
'-

o presidente dos Estados Unidos,· falando na Universidade de fordham,
..

aludiu ainda ula vez à bomba atômica, "que ameaça destruir-nos a

todus", e contra a qual· só existe esta arma: uma mais profunda
compree,nsão inlerna�iorial, que é indispensávellMra a paz no mundo.

9746

Passou para as mãos
dos chineses

Florianópolis Quinta.Feira, 16 de Maio de 1946
,
I H.

NANQUIM, 15 (U. P.) - o acôrâo assinado em Mukden,
a 6/5, entre o govêrno chinês e autoridades americanas prevê
que o repatriamento de prisioneiros (de guerra japoneses.que .

ainda se encontram na Mandchúria, passará a ser feito pelos
chineses e não por americanos, como o fazia até agora. Recer

da-se que ainda se encontram na Mandchúria '130.000 prisio
neiros nipônicos.

o MAIS ANTIGQ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proorietario e DiretOI'-Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXII I Convocada a Assembléia Legislativa
Cientistas
I

brasileiros realizarão SAN JUAN, 15 (U. P.) - O interventor [eâeral assinou

decreto convocando a Assembléia Legislativa na província,
•• • ' para o dia 26, afim de receber o juramento e empossar o novo

Sensacionais pesquisas I qouertuuior e uie-qouertuuior eleitos, Juan Luiz Alvarando e

. , .

Ruperto Godoy, respectioamente. .

Rio, 15 (A. N.) - Â ...propô- Iístas esta realIzando, desde quisas é que foi solteítada ai -----'-'-----------------------
sito da notícia de que serão algum tempAo,. impOl'tantíssi-l,c(}oper�ç�o do mi�istr.·o da Aos que têm parentes na Ita'II-a
brevemente realizadas, pela mas experrencias sôbre os Aeronáutdoa, e o m l' n 1St r o

'

.primeira vez em nosso pais, raios cosmicos, simultânea- 'I'rompowsky, com alto espírí- \

-

estudos e experiências na suo mente com os cientistas norte- to de compreensão \e patrio-
RIO 15 (A. N.) - O ministro do Exterior, avisa ás pessôas

bstratofera sôbre raios eosmí- ?Jl!eI'�can�s que. se
_

dedicam a tísmo, pôs, imediatamente, à
interessadas na aquisição de passagens para parentes seus

eos, eis o flue disse o coman- ídêntíeas lllve'shg'açoes nos E.s. dísposíção dos cientistas ban- que; estando na Itália, desejarem uuüar para o Brasil, pelo,

dante Alvaro Alberto, um dos tados .yn�dos. O' êxíto/
,
dessas (feirantes um avião da F.A.B.,

navio brasileiro "Duque de Caxias", prestes a partir tiaquêle

componentes da Comissão de experrenetas resultaram em que será convenientemente país, deverão comparecer á 'divisão para consultar, nos dias e

'Pl'of� e cientistas brasilei- grande prestígío para. o Brasil. .aparelhado para aquela trans-
horas que determina.

.ros que e�te!e com o mi�i�tro Elas deverão, daqui, por dían- cedente finalidade. Em tôrno

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

,da Aerona'?tlca. para SOhCl!�l· te,.to.mar u� �'1lmo ainda mais de.ssas experiências, como. é Sera' pedi-da a II·be'rtaça-odo respectivo titular o au.xIlIO obJehv_? e díréto, culminando .natural, forma-se um ambín-
,da. F. A. B. ne,ss�s pesqUIsas: .com.voos a grandes alturas. te de 'viva e confiante expecta-
"'Um g'l'UIW de cumtIstas pau- PreCIsamente para tais pes- tíva, Quero expressar aqui a BELFAlST, 15 (U. P.) _ Deverá dar entrada no Supremo

gratidão e o reeonheeímento Tribunal um requerimento pedindo a libertação de David Fle
de todos da comissão, ao mi- míng, que está fazendo a .grevé da fome na prIsão de Belfast.
nistro da ,�eronáuti.c�,. pel.o Fleming entra, hoje, no seu 51 dia de greve e suas condições
�ronto aU,xIlIO d�do a lllIclat!- .rísícas "não sofreram modífícações apreciáveis". Estão sendo

Rio, 15 (A. N.) - Aos jor-. tas preeentes que seria pueril la que há de situar o Brasil administrados aos grevistas suco de 'laranja e tahletes víta-
nalístas que compareceram ao I que, pata formular uma decla- e�ll real destaque entre as

na-Imina. .

'.'

