De Gaulle, deposí

tou, ôntem, uma corôa no túmulo de Clemenceau, pronun
ciamo breve alocução. Entre outras coisas, disse:

"Ex-presidente Clemenceau: enquanto o inimigo esma

gava a pátria, fizemos o juramento de sermos fiéis ao vosso

exemplo. Também prometemos, uma vez conquistar a vitória,
vir dizer-vos obrigado pelas lições que nos deste. Eis cumprida
nossa promessa sôbr<; o vosS'o túmulo de Vandeàno."

&aull,eDe a promessa

Incêndio a bordo
do 'cargueiro
Rio, 13 (A. N.) - Um ves-

)' , d·· bl d b pertíno informa que a última

ra iscuíir o pro, ema as ,ases hora teria se manifestado 'vío
lento· Jneêndío no eargueíro

LONDRES, 13 (U. P.) - O l\Iinistério das Colonias envia- "Eureka", que está na Guana
rá 11m deleg'ado a Washington no próximo mês, pai'a discutir lIam. Ao (lue se informa, o na

o problema das bases pal'a li aviação civil no. Atlântico. As vio está ao larg'o e o fogo' te
(Ionversaçõ_es .serão baseadtts no projeto que previu o estabe- ve início no segundo porão,
Jecimento de sete bases nas Bermudas, Antilhas, St. Lucia, tendo seguido pal�a o local os

Guiana ing'lesa e Jamaica.
.

bombeiros marítimos.

Um telefone
notével
Saint Louis, 13 (U. P.)

Os automobílístas daquí, po
dem, agora, telefonar de den
trode seus veículos, para qual
quer parte dos Estados Uni
dos, se pedirem permissão á
Comissão Federal de Comuni

cações, para mstalarem o mor

deníssímo aparelho fornecido

pela Companhia Telefônica.
E' suficiente apertar o cotão
do rádio, miniatura e, o "ope
rador de servíco móvel" aler

tado, estabelecerá imediata
mente a comunicação. '!'rês
vantagens são previstas nessa

novidade: comunicações Entre

os veículos, comuníeações, i105

dois sentidos, com a compa
nhia de transportes, do escri
tório com os caminhõs ou ta
xis e o simples sistema em que
a própria companhia pode -íns
truír seus chaufers em ativi
dade. A instalação do aparelho

, custa 25 dolares e seu uso á
mensalidade de 15 dolares.
Cada comunicação no períme
tro urbano da cidade custará
'15 centavos por minuto. Pou
cos clientes inscreveram-se
até agora, no novo sistema de
rádio-telefonia, mas a comna

nhia acredita que o mesmo po
pularizar-se-á e aumentará
rapidamente, e publícará um

anuário especial com os nomes

dos proprietários de carros que
possuem aparelhos.

o govêrno
centornar

americano procura
o neíaste plano

WASHINGTON, 13 (U, P.) - Apenas alguns grupos Iso

]a110s de míneíros recusaram-se a. voltar ao trabalho nas mi

nas de carvão, de acõrdo com-a ordem 'dada pelo senhor John

Lewis, presidente do Sindicato de. Mineiros. Espera-se que até

amanhã esteja normalísada a produção' nas minas, embora as.

,111I1S semanas ele tregua não sejam suficientes para normali

zar a situação criada pelas seis semanas em greve, Ao que pa

rece, o govêrno insistirá [unto as duas partes em disputa pa
ra eonseguír um acôrdo no sentido de afastar a ameaça quê
pesa sôhre os planos industriais norte-americanos.

Rádio Guárujá
Três anos - uma crian

ça ainda! iesteie por fazê

los, hoie,�a Rádio G'uerujé,
E há de ela permitir que
essa frase supra, nós lha

digamos em tom de quem

brinca, dando-lhe, entre

tanto,' com a alma tôda,
os parabéns mais francos
e mais' leais, que a alegt ia
desta oportunidade nos

dita.
A nossa Rádio tem só

três arios, mas quanta
guerrilha, quanto pedre
gulho, quanto espinho tem

afastado da sua rota de

difusora, hostilizada por
vêzes pela incompreensão
e peJa malquerença gra
tuita!

*
* *

Comemorando o seu ter-

ceiro aniversário, a Rádio
G'uaru ié, vai assinalar a

data com um «show», no

teatro Álvaro de Carvalho,
às 20 horas. E aí estará a

ocasião boa de os seus

«ians» mostrarem, quanto
e como lhe querem bem.
Escusado é dizer q ue lá

vamos, para bater palmas,
metade para o «show»,
metade para celebrar-lhe
a etapa aniversária!

'

ESTOCOLMO, 13 (Uníted) - Uma nota recebida dos Es ...

ta {los Unidos pela Suecía, evidentemeiJlJi,e visando a Argentína,
solicita da. maneira formal que .seja mantido o decreto pelo
qual estavam proibidas as exportações de material bélico sue

eo. Fontes bem informadas indicaram, contudo, que o govêr-

1110, sueco, ao que parece, aprovou os contratos para a aquísl
i ção de armas por parte da Arg'entina, na esperança de que o'

i gOVêi'110 de Peron ".seria aceito"•.

i Sabe-se que estão sendo feitos outros grandes pedidos de

armas pela Arg'entina - um dos mais antigos clientes na Sue

�'-.------- eía - os quais incluem novo," tipos de peças de artilharia pa-

t H. 9744 ra o exército e a maninha,

o plebiscito conduziria ao Iascísme
LONDRES, 13 (U. P.) - O plebiscito grego sôbre a mo

narquia, conduzirá ao estlabelecimento de um estado fascista,
na Grécia. Foi o que afirmaram três membros trabalhistas do

Parlamento britânico, que' estiperam: em visita ao território
helênico. Segundo os mesmos informantes. a insistência' na;

1 ealização do plebiscito poderá, também, arrastar 'a Grécia á

guerra civil. Atualmente, afirmaram os três deputados, a ex

trema esquerda está travando uma guerra civil unilateral con

tra todos os democratas que discordam da política do govêr
no. Milhares de gregos foram mortos e presos ilegalmente, pe
las fôrças do novo govêrno, de tendência francamente direi

tista.

TOME APERITIVO

K N()T

Brown denunciou Ia Grã-Bretanha
WASHINGTON, 13 (United) - o senador republícano

Br.own Brewster dennnciou a Grã-Bretamha de ·ter' 'o"compli
cadO' o pro-ble:ma da'.:palest�na"- e acusou-.a de' subvencionar a

Liga Arabe, além de ter "cO'mprado" o rey I-gn Saud, da Ara-:
Ma, com 20 milhões de dólar,es, para proteger e ampliar as

cO'ncessões petrolifera·g no Oriente Médio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na alma da mulher que, se
", * ,�

casa,
.

logo no primeiro beijo, AS DONAS DE CASA DEVEM
d'a-se uma metamorfose - um SABER QUE:'
instinto que existia na virgem A g.ordura da gola dos sobre-
sob o 'nome de pudor transfor-I t�d?s e dos casacos, limpa-se
ma-se em um sentimento po- [frtclonando-as com nm pano

\ deroso que se chama - a ma- humedecido com agua e amo-

_

I ternidade.
,

'Ilíaca em yar,te.s íguaes.

-n-O-E-N-Ç-A-S-N-'-E-R-V-"-S-A-S--I RECEITA P��� à SEU PA- Para tirar ;';h��iro da cebola
Com os progressos da medidna. LADAR

'

'" .das mãos, esfrega-se Uma fo-hoje, as doenças
'

nervosas, quando
MACARRÃO BECHAMEL

Ilha
de aimo.tratadas em tempo, são maleR per. '.t'

feitamente remediáveis. O curandeí- COM LINGUIÇA DE FUMEI- '1.' * *

rismo, fruto da· ígnorâncía, só podl 'RO Como se limpa o Linóleo _

prejudicar 'os indivíduos afetados d.
Fazer um molho Bechamel] Para ·cons.erva-lo lustroso la-tais I enfermidades. O Serviço, Na- I

cional de Doenças mentais dispõe c-om queijo muito espêsso [un- vem-no de quinze em quinze
rle um Ambulatório, :qne atende, gra� tando-lhs um pouco de massa dias com um pouco d'agua e
tuitamente os doentes nervosos ln� de tomates. E'm separado pre- egual quantidade de leite. Dedígentes, na RUa Deoêoro 22. das!

parar O macarrão CO"zido : na pois de bem enxuto fricionemà!l 11 "'oras. diàriamene.. I:'�
�.' água e sal. Depois de cozido com uma; flanela Iígetramente

. Os taxis aêreos
-----------�

colocar o macarrão' sem água, embebida de oleo de linhaça.
Reabertur'a do ern 'um pràtb. e levar oRO, forno,

.
* * ;o

derramar' sôbre o macarrão o 'AS MÃES DEVEM SABER

I laterra L b
'

tó
·

molho Bechamel, juntar um QUÊ'na ng aterra ii ora rIo pedaço de linguiça de fumeiro Nas crti,eimaduras, antíes de
(Serviço Especial do 'CEC, Radio-T'ecnicc-Electron

e uma ou duas fatias de pre- mais nada, é necessário com

para "O Estado"). Fundado em 1935 sunto cortadas em quadrinhos agua fervida a que se acres-'L d A' d h' pouco Montagem de rÚdios. Ampli- t
-

don res - ln a a
. ficadores-TrattsmÍllao:i'es pequenos. cen a uma pequena povçao

.

e
tempo' realizou-se na Gr.-Bre- Mabrial importad.. direta- Cobrir com uma camada de sal de cosínha, lavar a ferida
tanha, o primeiro vôo de. um mente doa U. S. A. queijo ralado e farinha de ros-' para desernbaraçal-a das ím-
avião arrendado para um ser- Proprietário ca. Colocar num fotno brando. purezas e .desta arte evitar in-
viço de transporte aéreo par- ütemar Georges, Btihm Deixar tostar até ficar aloura- feções. Util vécem seguida, to-

e; tícular. Trata-se de um

peque-I
E:ecbe - Tecnico - Profi••ionol do. É apetitoso. car a superficie queimada com

no avião 'taxi, da emprêsa formado nu' Europa' �, ,� * um algodão embebido em umaFlorianópolia ,

"SeI1içoiS Aéreos Cambrícos", �uu João Pinto n. 29 •• Sob. CONSELHO DE BELEZA solução concentrada de acido
que efetuou um vôo de Car- Para a irritação dos olhos, pecríno ou Ienímento óleo' cal-
diff á Bristol, transportando hà um remédio muito simples: eáreo. Proteger sempre a su-
um carregamento de materi-, E�CRITóRIO IMOBILURIO laval-os duas vezes por .dta .perfícíe queimada com gaz�ais produzidos nas fábricas do A. L. ALVES com infusão de chá morno. esterelizada e jamais d-eitar
Píz de Ganes e que se destí- Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis, �l> �, * sobre a mesma medicamentos
navam á Bristol Aeroplane Encarrega-se de: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação e adml-
Company, daquela última cí- nistração de imóveis,

. dade. O pequeno avião taxi, Organiza, também, papéis para com-

cobriu o pe�curso entre as

I'
pra de propriedades pelos Institutos

duas' cida,des de pouco mais de de Previdência e Montepio Estadual.

160 quilômetros, voando a me-

nos de 200 klms. por nora,
com o consumo ,médio de um

galão de gazolina (cerca de 4
litros e meio), para cada 36
quilômetros, o que equivale a

:um rendimento que se pode ob
ter sómente com o de um au-

tomovel de canga de grande ve

locidade. Esse fato, além d�
marcar o início de uma nova

modaUdade na exploração dos
transportes aéreos, veio de
monstrar o gráu de desenvol
vimÊmto tomado pela aviàção
comerdal na Grã-Bretanha,
após a guerra, onde além das
atividades das emprêsas que

I Iexploram as linhas nacionals,
encontram-se grandemente de-
senvolvidas ás daquelas que se :- _

lançaram á eXlploração das ro
tas internacionais, como é o
caso da British & South Amé
rica Airways que ainda recen

temente efetuou o vôo inau
.gural da sua, hova linha para
a América do Sul, na qual es
tá empregando os famosos
quadrimotores "LancasteT",
devidamente fornecidos na

sua versão comercial.

..

O' «berbeironl Não sabe
ainda quàl é a sua «mão»?

Aos, nossos ,'\
."Agentes

Leiam todo dia esta coluna
até o fim

mendo massas, farinaceos, lei
te e doces. e tomando leite e

mate nas refeições.

Pedimo. avisar por telegra
ma. quando o jornal não chegar
no meamo dtc ,

'

QUEi�AS. E RECLAMAÇõES
PREZADO LElTOR: Se o que -ne

interessa é, realmente, uma providencia
vara endireitar o que estiver errado ou

para que alvo uma falta não se' repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação

O QUE SE PENSA DA'MU
LHER:

ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇOF,S,
de O .t>;STADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma infor�a.
ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla- .

mação nem a. providência tomadà.

Precisa de uru empregaúo
competente?

--,. Consulte o nosso fichá
rio _de c3indidatos a

emprêgos

Para aformosear a c u tis
deve-se usar do gelo, que for
tale.ce os mu,scuos e é conve

niente para as rugas.
,� 'x' ;;.

ativo-s como íodorormío, etc,
que facilmente absorvidos po
dem Intoxicar a c:reança. Tra
tando-se de uma ferida aberta,
suJeita a infeções, convêm

co- I semp.re chamar o médico.
.

Consegue-se, engordar

AUMENTE
seus ne,gócios em São
Paulo;' confiando-os a

MAR1ô1tHAEFER
Representante

C�ixa Postal. 5756
End. Tel.,: Mariely

MACHADO II ClÂ
AII8Dc::ia•• Repr=.entaçõe. em

Geral
Motriz: Florian6poli.
Rua João Pi.to i n. "
Caixa Po.tal : 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n
(Edil. PI'6pt'lCl).

T.legl·amOl: ·PRIMUS"
Acret'lt... '!lo. principm{1I
lnunlcipioc :lo 'E:IItZ1�h

OPORTUNIDADE ,.,. VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO e VÁREJO - preço 'de fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000,00. �

Tratar pessoalmente com: PAPELARIA MELIM
.

Rio do Sul - Santo Catarina.
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FARMÁCIAS DF PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mê.$.

de maio, as seguintes. farmácias:
10• - Quarta-feira (Feriado)

Farmácia S�nt') Agostinho - Rua

Conselheiro Nafra,
4 - (Sábado à tarde) - Farmá-

cia Esperança - Rua ConselheirD>

Mafra.

5 - Domingo - Farmãcia Espev·
rança - Rua Conselheiro �1afra.

11 _. (Sába,lo à tarde) - Farmá
cia N'elson - Rua Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia Ne'"

san - .Rua Felipe Schmi<lt.
r

18 - (Sábadó' à tarde) - FaTlnâ·

cia l\1oclerna .;._ Praça 15 de Nóvem.. ·

bro.
19 - ·Domingo - Farmácia .�&

dema - Praça 15 c1.e Nov�mbro.
25 - (Sábado à tarde) "Farmá.

cia Santo Antônio - Rua João Pinto.

2'6 - Domingo - Farmácia SantQ

Antônio - Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado peJa
Farmácia Santo Antônio, sita à· rtia

João Pinto.

Deseja obter
emprego 1

Procul'(} emtão a noss" Gerêl!lu'
cia e preencha a nossa "ficha dl'i"
informações úteis", dando tOdo"
as indicações possíveis, que ter...
mos prazer em' recomendá-lo (a)'
BIOS interessados na aquisição liS'"
I)ons funcionários (as). .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

Acusados de provocerem a Festa Beneficente pró Caixa Escolar
,

. ·guerra Givil . 'do Grupo Francisco Tolentiuo '

Changai, ,13 (U. P.) - Cliu- que deveriam
.

ser localizados • O Corpo docente do educan-I número 'de Coti!lon, danças
enlai, principal delegado co- os' incidentes, mas não resol- dárío . acima referido, da oída-i que duraram ate 'madrugada.
munista de Nanquim, acusou, vidas um por um, e sim, den- de sanjosef'ense, promoveu, Doces em abundância, bebidas

MENI�A MAGDA yIEGAS hoje, de' reacionarios, o Kuo- tro do quadro geral. (Elogiou como costuma fazer todos os suáves águas minerais firios,
1!'esteJa, na efeméride que mintang, por procurar provo- o espírito de equidade de Mar- anos, expressiva festa em 00- etc., foram oferecidos pelas

.hoje transcorre, mais uma. .

·z l shaü e dos representantes netíoío da sua Caixa Escolar. senhoras e senhorinhas jose-
Primavera a galante menina

I
Cal a guerra ClVZ gera na

.

d Q G do Comi- Para m a i o r realce deu um f'enses, que, assim procedendo,_ ,
" China e ao mesmo tempo pro-

amertcanos o ..
..Mazda Viegas filha do sau- '. . -' te' Bxecutiuo de Pequin Wal- cunho patriótico à referida _muito comcorreram para o mo-I::>

.

'

'
,

,
• , curar provar que a mzssao che- . � •.

. '. .doso conterraneo Laércio Vie-
r d M h II f

' ter Robertscm e briçadeiro çe- festa, homenagando
:

os,. nOB- vel da festa -'- beneêícíar o es-
_ .gas. ��s �J��os �r�n�oíve�ac:s��: neral Henry, Byroade, acres- sos conterrâneos, soldados da colar ncessítado, As distintas

*

t d Ú'do
' .' centando: "se alguns repte- F.E.B., f<ilhos daquele rincãoj educadoras do G. E. "Francis-

MENINO JúLIO CESAR os Es a os ru s, numa çuer-
t t istas têm tido tradicional. E assim, organí-] co 'I'olentíno " e seu digno di-

.. �,' :ra ao lado do Kuomintang. sen .an es comum
,

,

,A data de hoje, regista o

l:t t ·t
- _

.

t âi t d zando naquela colméia de tra-I retor sr. Aldo <?àmara da Si�-. transcorrer do aniversário na-I, zan. ou , que a sz �çao
.

nao ponto_s de vzs a_ wergen es
.

os
balho intelectual, a programa-: va, foram pródigos em gentí-'ia}i,cio do inteligente menino I

e 1:uto grl!ve, sendo airuia amerz�nos� :nao� C?uer dizer
ção da mesma.

i lezas.
,
"Júlio César, diléto filhinho do

1 possz.vel, eoiiar a çuerra, âes- que taz.s. dzvergenc_zas sejam O Prefeito municipal SI', Ar- E assim deram á significati-
.sr. Zigomar Fernandes, atual- uencilharuio-se Q go�e:no de do partido �omumsta chinez, noldo Sousa, sabedor de tão va festa, cunho especial com

· .mente residente na cidade de seus elementos delzczstas,' e em 'seu con,J1t,nto. patr-iótica festa, espontânea- as suas presenças _ os nossos
.Blumenau.

'

..uon.CE60S'
I mente se prontíficou a asso- pracinhas e -a Sociedade jose-

• !

Clrrn i..... K. I cíar-se, resolvendo logo' man- ,fense.
'

SRA. BELISÁRIA DUTR.-\
'

i
."./ d D f Sanitâ-

dae cunhar medalhas expres- ..... _Aní
.

etemé id - A Inspetoria e e esa .

1 drversaria-se, na emeri e
ria 'Animal em sua campanha jHVaS, para ga ar ear os nos- na.:Ilôrno do I,st'adode hoje, a exma. sra. Belisária para a dompleta extinção da sos soldados que com denodo I UU.'"

.Dutra, dígníssima espôsa do . � "RAIVA" ou "MAL DE CAvEI· e patríotísmo como compo-( h Decretos de 1 de maio de 1946sr. Gasnaríno Dutra, coletor ' RAS" como é vulgarmente c ama- nentes da F.E.B., tantos Ioa-�.t"'
• h da essa terrível moléstia do gano, , o INTERVENTOJ� "t:DERAL RESOLVI<;federal em São Fancisco do r 1 pede a tôdas as pessoas ,de bôa ros colh::üam em Pisto,ia � v�- Exoneror:

"Sul. vontade, especialmente .1S resí- le do Po, retornando a Pátr-ia Alcino Fernandes do cargo da classe E da

dentes no interior, para que 111<1·· cheios de glórias pelo dever carreira de Escriturário, do Quadro únic!) do

tem o maior número possível de cumprido E sábado à hora Estado, por ter sido nomeado para exercer ou-

MORCEGOS.
.

,..., _

' "tro cargo público.
Mortos 'os morcegos deve-se-lhes prevista, no sla1310 do clube 1. Demitir:

abrir a barriga e coldeá·los dent;ro de Junho", realizou-se a to- De acôrdo com e item r, do art. 229, do de-

de um vidro com ;fermol a ��%, cante e patriótica função, pre- ereto-lei D. 572, de 28 de outubro de 1941:
.

I
-

d adqu r da Tadeu Kowalski, ocupante do cargo da elas-cuja so �lÇ�O poc era ser· 1 1 sidida por ss. e :p'elo sr. Aldof
'

1 1 se J da carreira de Médico, do Quadro' Únicona armacia oca,
C' da Sll di t 1Isto feito, queiram entregá-los amara I va, . Ire 01' (O do Estado, lotado no 3° distrito-sanitário, com

aos senhores intendentes distritais educandário festejante. II
sede em Blumenau. '

OU prefeitos, os quais se encane-

Di.rigiu. as festas a simpáti- (ReprOduzidO. por
ter saido com incorreção).

crara-o da remessa dos morcegos _ J>I'
r'" TC'OS de 9 de maw de 1946

o. ca professora 'de ed.ucaçao J.�SI- o J'·:-'EII\'ENTOR FEDERAL RESOLVEpara o segumte endereço: '.' ..
1 • ,

Inspetoria de Defesa Animal oa senhOl:lnha AnIta Plzalll. O. Demitir:

Sanitária. , . salão órn8Jmemltado e Uu:mina- De acôrdo com o ar!. 229, item l, do deere·

d 'R d
-

d "O E t d " to·lei n, Sí2, de 28 de outubro de 1941:A/C. a. e .açao, .e s ar'. o . NO a. caprich.o, a...presentavaFI
F

1 S t C t '\
�

Ângelo de Caetano, ocupante interino do car-onanopo IS an a a, a ma.

a�radavel ambIente pela pre- go da classe J da carreira de Médie!), do Qua.
sença de autoridia4es civis e, ciro Único d/Y Estado, lotado.ll,o 10 distrito. sa-
m:Uitares e' grande n.ÚInero de I llitári�, com sede nesta Capital.

I
l!. '1" . ..:I� •

d'-.:J 1 I I À'omeal': .

laJml laS <.UI. SOCH� <:IiUe oca. De acôrdo com o art. 169, do decreto.lei n,

No centro do ,salão foi armado, 431, de 19 de março de 1940:

sIgnificativo troféu, com o V I Diva :\!laria Pasqualini de Oliveira para

dà Vitória oom as côres nacio- exercer o cargo de Esérevellte Juramentado da
.

'1
•

'

. Escrivania de Paz do distrito de Corupá, mu-

naIS, 1 uminado � Cap'l'lcho, ! nicípio e comarca de Jaraguá do Sul· em que
tendo ao Centro simbólica fi-' é serventuário vitalício José pasqualini. ,

gura da Pátria impunhaIlldo!a Remave,', "ex-officl<>"
bandeira NaJOiona.l e cevcada De acôrdo com o art. 71, item l, d0 deere·

to-lei n. 572, de 28, de outubro de 1941:de outrlliS filguras - todas alu-
nas do Grupo - com flâmulas
patr�óticas às mãos.
Foi nesse ambiente que os Delegacia Regional de Timb6.

Zélio 1fartins, ocupante do cargo de Escri-
Copytighl da pracinhas for3lm recpoionados vã!), padrão F, do Quadro único do Estado, da

'l'�.'IJ?1. com' salvas de 'palmas, e, pelo Delegacia Regional de Timbó para a DelegaciaTheHAY! rOI/H. _, -.,,�

'sr. P.red'eito Municir>ai e auto- de Joinvile. (

ridades 'premiados com as me-
l - que uma chapa' de fer- dalhas meritórias, com' as se-

ro que tivesse um centésimo guÍ11t.e,s inscrições: "São José

N'a-O é' so" um
milésimo de milímet.ro de es- 11-5-1946, no verso, e, no an-
Pessura, seria tão transnaren- d"

,'.
F1:" yel1so, ao expe ,1,CI0n8JrlO ...

grande mu,!}. ',·co
I te como o vidTO. ' of. Preifeito Municipal. A me-

'i) 2 - que o rio Wobbe She- dalha tem ao centro a simbó-
Hollywood, 13 (United) 00- Um beyli, na .Africa .�iental, per- lica. figtlra da Glória com co
grande músÍ>Co não é necessa- corre mUltos qUllometros mas rôa de louros á mão em atitu
riamente um homem que :viva não, chega ,ao mar, desapare- de de quEim galardôa o heróe. O SANTG De 'DIA
só no mundo da arte, sem na�

I
cenao deba-1XO da terra. IE 8Jssim, os nossos pracinhas

da ente�der �s coisas práti;
.

3 - qu� .

nada me�os d: Já relegados do esquecimento 14 ��.MAI� .

cas da VIda; E o q�e aJcaha de ClllCO repubhc.as �en_�anas -foram sUl'preendidos com es-'
.

S. BorufaclO, M�rtJir oprovar Jose Iturbl, ao anun- j
- Costa R1Jca, NlcaI.agu�, sa demonstração de aJprêço e I. H�v�a �m _Roma, no secUllo � " l�mciar que fará a sua próxima Hon�ul'as, Guatemala e �ao simpatia pIo muito que lhes I

Jovem 'Cf'1S�tao de nome BOil11farclO.
tournée de concêrtos pela DomIngos tornaram-se l.n- deve a Pátlia. São eles: Le,vy Este 'era, �ta�ente "na cas,a de
Amérilca do Sul, pilotando o ?:epe�dentes )10 mesmo dla, ,Malty, Dultavio Go,elho Junior, Itlma. �au:mba rIca. Ag1}ae, patl"'o� d�e
seu prÓ!prio avião. isto e, a 15 <:l,e set;mbro d_e 182_1. Luiz Parente, Antônio Dias, Bonif�mo, por s'U� Viez, ena cnsrta,

4 - qU'8 O xa do Ira' nao E st e v ã o Sohmitt Vindlino ldleshonramido, [porem, >O nome de

pode pisar terra que não <,',eja Sousa EtelVlino Silvei�a de 'Cristo, com sua vida desil1egirada.
de sua n�ç�o; e que" por isso, Sousa: e Osvaldo Hermenegil- ,Chegou � ter l"elações cri�sas
qU,ando VISIta um pal� estrar:- do da Rosa. Depois houve dan- coou seu �nten:de,�te. Certo dIa, Cooll

Casas· Ven.dem-se, à rUéi gelro, calça urnas botma� a� '13a inaugurando-se cpm um ?:eenide:ndo a VIleza de seu proce-
,. Mal0r C0sta 116 dupla sola, entre as qualSha' dunelIlto, resohneu ,rooIl[ler comptle-

,Anda de protefi.!to
e à rua General Bittencourt, uma ligeira canlada de terra trumenÍ'e 'Üoou o vicio. Este dia ma,r-i,U . II esq . �a Tr.8vessa Argentina n. 2. iraniana. r"·N cou a ·Cúnversã.o de Bonifácio tam-

Londres, 13 (U. P.) � (De Tratar à rua Major Cost�, 62. 5 _ que, na Finlan:dia, obri- O D" 1, bém. TOIfiaram a r.asolução de fa-
:Robert Jencks, corresponden- O PAECE.O DO DIA ga-se os advogados a s�rem

�
.z,er ;penitência. BOllli.fácio foi p'arra .

, te da United Press) - Os cien- policiais durante um ano, afin1 .':0 Oriente, onde 81nda os oristãos'
tl""+'as brl·t8,nl·COS, com'ec"'ram TAREFA DAS MÃES

t to

�
I t m,.".,rI Q'

.o1l>
, '" I'� Oli dentali sujo. e eatragadol dali de se haJbituarenl ao con ac .AI. � eram crue 'llllenl e pers<o';5uwuOiS. UlS

,:a. levantar uma onda de pro- crianças revelam impe,.doáve! des- com os ,criminosos e, desse '
;
,'..' :ádudar os cQnf�so-nes da Fé e 00-

..?,stos contra a pena de dez lein dOIi paÍ8\ E'nquanto a criança modo adquirirem eX!periência quirir os restos mortais dos márti-,�,s de prisão imposta ao dr. não aabe compe�e à mãe a tarefa
para � trato com os mesmos.

'

LHe IlECOI6E(ti)A, 4 'res. Em Tarso assi;s,tiJU, cerro di,a,
- ,Alan Nuhn May, sob a acusa-,

de fazer-lhe a lImpezQ ba boca,

I
nl, t'ba' ao maMirio de muiltos diis"��UJlbs de

.

Ensine Beú filho. desde oa 6 - que GWJguIl1as rI s lll- �

ção de ter revelado segredos primeiros anoa, Q cuidar d�. dígenas que vivem nas �nc?.s- ,cristo, exol'llando-os à paciência e
sôbre a enel'gia atômica, á ?ent?a. escovan�o-o8 de rnanh�. tas dos Andes, na Republica

.

fi{lellidade, liev®ldo sua' audácia tã().

União Soviética. 'a_noite e depOIS de cada refel- do Equador, conservam urn longe de heijiaf as cadeias com qUeA prl'mel'ra ma,n�.çestacao- çao SNES.
.

ulto f
,. ..<. .... , t I' d B

.
'

. 'ulJ.'
,, ,_ CUl'lOSO C unerano: por ps m"",lIul'es es wvam 'lga os.. 0'1111-'veio de um grupo chefüido LO"OMOVEL ,., 18 BP" � processo que ainda não 'fádo foi preso ,e cOIl!d�nado à mor-

pelo dr. M. A. Philipps, co-ães- ti n se pôde conhecet, esses indios te. Quando os verdugos cortaram-
cobr1dor da maravilhosa 1ro- Vendem-se um LocomoveI de reduzeIn as ca:beças de seus.. ihe a cabeça, sacudiu mn te,rrivel
ga anti-pneurrnôn:iJca "M & B," \8 HPE marca Brown e May princ:iJpais chefs mortos ao ta- terremoto toida a região, fa.to que
em earlta ao "News Chl'onicle," perfeitamente

r"con,dicionado.ll;lÍanhO
de Ullla laranja e mu- levou a lUJUi;tOS pa.gãÜiSl a abraçar a

'na qual se cons.idera Nunn Pronta entre gOl. Ver, examinar e nifiicam.-nas de tal forma ("ue Fé catól'ica. Foi, mais uma vez, o-.

t.� "1. con rOI) fIOR!OO' ,<€Cr'lT€S 011 AnTIGAS"1v�ay, como o primeiro mártir t'l'Itar com 1Y1ário Abreu, nesta nada perdem_da eXDressão que �� :<2TlfUC dos m:'trtiJ'CS � s-emente de
da era atômica. c"çHt:,.L . I as animava em vida. I I no\'üs cristãos.

ANIVER.SÁRIOS :

*

.:DR JOÃO BATISTA TEZZA
Transcorre, hoje, o aniversá

rio natalício do sr.' dr. João
.Batista Tezza, advogado, resí
,�dente em Lajes.

HIGINO �ACHADO �l: ;:
A data de hoje regista o

';translCorrer do aJniversário na
··talícto do sr. H1gino Machado.
.

VIAJANTES:
*

MARIO CANAVARRO
FONSECA

Visita F-lorianópolis, o sr.

:Mário Canavarro Fonseca,
:DD. inSlpetor do Bah,co do Dis�
·trito Federal. S. S., que veio
'em dbjéto de serviço, deverá

· demorar-se alguns dias em

:nossa Captta;l.
O "O Estado" almeja-lhe fe

·
Hz est8Jda em nossa terra..

*

.NOIVADO:
- Contratou casamento com a

gentil 'Sta. Càndida C.ardoso,
fino. ornamento da sociedade
:lOlCal e filha do sr. Manoel Vi
--c,ente Cardoso, o sr. Israel Go
mes Caldeira, filho do sr. Pe-·
�dro Gomes Caldeira. ,

.

r
*

CONT( mORA LOUR.DES A. N.
O'DONNEL

Em Pôrto Megre, onde se

·encontra, rcorará gráu, hoje
dia 14, depois de u:m bJ..i
,1hante -curso de contadora, -a

'gentil sta. Lourdes de Andrade
� 'Neves O'Donnel.

A jQvem diplomapdo é a ora

,dora da turma e o ato se rea-

1izará no salão do Clube do
'Comércio.

AtencãoA
,

Vende-se uma casa, na Se
'vidão' Carvalho, n°. 10
I

Tratar na mesma,) 3 v 1
I

Bolos
mais crescidos

�
911eúeaoJ i ,I

Bolos
. ,�

maIs macIos
"-- It

Bofe;s

_maisl%s

CONTRIBUA I
oara a Caixa de Esmolas aos Inm
'pntp" flp Flod""óooli ..

•

Tome KNOT

Clo:vis Bonnassis, ooupante do cargo de ESM
crivão, padrão F, do Quadro único do EstaM
do, da Delegacia Regional de Joinvile par?. a.

Catolicismo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AllllioRtI/lltlo
PARA OS

RESFRIADQS
DACIIBECII

.:>

l�ara alivio rápido, quasi instantâneo, dos resfriados da cabeça,
pingue algumas gotas de Vick Va-tro-nol em cada narina. De-
sentopem o nariz, contraem as mucosas inchadas e acalmam a I:����i·t��!��=r.'VICE( \,11,,1110,,"01. ' I

-----------,--,-_ -- -.----- I
O pOder atômico contra o poder navall
SENSACIONAIS DECLARA�;E; DE) S'IR ALEXAl'iDER NA I

CA.M.AR..i\. DOS COMUNS I
LONDRES, - por Leslie Perkins - (Serviço Especial do

CEC para "O Estado") - A Grã-Bretanha tem apenas um cou

raçado em construção e decidiu suspender a eonstruçâo de
outros quatro iniciado em 1938, e 1939: Anunci-ou o Primeiro
Lord do Almirantado na Câmara dos Comuns que o encoura- I
cada em construcão deslocava 42.500 toneladas, sendo seu ar

mamento principal constituído por 8 canhões de 15 polegadas
e seu custo avaliado em 9 milhões de esterlinas. Referíndo-se !
ao papel da Marinha na guerra, o Primeiro Lord disse não he
sitar em classífícar o almirante Cunningham <como o maior

capitão dos mares, desde Nelson. Revelou que 996 submarinos
alemães, italianos e japoneses ttnham sido afundados em to
da a guerra, sendo que mais de 600 por fôrças britânicas ou

fôrças aliadas sob contrôle brítâníco.: Além disso, 300 subma
rinos foram destruidos a menos de 500 milhas do Reino Uni
do. Em todo o conflito, a Grã-Bretanha perdeu 3.282 navios, í
mclusíve 3 encouracados, 2 cruzadores de batalha, 5 porta- )

aviões, 23 cruzadores, 134 destroíers e 77 submarinos. O núme
TO de marinheiros ingleses mortos' foi de 51.000, ou seja
20.000 mais do que na guerra'de 1914-18. Aludindo á possível
intlluência da bomba-atômica sôbre o poder naval, Sir Alexan
der declarou: "Ainda não conhecemos os limites da eficiência Ida bomba atômíca sôbre as unidades navais. Os resultados

Id.as experiências Teal,izada� no Pacífico poderão introduzir

.consíderaveís modificações nos métodos de defesa naval e na

construção de navios". Afirmou no entanto, que a segurança
britânica dependia da manutenção de suas comunicações ma

rítimas sem as quais qualquer agressor sem precisar da bom

ba atô{n1ca, cortaria simplesmente as artérias britânicas no

R��OIVidO, enfim, seu problema financeiro! I
Adqu.ira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAB.CELADAMEIITE,

com a.s VANTAGENS da compra à via.,
servindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO
,

KNOT ?-

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Blclcletal

J61as

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e ..nitár'"
ArtlloS pa,. .......ates

Peles
Casacos
Quaisquer artl,..

INDÚSTRIA; COMálGlO E SEGUROS KNOT S. A.

RECORTE :mSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE· FLORIANÓPOLIS.

. Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA eom a mensalidade de Cr$ .

FlorianópoHs, de ........•... de 194 .

Nome por extenso .• o ' .•••••••••••••••• , ••••••••••

Local onde deverá ser cobrada a mejisalídade .

14 __ + te" mtt &111

".-

1\1010 r a óleo
,

cru

QUANTO RENDEM OS DEPÓSITOS -- Os dep6sitoa na

Caixa Econômica oferecem característico li das mais inte
rellll(lntes. Ali. podem eles ser inici(ldos e continuados com

importâncias mínim(ls Isso lhes dá singular e.lecnee e

eXpre8l1QO, sobretudo, peloa reauItadoll que se ebtêm, Vejam,
por exemplo. os 'caso. seguinte.: _

DEPÓSITO SEMANAr� DE SETE CRUZEIROS -- Quem re

solve economizer diàriamente . um cruzeiro. para. no fim
da semana. depositar sete cruzeiros na Caixa Econômica,
já ao têrmo de um ono dispõe de Cr$ 370.70, Se quiser.
continuar êsae dep&.ito !'lO!' maia quatro cncs, no Eí m de
cinco (lnos póslluiró Cr$ 2.050,80. Cont-inucmdo O depô
liito por moi. um quinquênio, no fim de dez anos terá
Cr$ 4.675,80. aendo Cr$ 3.640,00 de capital, e de juros,

I..ir$ 1.035,80,
DEPÓSITO DE CINQUENTA CRlIZEIROS -- Um dep6sito
menual de cinquenta cruzeiros. na Caixa Econômica, no
fim de cinco C!noll estará elevad·o a Cr$ 3.394,00 e em dez
anos a Cr$ 7.738.10, sendo Cr$ 6.0Q{),OO de capital e

C.$ 1.738,70 de juros. I r
DEPÓSITO DA MAIORIDADE -- O dep6sito me�lIal de dez "ompra,..,se
cruzeiros, o chamado dapôsí to da maioridade. é o 'lu", mais

I
fCicilmente todo mundo pode fazer em favor de um filho. Mobília de sala, gr o p» e st c :

emitindo urna c(lderneta p(lra lIer movimentada pelo bene- fado, � m bom es tado ,

I
ficiado quando atingir a maioridade C1:1 s" casar No fim . Dirigir-se à caixa Pcst s l 1'0'6·
de 21 anos, ê••e depósito estará em Cr.$ 4.396,30, sendo Nesta

•
Cr$ 2.520,00 de capital e Cr$ 1.876,30 de

jur_olllll·__...-;I _'._ VENTILADORES

«Mafar-me-ão quando che
garmos à Alemenhes

Londres, (U. P.) - No- uma cena dramática. Uma jo-
tidas de Madrid, dizem que 12 vem alemã, ao ver chegar o

alemães foram pela comissão avíão.. teve violenta crise de
de 'Controle aliada, repatria- nervos, obrigando 4 viajantes,
dos para a Alemanha, em a domina-la. a fôrça. "Matar
avião, .na ultima sexta-feira. me-ão quando chegarmos á
Entre êles, figuram o general
Hans Doerr, Richard Engre, .Memanha", gritava a jovem.
Joachim Canarís Sobrinho, Dominada, foi levada á ciíni
general Canarís e '0 reverendo

I
ca do aeroporto, onde recebeu

$ . Joã_D Lukering, padre católico, os. cuidados médicos, e dep?is
residente em Barcelona. Na] fOI transportada para o aVIa0,
ocasião do embarque, ocorreu I sob a ação de calmantes.

II
-

QU';�-- V�S;IR.SE (OM CONFORTO E ELECiAHCIA ?
I

PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello

\ . Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA.T� 8(0$,
ORLANDO SOA l-{P�JI�L]

Rua Conselheiro ·Mafra, 36 lOJa e �ob'reloia - Telefone 1514 (rede inferna)
Cai�a Postal 51 --- Eod. Teleg.: «8carpelli» ---, Florianóp�lis

va,

Os depó'sitos na Caixa Econômica

Vl:NDE-SE um marca "cu.
max" - rr.il rot,.,ções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co.

te de óleo,
O 'rnotq; pode ser examina

do em Ltajat com 'o sr. Oswal
do Dutra delegado Ínstltuta
dos Marítimos. Tratar com Srd
nei Ncceti à rua João Pioto ,

34. Te-efone 11'34..
• • •

ado Vendem-lIe doia ventiladorEC's elec
tricos. grandea, pa'l'a cima de me

&Ia ou parede, sendo um oscilante,
proprios para escritório. barbea
rias, cafea, etc, Tratar na rua Ái
mirante Lamego 15:

.

* * *

Motores a óleo crú
Marítimos. induatr iáis con

jugados com dínamos. para o

fornecimento de energia elétrica.
Inf'or nvações: rua Maior Costa,
33 - Fpol is (15 v-I).

* * *

FORD 34
4 portas, bem calçado, mo.

tor novo, 2 pneus subi!�Sf(8Jentes.
vende-se por Cr$ 20.000,00.
Tratar com o snr, DONATO

Hotel La Porta.
xxx

PERDEU-SE
Há cêrca de 15 dia., entre LOle.

e Bom Retiro, perdeu-ae' uma PDS:'
ta com roupa de creanga. Pede-ss
o quem souber da mesmQ infor
mar na Livraria P.rcgresso. rua.

Felipe Schmidt. - Flo:ianópo!is.
.

10 v-7

Laboratorio
<:Iínico

flUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em l.rente. 00 Tesou�o
do Estado

Florianópolis
Farm. NBrbal AI·ns de Souza

da Costa Avila

* * *

Terreno DO Centro

Dr. H. 6 S Mp.dih;A
�arm. L.

Vende-se um . terreno de 11x3(1
dando frente para 2 ruall, Préo90 e.

demais inforlTle. a tratar com

CESARIQ, no Banco Ince,
5 v.-

TOSSE.
5RQNQUITE
E COQUELUCHE

TOMe Se:MPR!
,

�

, \

Exame de 60::1-9'ue, Exame para verific4ção
de cancer, Exame d. urina, Exame!)Q '1'0

verific'ação da gravides, Exame <ie escarro,'
Exame para verifi�ção de d�nç�8 do
�le, boca e cabelôs. Exame oe fezes,

Exame de secreções.
J'utnvQccinas e tranafu�o de sangues,
Lxarne quúnico de farinhas, bebida.

café. águas, etc.'I�......--..--......------..--......

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

E�CRITÓRIO JURtDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

IJellda;; de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiârto d,e Camargo Branco

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

Bndcreco teleerâfico e "EHbranco" - Lajes - St.. Catarina

o fltIElHOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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concluiu a construção
de sua casa ...

-.Recentes descober
Jas cientificas

(Serviço Especial do CEC,
_:para "O Estado").

Londres - Há pouco, diri
gindo-se á Comissão Científi
-ca do Parlamento brítânico,

__Herbert Morrison, presidente
do Conselho Privado, teve
oportunidade de afirmar que
"já se passaram os dias em que
.a Ciência levava uma vida pri
vada de Gata Borralheira. Ho
je, há sempre um posto para
os cientistas ao lado dos agri
cultores, funcionários públicos,
industriais, técnicos e elemen
.tos de profissões liberais, pa
ra que todos realizem a gran
.âe obra de reconstrução na

cional e de planificação social
que iniciamos". Morrison acres
centou que o Departamento
de Investigação Cíentítíca es

tava trabalhandc intensamen-
-te para que a indústria pu
desse aplicar em escala cada
vez maior os novos e impor-.
tantes métodos cíentírícos re

centemente descobertos. Esse
Departamento que é um dos
mais importantes órgãos téc-
-nicos da administração �ritâ-
nica encarrega-se de fomentar
.as ínvestígações científicas
que se realizam em todos os

campos da atividade humana,
-o que procuram fazer em ca

ráter coletivo para saber que
.muítas índustrias têm proble
rnas que são comuns a todos

. no país. Dessa forma, em tro-:
ca

'

de um dispêndio de fundos
I

nacionais relativamente mo-i
-:---::----�:-::-=--_:_-:--_;:::_;_--_;;:;;_-------_;�:_-____;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:::;;;;;;,;;;;;;;;;;;�:::;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._destas, o Departamento está C rol Gr (8 Pij fi R I t

f

constantemente em plena ati- Maeia:��tI m�l��:e: �elo9
I:l

�:'
-

ompeu com o n er-I
vidade científica, procurando Doce. pr eçes sô 08 CASA MIS ventftr a baoflada j'obter a aplicação prática das OILANEA - RuaC. Mafra. 6 U U
mais recentes descobertas rea- b b·.lízadas nos diversos ramos das Tome, KN'OT 8A bla��ada do PSD da B.'" íaindústrias britânicas. UAJa a.

Sua apúlice.
de seguro na

Sul

todo chefe de família. Essa

garantia a Sul America lhe

proporciona. Há 50 anos ofe
rece e garante Proterão à
Família Brasileir». tendo sido

Nilo Peçanha um dos seus

primeiros segura .los.
Essa proteção está ao alcan

ce de seu lar Procure um

agente da Sul America. Êle
lhe mostrará Sem comprornis
so qual o plano de s-curo

mais adequado a seu caso.

Ouça essa voz amiga e torne a

sua decisão enquanto é tempo.

de sua carreira. A casa que
possuia em Niterói Iôra man

dada construir por subscrição
do povo fluminense, Mas a

quantia arrecadada não Iôra
suficiente. E Nilo Pe çanha,
que não era rico, enfrenta o

compromisso utilizando o pro
duto da liquidação de seu se

guro na Sul America. Essa é
uma das vantagens do seguro
de vida. Mas a principal é,
sem dúvida, a proteção con

tra qualquer imprevisto e cor

responde a um dever real de

Amer-ica

foi O seu ponto
de apoio.
Nilo Peçanha foi um grande
estadista. E seu testamento

conta um episódio edificante

À SUL AMERl,C '"

('AIXA POSTAL 971 - ruo DE JA:'IIEIRO

Qu.�ird ent,;ar�me um Iottieto ·com. infôr
I"IUlCõeS sõbre o seguro.Sul America 10·CCCC· 2 96

N�rne
.

Data do n4Jtc.: dia mêtt (%1.(.0 •••••••

COMPANHIA NAOIONAL DE SEGUROS DE VIDA
Solt.?�.· .. (.'asàdo? ..... l'Pt", filhos? .. , ..

cRua .. , ,,". ", • " , , ., _. ' . . .. ". _ , , , _, ,, __ , ,;,

Cidade, _", _,., _", _ .Betado, .. ,."" _"""

Fundada e_ 1395

CAPTTAL: CR$' 60.000,000,OÓ
RESERVAS: CR$ 1 s.ooo.ooc.oo

Rua Trajano, 23 • Florianõpolis

distribuiu, ontem, à noite, aos

jornais, a seguinte nota:
"A bancada baiana do Par-

tido 'Social Democrático, re-·
• _

presentada pela unanimidade
dos que a compõem, torna pú
blica a sua resolução de pre
servar os. forais de lealdade

I partidaria e de dignidade polí
tica, que a conservaram em

espectativa discreta sôbre o

chamado "caso da Baía", até
9 do corrente, declarando-se,
agora, inteiramente solídaria I
com os conceitos expendídos
da Assembléia Constituinte
pelo deputado Vieira de Melo,
de referência ao atual inter
ventor sr. Guilherme Carneiro
da Rocha Marback. Outrossim,
declara mais que, incorporada,
renovou hoje a expr-essão de
sua solidariedade .irrestrita.,-

I
em visita cordial, ao exmo. sr.

\ [-)V ("-)G DOS' presidente da República, fi-
...i.�.

_ r\' �
cando-lhe a certeza de que o

'emin€'I1te chefe da Nação sou-,
be muito bem ajuizar da atítu- I
de digna e oportuna da referi- :..--_,-----.-------.....--I..----..;

da representação".

Crédito PredialMútuo
PrOOI';elarlOS -- J. Moreira & Cia.

A mais preferida, 'é - inegávet
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M IQR CR s 6.250,00
AV ISO

Caixa Econômica Federal
de Santa Catarina
DEPÓSITOS E RETIRADAS

Muitas bonificações e médico gratiló
Tudo isto por apenaa Cr$ 1.00

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

Séde: Rua Felippe Schmidt, 17 - Sob. �

D1'- OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. r. J DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 62 - Sala 5

m Edifício Cl"u:l:eil'o - Florianópolis.
���aemr:mr�,'PWit'?Q maaAIW�a:t hM..,....,..� ...-

APENAS Cri &,60 CASA' MISCELANEA distri-
Com essa infima quantia Vod buidcra dos Rádios R, C. A

. CONTRIBUA está auxiliando o sea próximo.
nara a Catxa tI� E....molas aos Indl. Centeíbua para a .Caixa de Esmolu Victor, VálvulsQ � Discos.
"(entes de Flllrianópolis. 11108 Indtzentes dI! Florh;nópotia. RUa C •.,u,.;;;.! ei � �'atra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Afouso M. C.
.... ".' "da"'V-eiua'" .. "r .... · .... "�

�.-
Do sr. W', Afonso M. C. da,

Veiga, recebemos .o seguinte
ofício, cuja gentileza agrade-

.---- .

cernas:

Fpolís, 10 de maio de 1946.
"Sr. diretor de "O Estado".

NESTA.
Tenho a honra de levar ao

, ato do sr. diretor do Serviço
vosso conhecimento, que, por
Florestal do Ministério da Agri
cultura, devidamente autorí
sado pela portaria míníste ríal
n. 634, de 18/8/44, fui desíg
nado para sem prejuízo de
minhas atuais funções, exer

cer o cargo de DelE�gauo Flo-
restal Rgíonal . neste Estado,
com sede nesta Capital.
Aproveito a' oportunidade

Para soerguer o. Remo e o Remo e Natação sôbre as com- para apresentar a V. S., as.

Atletismo, é nossa sugestão petições. Por outro lado, o minhas cordiais saudações.
pôr á sua frente esportistas Bandeirante, Ubiratan, Lira, (A.) - Afonso M. C. 'da Vei-
em tôda a extensão da' pala- Aventureiro e outros esperam ga - Chefe da Secção.
vra, que saibam corresponder que a Federação Atlética Ca-'
aos anseios dos clubes e do pú- tarinense faça realizar uma

bUco, resolvendo com íntelí- reunião para tratar de vários
gência problemas graves. I assuntos.

'

Aldo Lul, Riachlelo, Martí- Este é mais um apêlo nosso.

nelli e outros grêmios náuti-I Temos por incumbência salva
cos há muito aguardam o pro- guardar o bom nome do nosso

grama do Departamento de esporte. '

Il\ll, /I�
l

",
u

.' ... _, . ".� ......... "". ,_

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Foram transíerídns para o próximo dominge, os prélios Iínaís do
Torneio 'Relâmpago,' que deveriam ser efetuados ante-ontem, devido

.

às' fortes chuvas que desabaram sobre a cidade, -

:'t

:p.:J;l'U'..o � AT.L.ETIS�IO
Enquanto ru m;;jlil1l�,,· >1} .;;..

futebol e do iatismo vão 'a�

poucos colhendo os frutos dos
li b

....

'T����E�D�u ?e�:oOGr� ����gu����i�s, det:S��en��da�� ••OS su terranneos de U:erchstegaoe P'Q��r: Ecg!ti��:ó-�ante �a;?adOde dOmmg� � 'dades de esporte, os responsá- Rio, 13 (E.) - O Capitão, panha e Alemanha. Afirmou Decolagem de Ftorianónolis,
trmo:s, eixan o o �ram .

o veis pelo Remo· e Atletismo Jean Jacques Rache, coman-I que encontraram nos subter- ás 14,15 horas
F. �. D., em deplorável estado, permanecem na mais comple- dante do primeiro destacamen- raneos, verdadeiras "cavernas C,ulRlTÍBA - :ALOR] .\Nó-
os Jogo.s program,ados par� an- ta inatividade. to do Exército francês, que de Ali Babá" com tesouros ta- POLIS - P. ALEGRE

t t A ai x Fígueíren SEGUNDAS E SEXT � S, e-on em, -:- v -

. Para, levar a,b?m têr�o��m entrou em.Berchs�gaJdel:, ta- bulosos em todos comparti- Decolagem de Flor-ianópol is,
.se, e Atl�tLco x C.aravan� do Ideal e necessarro sacr-ifício, moso refugío de HItler, encon- mentos. Numerosos objetos de ás 10,00 horas

�r, �m dIpu�a do Tor�elOo Re- serenidade e, sobretudo, capa- boa-se nesta cidade, onde veio arte, roubados dos países QCU- INFORl'\fAÇõES:
laIl!'pago da cidade,�rao tI8l!S= c�dade construtiva. fixar residência. Ouvido pela pados, foram encontrados pe- �g.��� VAR�GELEF��E L....\-

feridos para o domingo Vll1 Queremos voltar aos bons reportagem, Jean revelou que

lias forças francesas. 1325douro.
*

tempos. Aos áureos tempos as adegas do hotel Berghof, ----------------_-- _

em que o mosso esporte se fa- nas proxímídades de Berchs-

FESTA ESTUDANT'IL'BATATAIS OBTEVE TRANS-· it 1 d
.

t 1

FERÊNCM., PARJAO AMÉRICA
ZIa respei ar pe o� gran es teg�en, foram e�üon raoas

'.

.

.

Estados 'da Federação. mais de duzentas mil garrafas � . .' . ,.'Rio, 12 O Fluminense, de champagne. Disse que o re- O GremlO. ESltud:�ntll Catarinense fara realizar dia �8 'dO'
.não se opõe á transferência do

fugia do Iuehrer foi encontra- corrente no_ LIra Tenís .Clu?e um.a gr8;n�e festa estudantil, em
seu antigo guaJrdião Batatais, do pelas tropas frances�s em comemoraçao ao seu,�nmelT<? amversano.

_. .

para o AnreriJca, desde que se-
completo abandono, o mesmo Um show m�gilllfl.co ser� uma das atraçoes desta nOIta�

ja indenizado na impor:tância acontecendo nas vilas perten- q�e 'por certo sera maIS um dos sucessos desta novel agremIa.-
de Cr$ 25.000,00. centes a Goering e Bormann, çao.

_
. . r

.

*

figurões do nazismo. Afirmou O gr.ande artIsta naolOn�1 ARI SILVEIRA se �p:esent�ra
O DERBY INGLES DE 1946

que penetTou com. sua tropa para, abrIlhantar o sh.ow, pOIS, tendo at�ü nas Rádio Nac!o-
Por PhiliJp Usander, cronis� CINE ODEON - Fones: 1587

nos subterrâneos de Berchste- nal e Globo, e no Casmo da Urca, em todas as 3ipresentaçoes'
ta de turf - SeirViço Especial - 1602 - Hoje g.aid.en, que até então consti- c�}llseguiu franco ,sucesso, o qu� lhe p�opoTlCi?�ou ser cara�t�-
do CEC, ,para "O EstaJdo".) "EIG SHOW GUARUJÁ" tuiam miSitério.. Lá em baixo rlzado Clamo sendo um dos maIS penfeItos gaItlstas da Amen-
Londres - Pela primeira vez CINE IMPElRIAL -:- !,ones: havia uma cidade em qua-tro ca do ,sul.

, , . _

depois de 7 anos de interrup- 1587 - 160� ---,/flOje as 7,30 andaTes com usina elétrica Havera nesta festa a ultIma apuraçao do con.curso "Ra-

-ção serão disputadas, este ano, ... e o sucesso continua:. /, quartel,' escritórios, despensas: inrha do Grê�io Estudantil. Catarine�se".
as famosas e tradicionais ('or- Dorothy Lamour - em.

I hospitais e adegas enormes, .

Os premlOS para h Raml?-a e Prm�ez�, bem como vanos.

ridas de cavalos de Epson, on- A FAVORITA ?OS DEUSES onde empilhavam-se monta- brmdesa serem sorteados na festa, estao Ja expostos na Casa
de se disputa a maior prova (Techmcolor)

. 'lnhas de garrafas dos melhores O PARAi.ZO.. _.

de turl britânico: o Derby.· com ' vinhos da França Itália Es- A prImelra apura'çao do m�ressante concurso teve o se-

Este ano, tanto essa prova, co- Barry Sullivan - Gil Lamb - ,
.

"

guinte :resultado: I

"""""'\uma outra nã·o menos troa- E'A.'" B k Olg S n S 1 G
A

37 t.u...., ai u.ule rac en. - a a. ue y ouvea o . . . . . . . . . . . . . . vo os·

dicional, a do Oaks, voltarão Juan ViIma M,oritz ,................ 18 votos
a ser disiputadas no mais afa- Preço: - 3,60 (linico). Leda T. de AndnLde 15 votos
IDado prado da Inglaterra, Censura: - Imp. 14 anos. Lori Ballod ... J. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13 votos

aquêle mesmo onde se sagra- PRóXIMO CARTAZ Norma Valente , ,8 votos
ram os ma�ores craks de vá- AMANHÃ - ODEON Selma de

cas�k
'............ 7 votos

rias gerações de corredores. Gary Cooper - Marlene Stela Lange --:.......... 6 votos
As tribunas de Epson, que fo- Dletrich Outras candidat foram menos votadas.
Taml consideravelmente ava- em / Outros informes' sôbre esta. festa dos estudantes será da-
Iiadas em consequência dos MARROCOS oportlmamernte, b�m como as apurações segllÍ:ntes.

I

(

CAMPEONA'I1O PAULISTA DE I bombardeios aéreos alemães,
FUTEBOL durante os anos de guerra, já

São Paulo, 13 - Prosseguiu sofreram os reparos necessá
<O certame paulista desfuteboí, rios e encontram-se novamen

sábado e ôntem, 'Cujos resul-, te em ótimas condições. O
'tados foram os seguintes: mesmo pode-se dizer das pistas

Palmeíras, 1 x santos, 1; cujas enormes crateras aber
Coríntíans, 1 x . Portuguesa tas pelas bombas nazistas to

Sarrtísta, O; Comercial, 1 x raro convenientemente tapa-
lipiranga, O. I das e aplainado o terreno. Ou-

o!:
.'

. tro hípodromo para a qual se

NQVA VITóRIA DO VASCO, I projetam corridas em escala
1!JM RECIFE

,.

I análoga ás de . Epson é o de'
Recife, 13 - O Vasco da sheltenham, onde, se disputa o

Gama, do Rio, fez, na tarde i famoso "National Hunt Mee
de ôntem.vsua segunda apre-I ting". Nessa pista vão ser rea

sentação nesta capital, enfren- jlizadas tôdas as grandes pro
tando e vencendo o. Santa

I
vas do passado, disputando-se

Cruz, pelo escore de 1 x O. . este ano, a "Taça de Ouro," e
* "Champíon Hurdle", o "Natio-

TORNEIO MUNICIPAL I b.aI Hunt steeplechaSe". e o

Río.. 13 - Foram os seguin- "Natíonal Hunt Handicap
tes, os resultados dos jogos efe- Steeplechase''.
tuados, ôntem, em disputa do *

Torneio Municipal: América, RÁPIDA VITóRIA DE ABEL
3 x Flamengo, 2; Fluminense, CESTAC
2 XI Bo�afoigo, l_; Vas.co" 4_ x I Omaha, Nebraska,

,

\2 (A.
Madureíra, O; �ao Crrst�,,:ao, P.) _ Abel Cestac, peso pesa
T'j x Canto do RlO, 2; Bangu,3 do argentino, venceu por
x Bonsucesso, 2.

'

"knockout", aos 35 segundos* .

do 3° round fi Jack Pumphr-
rey, de Chicago, em luta tra
vada dia 9, á noite. O encon

deveria ser feito em 10 round.

PAULA RAMOS X BocAIUVA
Ao que nos parece, ficará

sem efeito a decisão da F. C.
�.; D., que suspendeu <O jôgo Pau

la Ramos x Bocaíuva, deven
do os mesmos defrontarem-se

'

sábado próximo.
*

,..

ATENCAO!
A Agência Intermediária de Transporte th'ba-no
»AITU'", tem a honra de comunicar ao comércio
local e ao público, em particular, que, a partir do
dia 15 do mês corrente, instalará o seu serviço de
transporte urbano de malas, caixotes e móveis em

geral, no Mercado Público, desta praça, n. 3..7.
com o fone 1634.

A-fim-de satisfazer, plenamente, as necessidades
do transporte, nesta Capital, a agência disporá de
pessoal habilitado, bem como de todos 08 veículos

-

usualmente empregados no referido serviço.
Com o fim de serem evitadas cei't-as irreguhn;ida-des.
e ag�ncia registará todos os pedidos em impressos
especiais, cujos preços serão dados de acôrdo com

'os vigorados na. tabela de sua elaboração.. '

Certa de merecer a prefer� ncia de todos 08 interes
sados, «AITU'» antecipa os seus agradecimentos,
pondo-se ao inteiro dispor de sua futura freguesia.

, .

"_.---�,------,------'

NOVO HORARIO DA
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a eST.oo-Ter�aftfeira. 14 de "aio Ge 1'946
------------------------------------------------------------------ .__.---_.- .------------�------�----.----------------�----

DESPERTE • SILIS-
0,0 SEU FIGADO-
I Saltlrt .. c.._..........

Seu fígado dC'ft produ��
um litro de bilis. Se a bilis não COITe •

vremente. os alimentos nãC! são digericMI
e apodrecem. O. gases�mo�
go. Sobrevém a prisão de ...entre. V"
sente-se abatido e comoqueen...e:oenada.
Tudo é amargo e a yida é um rnartÍriIIo.
Uma simples evacuação não tocará.

causa. Neste case, as Pílulas Carter .-DR.- ARMANDO VALÉRIO extraordinariamente eficazes.Fazem COI'-

DE ASSIS I rer esse litro de bilis e você sente-se di.-
Dos Serviços de Clímca Infantil da posto para tudo. São suaves e, contudQ,

Assistência Municipal e de .' di d f b:l:.._

"

Caridade especialmente rndtca as,para azer a ...

CLíNICA MÉ!DICA DE CRIANÇ.4.lS I correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
ADUI,TOS

I'
-' d 53CONSULTóRIO: Rua Nunes 1\la- Naoacelteoutropro utO.Preço:Cr.,oo. �-_-- -__'--m---------I.--�

chado, 7 (Edifício S. Francisco) IConsultas das 2 �s 6 horas
'

__

o

RESIDlt�;:i1!: �u'}o�:rerJ1al GU!·

NO tiC ias da Ho I iinda
DR. MADEIRÁ NEVES

cu u ----...'W'W"&-..-..• .a:-.."-,..--....-_-..- ..."C...-,.-,_--_.,,JI!iiI"'&-...'7..-:..-.-__T__-_-_-_-_-.-.."'IiíI't.:"_-...-Jfk-_-_-_-_-...'Y

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clínica. e cí-.
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras .' .

CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diárlamente das' 15 às 17 horas.•
BESID:Il:NCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nka médíco-círúrgtcá .de Olhos
- Ouvidos. Nariz -- Garganta.
Diploma de habíljtaoão. do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUJ,TóRIO -- Felipe scnmt
d t, 8. Das 1-4 às 18 horas.

BOSID1i:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAEI;LA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Uníverstda
de do Brasil). Médico por concur
BD do Serviço Nacional de Doen-

) �s Mentais. Ex interno da Santa
casa de Misericórdia, e· Hospital
Psíquátr ico do Rio na'Capital Ir.

deral
CLtNICA MÉDICA· - .; DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: .EdLJ'ício Amélla

NETO
- Rua Felipe Schrnldt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

.

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópólls.

DR. ROLDkO CONSONI
CmURGIA GERAL. - ALTA, CI·
RUliGIA - MOLÉSTIAS DE SII
... , NHORA:S _;_ l.'ARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medl-
eínna da Universidade de São

pauio, onde foi assistente por vá
rios anos do Servi'ço CirÚTglco do

.

: Prof. Alípio, Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl-
l1ai'as, intestinos delgado e grosso,

tirói1e, rins, "próstata, bexiga,
O:tero, ovários e trompas. .varico
eele, hidrocele, varizes e herna

CG>NSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe

,

Schmidt, 21 ,'(altos da Casa Pa-
ralso) . Tél. 1.598. '

BESID:Il:NCIA:, Rua Esteves 'JO- '

nlor. 179; Tel.·M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO, '

\Médico do Hospital 'de Caridade "de
, Florianópolis ,

Assistente da Maternidade
CLíNICA MI�DICA EM GERAL

Doenças dos órgãos, Inter nos, especial
mente do. coração.

ELECTROCARDIQCRAF.!.-f
Doenças do sangue e' dos nervos,
Doenças de senhoras - Partos,

Consultas diàriarnente das 15 às 18
horas,

Atende chamados a qualquc- hora,.

inclusive durante a noite.
.

CONSULTóRIO': Rua. :Vitor Meire
les, 18, F0l!� 702

. RESIDf::NCIA: Avenida T'rompowski,
62. Fone 766

Médico especrafísta em DOENÇAS 'rERCEIRO OFICIAL AUS.DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- TRALIAXO ASSASSINADO'
ga Prática no Rio de Janeiro

E- ,JAVACONSULTAS � Pela amanhá: �U_ I

�����a�����tga;0;od�a��/2d�ss'1!, S. H. L - Segundo despa-lás 16 horas - CONSUI,TóRIO:

I' cho de Batávia soube-se ter
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

.

"

Fone:' 1.4!Jl - Re�idência: Rua SIdo encontrado o cadaver dOIPreSidente CoutinhO, 58
I terceiro membro da Comissão

.

Ausrtraliana de Crimes de
DR. MARIO WENDHAUSEN Guerra. Trata-se do chefe de
Médico 'do Centro de Saúde e Di-
retor do Hospital "Nerêu Ramos" esquadrilha aérea F. C. Bur-
CLINrCA ,MÉDICA de adultos e chall desaparecido desde quar-c r ranoas I

'

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14

I
ta-feira passada quando fo-

(altos da Confeitaria "Chi-
'

quinho") ram encontrados os cadaveres
CONSULTAS: das 4 às 6 horas' d d

.

h
.

RESIDftlilCJA: R. Felipe Schmidt, I e seus OlS compan erros,
38 - Fone: manual 812 sub-tenentes da aviacão aus-,

,

traliano H. M. Me 'Donala e;DR. BlASE FARACO M. Donald. O crime teve lU-I
Médico - chefe do Serviço de gar quando a comissão se. di-ISifilis do Centro de Saúde !DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS rtgía a Bagar, nas

proximida-rDE .t::8�Õ�SSE���-GEN:Jrt-� des de Buitenzorg, para in
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- .terrogar. os .prtsíonetrbs japo-VIOLETAS �

CONóSULTAS: das 8 às 6 hs. - R, rieses. Os. dois Mac Donald fO-t,. ...__•Felipe Schmidt, 46 • -

RES.: R Joinvile, 47 - Fone 1648 ranl mortos instantaneamente
.pelo fogo dos extremistas,
sendo que o terceiro fi-cou. fe
rido. Os documentos que .. se

achavam em poder da comis
são. desapareceram,
Anuncia-se que da parte do

govêrno indonésio foram apre
sentadas desculpas aos. repre

sentantes australianos "em Ja
va.

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

Doenças' dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas, Tratamen

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

Atende diariamente às 11,3(} hs
e, à tarde,. das 16 hs, em diante

Resid: Vidal Ramos, 6�.
.

Fone 1067

nr� Lauro DalÍra
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

Serv!ço. do Profe.sor Briquet
SÃO PAULO

AUTOMOBILISTAS .,
Atencão '

'

,.

dínamo .ou

f..tii:d••• 117. - !étle: I A I �
[NCEJfDIOS I! TBllSPOKTl!;�

C'ifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL � RESERVAS
ResponsabiJidadf!1I

. Receta
Ativo'"

Diretcres:
Dr. !Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e Josê Abreu.'

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

OS lHSTÚRBIO'S EM CELE.
BES E'BALI

S. H. L - Segundo despa-]cho de Batávia, em

canse-Iquêncía dos distúrbios verlfl
cados em Celebes e Bali,' sete
soldados e polícíaís holande
ses, bem como seis indonésios
foram mortos. Depos do ata
que do.s terroristas indonésios
ao destacamento de policia,
em Kolaka, ilha

-

de Celebes,
foram enviadas para alí duas
patrulhas como reforço .

"

98.687.816,30
te 76.736.40! 306,20 I

•• 1 �
de Carvalho. Dr. Francisco I
Joaquim Barr eto <Í� Araujo �

Viagerl
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrl'AI)O

s

FLORIANÓPOLIS
SAlDA DE FLORIAHÓ?OUS:·

CHEGADA 'A JOINVIL,E:
SAlDA DE JOIHVILE:

(HHiADA A FLORIANÓPOLIS:

JOINVlLE
1 da madrugads.
7 da manhã.
10 da manhã.
5. da tarde.

Pal'a o seu
.

motor de arranco

OFICINA ENALD'A
Praça da Bandeira DISSOLVE I

'

. ..

ft'.37
, .. ,

.. .mportante
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_--! A.GO�8UR� ATALAIA é uma organização original que se encarrega
fU'Ullll "ALIANÇA It '" [ MUitos Qudos, por' Mes de atender, com presteza, seriedade e por preços módicos,

Iv.
é demasiadamente gorda? Não gos- qualquer assunto, nesta Capital ou fora dela.tana de ter o corpo das belissimas Es- , .. .

trêlas de Cinema de Hollywood? Um Alem dos diversos serviços que pode prestar a seus COmI-
médico

_

da Ca:ifornia que presta assís- tentes junto ás Repartições Públicas ao Coméreio a' Indu's-tencía as estrelas e aos mais famosos
"

"

artistas, descobriu um método rapido tria á Agricultura e á Pecuária suas múltiplas atividades

j
e seguro de dissolver a gordura sem re- -'

d d
. .' - t'" , .

'

correr, a dietas, drastlcas ou a exercicios vao es e a aqulsIçao o.u ofer a dum Imove1, ou dum objetoexceSSIVOS. Esta descoberta, chamada I b'. d
.

f' d t d d 'd dFormode. promove nova saúde e ,qua quer, ave ao. encargo e ln o.rmar O es 3! o. e Sau e e
energia ao diss�lver a gordur� de modo alguém que se encontrar hos'pitalizado. o.U ainda do. patadei-que V. se sentirá e parecera maIS jo- '. � '. ". '.
vem 10 anos, Basta tomar 2 pastilhas 1'0. desco.nhecldo, de pessoas com as qUaiS seus comItentes de-
3 vezes ao dia. Formode é umpre-··

-

parado garantidO para remover o ex- seJarem COmUnICar-Se.
cesso de gordura. Peça For�ode.. Intercâmbio de obséquio.s e noticias com to.dos os bo.ns.hOJe mesmo, e:n q\:lalquer farmacIa. A'. . .

.

�
,

.

'

,nossa garantia e a sua maior proteção. JOrnaIS, de que resulta um SIstema de propaganda tambem
Distr. S. I. P. Caixa Postal 1786 - Rio original;

Sinistros pagos nos últimos I\) anos
. RespoDsahilidades

Vorreio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

APRESENTA-SE SERVINDO
Tôdas as co.municações de longas distâncias, fano. ou te

legráficas, são po.r conta dos interessados, e tôda fi, sua corres

pondênda deve ser endereçada, simplesmente, para:
- A T A L A I A --.'

Caixa Po.stal, 407 - Pôrto Alegre -'Rio., Grançle do. Sul
.

, .

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

Em Joinvile - no Hotel Prín.cipe

Fabricante e distribuidora'a das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Ponue. ú'm gro:t\
de sortimento de caserniras, riscados, brins
bons e baratos, algoiões. morin!!! e aviamentos
pal'a alfaiates. que recebe diretament;fl dos

Snr". Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
II melhora. fábricas. A Casa ·A CAPITAL"

visita ante. de efetuarem suas

chama a atenção dOI
compra•. MATRIZ em
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o restos mortais de Catulo da Paixão Cearen,se desceram / à sepultura. einquanto�
em tocante h',menagem, o artista mexicallo Ortiz Tirado- cantava O' «Luar- Ido>,

"

'jSertão», . da autoria do grande poeta que fizerafJJ
I da lingDa matuta, um instrumento _e� arte literária."

11018 REQUERIMENTOS
IMPORTANTES

IIVI801lestaçÓeti a
!Iavor dOS pacilístasFjorlanõpol,h, 1 i l,je Maio de 19�5 I Washington, 13 (United) _

--------------1 Nas imediações da Casa Bran-

II U D N ca, foi realizada' uma grande Rio, 13 (E.) - Parece que
li e e • e o ; demonstração popular, pedin- houve, hoje, um interregno,

'"

I, do a liberdade de 3.000 pessôas
nos agitados debates políticos

governo que se opuseram, consciente- da Assembléia, pois a hora do

o senador Georgino Avelino, I mente, á segunda guerra mun- expediente, que vem sendo uma
falando, ontem, a um matutino I díal, oportunidade para que os re-
carioca sôbre a situação política, presentan tes discutam as's'"un

I A demonstracão coincidiu .r- ,

-; •

'" ,

•

'

-

teve oportunidade de fazer algu- t 1 t t d 1
.

mas afirmações quanto à atitude com a preparação da greve da os pO 1 lCOS es a uais, ioje
do Govêrno Federal 'em relação I fome, que vão realizar os re- I

decorreu calmo, seJ:do todo
às demais forças paetidártas que feridos presos, distribuídos por ocupado pel� comumsta João
não se acham ineluídasvna deno-

seis prisões federais. �ma�anas, sobre assunto cons-

VI"81"to-'m inação genérica de maioria. E a títucíonal. .•

propósito o sénador pelo Rio G.
d N 't f' Co d d Durante a sessão, foram en-o or e a limou que ninguem n e810ra O com a Em visita de cortesia. estiveram,mais do que êle conhecia o pen- U caminhados a mesa, requeri- ontem, em nossa Redação. Pery'
sarnento político do general Eur i- ordem de 8uvorov mentes de Velasco, solicitando Borges e Estelita Bel. procedentes,
co Gaspar Dutra e a sua disposí- informação por parte do 'Exe- do Rio Grande do Sul. onde, na-
ção em relação aos amizos que o R 'd' F í'lh t.... Berlim, 13 (U. P.) - O ge- eutívo, se está em estudo a re- a 10 arroupl a, a unram por'
apoiavam, E a seguir acresceu-

1 h longo tempo e conseguiram fran--'
tou: "Tirante os casos de dois nera JOSep Monarney, co- forma das leis de "luvas" e éos aplausos dos rádio o1lvintu
Estados, onde as correntes parti- mandante das forças de 0CU- "inquilinato". Caso afirmativo, ias po-mpos,' .

darias confluiam em sentido fa- pação americanas na Alema- quais as díretrízes daquela re- A duplçi' gaúcha. a convite dae.
vorável ao govêrno central, a ' d'

- d R 'd' , G
. , Anha, fOI condecorado com a forma. Outro de CamTIOs 17er- �reçao ',' a a 10' uoeujc ,

-- ;I

nenhum outro o gal. EuricoDu-,' J;' MAIS POPULAR, -r- participará do
tra pensaria alargar essa provi- Oftderp. de susorov, classe pri- gal, sugerindo, como medidas BIG SHOW comemorativo à pes-::
dência, pelo facil critério de uma meíra, pelo general Valisy 80- urgentes a suspensão do direi- lIagem do 3D, aniver,sário daqueia"
generosidade, que viria transfor- kolovsky, ,chefe das forças so- to da ação de despejo, duran- difusora,

.

,

mar Q PSD numa espécie de Ban- víétícas de ocupação. .te dois anos, para quaisquer A Per)' Borges e Estelita Bel .. ,

co de Sangue da UDN", A provi- , que se fizeram acqmpanhar dos, �
dência e o facil critério de ge- 11\

. prédios residenciais, comer-
s·s. Ivo Senão diretor da 'Gua- ,

nerosidade a que se referia o se- b representante I dais e industriais, por, qual- rujá Durval Silva, o incansável ani-"
nador 'Georgino Avelino são a en- t quer motivo, salvo falta de pa- modo r "doll bon. programas, é El
trega das prefeituras à UDN, on- da SUI&"a gamento, podendo, neste' ca:so, Portéiíito, almejamos uma' feliz::
de esta obteve maioria nas elei- V estada e que .ua rápida. pos-'
ções presidenciais de 2 de dezem- Berna, 13 (United) O

o locatário ou sub-locatárío, sagem por floriaI;l6polis .seja mai�
bro; quanto 'aos dois Estados, p',uI'Igar mora, pagando t) de- um marco indelével em sua' cor-'Conselho Federal SUl'ÇO, I'eS'O'l-onde, a seu ver, "as duas corren- - bito com 'o aumento de vinte reira artística.

.

,

(tes partidarias confluiam em sen- veu Instruir O ministro, deste
por cento; caso o proprietário LEIAM A REV"I'Sr'Atido favorável ao govêrno cen- país em Buenos Aires Eml'l

'

traI" são os da Bahia e de Ser- F tíd d�"
'

não possuir outra propriedade ,,'

,

" "

gipe. eer, no sen � o e represen- P,ara mor_ar, residindo, e"m '10- O V'A'LE DO IT''AJ .l'f'D f
. tar a Suíça nas certmônías da -

t ii.
es ez assim o sr, Georgíno tel, .pensao, apartamen o, ou

Avelino a impressão geral de que' posse ido coronel Peron, a 4 de .I

�n��::!�:�ed:a !ep����c:S�eãs!a�: junho. Vieram avistar-se iom o' sr- ., D,d,egadoJproblema político no sentido de'

do M,·'OI·stér'l·o' do Trabalhoencontrae- uma fórmulà concilia-
tória entre as duas c,orrentes par-
tidarias de maior expressão na- Procedente de São Francisco, sr Delegado' do Ministério d,o..:tta-'
cional, que no caso seria o equi- chegaram, ontem. a' esta Capital, bolho iria dispensar à. ,c;lst)iraçQe_",
librio das forças pela entrega das os na. Walmi.oliv� 'de Carvalho e dei cIo_se. Este, tcimbéin.' (, parecer' .

prefeituras .à UDN, onde esta (lh- Silva e Elias Dud, db: Sindicato de 'do .1'. Elias 'Dud. teloureiro do·
tivera maioria no último pleito.

.. Oonferel'l.tes daquela cidade. Sindicato.
.

Por outro lado, o representante
RITZ - Hoje __:. terça-feira - Na visita de cottezia que nos

I
Respondendo a, umS1 pergu'nto..

d,o Rio Grande do Norte, em suas
. ás 5 - 7,30 horas proporcionaram, os referiàoll �e- nOI.a, dia::,e-nol o �I' :'Walmisoliva

declarações, deu a entender que, Sessões das moças
nhores nos declararam que o obJe- que. em Sao Fr�n�lI�co. todos tra---

em Sergipe e na Bahia, onde A M tivo de sua vinda. à Florian6polis bolham intensamente e que 0&'

aquela fórmula tão discutida fo-i
nn iUer - Nan Wyn era pleitear. em nome do Presi- e.tivado'l'as estavam satisfeitoll com.

aplicada, houve uma! espécie de Jess Baker dente do aludido Sindicato, junto o ,aumento ultimamente obtido.
'

adesão da UDN ao govêrno fede- ORGIA MUSICAL 00 sr. dr. Delegado do Ministério A uma segunda pergunta. decla-

raI. (Do "O Jornal", de 4-5-46). com do Trabalho, medida. tend,entes à rou-nos que o movimento grevista,
obtenção de um aumento em seus de Santos não obtivera GI apoie>,Charlie Barhet e sua orquestra salários, consider"ndo a situação dos estivadore. de sao Franciaco.

- Alvino Rey - Glen Gray e que ora, atrava..am e. sobretudo, os quais, acrescentou, criticaram a

orquestra - Casa Lorna _ porque com o término do guarra. atitude de nus colegas, Reafirmou .. ,

T dd 'o porto de São Franciilco voltou a que exista perfeita ordem no leio·,

e' y Powel
ter o movimento CJue tinha ante- da clasle a um s6 objetivo os ani-'

Oensura: - LIVRE. dormente. aumentado de boa par- 'ma: a manutenção dess,(l ordem."
Preços: - 1,20 -'- 1;80 cela, SomEls gratos à viiita que nos,

2,40, Declarou-nol o Ir. Walmisoliva I fizeram e hformulamol d' vOt�1 par(J>.,

ROXY _ HoJe ás 7,30 horas que estava certo no apoio que o que obten am o que eleJam.

Cary Grant - Pris:Cila Lane

CHEGOU d'e LONDRE'SRaymond Massey - .Jack
Carson

ESTE MUNDO É UM
HOSPiCIO

Um milhão de emoções!
Toneladas de gar,galhadas!
Oensura: - até 14 anos.

P,reços: - 3,60 - 2,40.
RITZ - Amanhã ás 7,30 horas

Warner Baxter

Prempuaria OS
acontecimentos
Varsóvía, 13 (U, P.) - O

primeiro mínístro Edward
Osubka, declarou que o govêr
no vai ilegalizar todos os gru
pos "antí-democrátícos e fas
cistas", do Partido Camponês,
chefiado pelo vice-primeiro j
ministro Snaníslaw Micclajc
zyk, ex-chefe do govêrno polo
nês, exilado em Londres.
Mikolajczyk respondeu pron

tamente, que, nenhum partido
político, tinha o díreíto de
tentar assumir o controle das

próximas eleições gerais na

Polônia, para as quais não foi
marcada ainda uma data de
finitiva. EH:� qualificou de íal-

/ sa a arírmatíva do primeiro
ministro de que há grupos
fascistas dentro do Partido

Camponês.

casa alugada; sobrestamento
de tôdas as ações' de despejo"
por igual período e em qual-
quer ínstancía, mesmo na fase
de execução, resaívadas 8,3 ni-,

póteses anteriores e finalmen-'
te, permissão ao locador, para
aumentar de vinte por cento,'
o aluguel.

de

�----------------------------

Onda de frio' nos
Estados Uoidos
Chicago, 13 (United) -

Uma- onda de frio primaveril,
sem precedentes, está assolan
do os Estados do -Alto Mísstssi-
'pi e a zona das grandes planí
'cíes dos Estados Unidos. A

inesperada onda de rrío, está
ameaçando .se�iamen!te o fu
turo das colheitas de hortalí

çõs e o.S trigais. As chuvas tor
renciais, por outro lado, fize
ram a temperatura baixar

.

a

zero gráu. O tr�go ainda não
se dese:nvolveu o suficiente
para ser aíietado pelo frio, mas

I o mHho eo.ne o pertgo de �o.n

g�elar-se na terr\a o mesmo

acontecendo C:om aiS hortali
ças;

.

Previsão do tempo
Previsão do tempo, até 14

horas do dia 12 na Capital:
Tempo: nU!blado, sujeito a

�huvas,
'I1emperatura: estável.
Ventos: de nordeste a sues

te, frescos.
Temperaturas e:ldremas de

:!loJe, foram: máxima, 24,3 mí
nima, 17,7,

Vaio de 45-/.
a produ�ão
Washington, 13 (U� P.)

A produção de aço nos Esta
dos Unidos caíu de- 45% 'de
sua ca,pacidade, na semana

passada., em cousequência {ia

�'l'e-ve dos mineiros de carnio.

Querem reinplantar
fascismo na Itália

o

.

, .

I
ter paliticipado na manuten-

Roma, 13 (-0:. P.) -. �m- ção do regime de Mussolini e

�en�es do Rar,tIdo SocIallsta de querer reimplantar um go
Itallano, declararam que essa vêrno ditatorial na Itália.
agTupação solicitará á, justiça
it'aHana seja instaurado pro
cesso cOIlltr'!l- o dirigente neo

fascista itaJliano, Gulielmo
G'i!a:nnini, e a dissolução de Rio, 1� N.) - ConforDw

tes da deleg'aç.ão mssa, falan-

Ob)·eto de estudo o 'pre,en;"bl·meoto dA",sua agremiação partidária, fora anunciado, chegou hoje,
d,o à re-portagem declarou:

, U U
"L'Uono Qualunque", Os cita- a bordo do vapor "José Me- "Desejo, antes de mais na�a, claros DO quadro de fUDcl·onárl·osdos di'fi'mentes expressar m' d" b' d

. , t.rabalhar pelas boas relaçoes
.

' 1::>' ' '. ' ,a nen ez ,. o em a,lxa or SOVle- ent R' s' B'l
-,

que, se bem que a dtta agre- t" 'h J b S ·t
re a 1lS la e o ra8I, paIS

d· t d dmiação não oferecess.e pertgo �I:::: !�:u;;:-;r �c�ire::� zd_a ��� que �s.t� destinado, pelas suas O Impos O e ren, a
ímediatq, pela debilidrude que presentação diplomática do fOtSSIbIl�ades, \ um �rantde l{,io, 13 (A. N.) O pIa.no apurou que aquela importan.'
tinha demonstraJdo nas recen- govêrno russo junto ao nosso

u luro. aço"d v: o� ;:, e�l es ijllallceiro que o :r'ninistro ,da te' medida seria adiada, não se'

tes elei'ções locais italianas, país. O paquete em que viajou pe a prospel.� a e o laSI e
Fazenda, senhor Gastão Vidi- cogitando

,
del!l no l�o�ento.

conlStttuia UIIl1a ameaça conti- atracou ao cais do porto às qU? sua

d
amIzade,

� com. meu
gaJ, pretende pôr em execu- Apenas esta' sendo objebvo d,e'

nua cohtra o regime democrá-. 10,30 horas, vendo-se g'rande p��s, e� a vez malS se mten-
cão inclue a reestruturaçílQ dO' estudo o preenchimentQ de

t� �o yaís; O partido socia- nlÍmero de pes-'5oas' e o int�o-I
SI Ique • �ist�ma atual de arrecadacílo claros no quadro de funcioná·,

llsta llllela�a sua luta con�ra dutor diplomático do Itamara-I
.

O
(lo imposto de renda no senti- rios de imposto de renda� afim

°d�Cne�-faSclstasd' . S�gUIl!tdO o llll'- ts,i, mini-'5�ro Thompson'

Flores., "B R I T .'
do d.e sterem d altlmeudtadas �s det la��nenlt.ar �OefiqCi�nCteiam dS1!l"� ar",m seus; ,ingen es, so .1- ua �xCl'a., que veio' em com- ' atua.lS ax8,."i en }'O e um Cl'l- a ua; .Isca Izaça, 11",

,

-

citando a ação judieial contra panhia da es!}ôsa, filha e co- O alfaiate indicado tério, mais racional e equitaU':' do, de certo modo, deficitária"
Gia:nnini, a quem a;Cusam de mitiva de 15 pe,ssoas, illte�'ran- ' Tiradentes, "I voo A propósito a reportàg'em por faIta.,��s.so.a!. ,,'.

\

em

SOMBRAS DA NOITE

Londres, (H. P_) - Já chegou ao

Brasil o reputado e esperado trata
mento Okasa. - Okasa é hoje uma

medicação de escolha universalmen·
te,reconhecida pelo seu alto valor
terapêutico e pela sua eficácia indis
cutível. - Okasa á base de Hormô
nios vivos, .extratos de glândulas se

xuais e Vitaminas selecionadas\
combate vigorosamente todos os ca

sos ligados <liretamente a lltírtuba.
ções das glânulas genitais do apare
lho sexual co�o: Fraqueza sexual
na Idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, selinidade pi.>ecoce,
perda de energia; fadiga, fraqueza
mental etA,•• no homem... .,

- Frigidez, irregularidades ouva··

rianas, idade critica, obesidade 0111"

magreza excessivas, flacidê,z da pele'
e da cútis, queda ou falta de turgêBo"
cia dos seios tôdas essas deficiên-,
cias, de origem glaudular, na mo·..

lher. Okasa encontra-se à venda nas

boas Dl!Ogarias e Far�ácias. lnfo..... ,

mações e pedIdos ao Distribuidor'

geral: Produtos_ Arna, Av. Rio·
'Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro-,
porci'ona Virilidade, Fôrça e VIgo!"
com as drágeas "prata" para ho--
mem, - Fenriniliiliide, Saúde e Be
leza com as drageas "ouro" para'
mulh<er.,Chegou o embaixador' soviético,
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