'seu gabinete, para inquirir do ração tão espantosaments, gra- çoes que atualmente preoeu-
.

ministro João Neves da Fon- ve, corno a que se refere li PI)rr"ob-Iseemacsü��. tão importantes Ua.-s dots pedi-dos de regl-s"otoura algo acêrea das declara- Rússia, devesse estar' á espe- 1"'. •

ções que lhe foram atrtbuãdas ra da visita casual e inespera-
pelo correspondente do "New da do ST. Newman quando, CO·Uf1edl·da I..xon

RIO, 15 (A. N.) - Dois pedidos de registro de partidos

Herald Tribune" a respeito da sempre que tenho assuntos de U
. () era- políticos, deram entrada na Secretaria do Tribunal Superior

Rússia, o sr. João Neves de- imp:ortânci:a, costumo convo- �a-o ao lute'rventor Eleitoral; um do Partildo 'I'rabalhísta, com 10.200 eleitores e

elas-ou o seguinte: .car, em entrevista, os [orna- \I
outro do Partido Orientador Tra:balhista, com 10,600. A nova'

- "Cont?sto as declarações listas brasíleíros e os COH'es- de Alagoas
lei eleitoral, ôntem publicada, fixa em 50.000 o mínimo de elei-

que me atribue o sr. Newman pondentes das agências notí- .

tores para a concessão do registro perante o Tribunal Sup�

e das quais só agora tomei co- ciosas e dos jornais estrangeí- RIO, 15 (A. N) -:- O P:esi- rior e estabelece que o registro seja definitivo.

zuhecímento. Recebi a visita do ros. jdente da, República assmou

Homenageado' o 'ueu'eral CaAo.dl-do' lI,aldas
sr. Newman como a de ínúme-

<
um decreto, na pasta da Justí- l'

ros outros jornalistas norte- I t t
ça, concedendo a exoneração 13AHIA, 15 (Agência Vitória) - O sr. Guilherme Marback,

americanos que "passam pelol gnora-Se O ex o do cargo de Intervenror Fede- interventor federal, e senhora, ofereceram, no Palácio da

Rio de Janeiro. Com todos te- d
ral no Estado de Alagôas, ao Aclamação, um jantar ao general Candído Caldas, comandante

nho conversado, mas é a priLI a mensagem sr. Edgard <;ioes Monteiro e da 6a Região Militar e senhora, no qual tomaram parte o pre-
meíra vez que um deles se vale �erusa,Zem, ,15 (U. P.) _

nomeando para exercer a�u�- feito da Capital, secretários de Estado, os comandantes dos

dessa circunstância para em- Uma delegação especial levou 11e cargo � professor Amtônío
corpos e diretores dos estabelecimentos da 6a Região e espôsas,

prestar-me opiniões <:I�e não ao emir Abduldh da Transjor_I',GUecle,S
Mwanda. O ágape decorreu em ambiente de alta cordíalídade, falando"

emttí nem nunca emítíra; PQr dania, 'uma mensagem do rei TOME APERITI O
ao champagne, o interventor e o comandante da R.3gião.

não esta�€lm no meu pensa- Farouk do Egito, a respeito da V
mento , Minha co�ve�sa com Palestina. '-:'-��''1.-se, porém, 01K N ( 1-'

,

VENCEU A EQUIPE BRA- Um fat,o l·uédl·tO na.
Newman que estamonara Ion- texto da mensagem. 1). SILEIRA

gos meses na Argentina, ver-
.' bl·stõrl-u do Joklal-

sou principalmente sôhre os F I
'

d p.
R,io 15 (A N) - Telegra-

.

\J

últimos acont,ecimentos polít� a a o pa re le'rr.- mas p.roc�de�ts
.

d,e, Santiago� "Iubo Brasl·,le,·ro
cos daquêle pa.ís vizinho. Re- .

do ChIle, mfQr:mam que o sele- U �

futo, P9iS, de mau€lira formal, PARIS, 15 (U. P.) - Durante uma exposicão na catedral oionado brasileiro de bola ao Rio, 15 (A. N.) - Um fato

os cOimceitos que o SI;. Newman de A�exan�re �evsky, o padre Pierre Kovalevsky falou da si- cesto, que está dislputando o inédito e sensacional na histó

paz na minha booa, tanto mais tu_açao da.1.gre]a na U. R. S. S. "E' dificil conhecer essa situa- 'campeo'l1ato feminino sulame- !'ILa do Jackei Clube BrasHeiíl"o

quanto sempre fui partidário ça? perfeztc:-1!tent�, disse o sacerdote; a igreja na U. R. S. S. ricano naquela cidade, venceu, ocorrerá domingo próximo, 19

acérrimo do restabelecimento J?Z perseguzda atJe_o começo da guerra. Em 1942, no momento

I
OInltem, o selecionado argenti- do com·ente. É que se inscre

de nüssas relações diplomáti- aa g_rande confusao que dominou 4 Russia, foram restauradas no, po'r 37 x 8, causando_ exoe- v,eu na corrida, que terá lugar

cas com a Rússia ,em recentes as l1.ber�ades do clero.mo,,;o�ita. N_ão quér isso 'dizer que nes- lente impre.ss�o a atuaçao das naquele dia, uma amazona, a

e-ntrevis,tas coletivas, unlOas se: ocaszao os padres q1fe havzam sido perseguidos ou exilados, moças br,asüeI'ra�.
.

senhora Nair Aranha, a qual

que concêdo de vez em vez, lzvessen; vgltado ao pa1.s. Centenas ainda estão 'em exilio e não ' _
já se tem distinguido em vá-

afora declarações eoori:tas, por houve, como poder-se-ia supor, umà "anistia geral". ' Faleceu um antIgo rios concursos hipicos, concor-

mim dada. aos jornais, como

I
rendo com e"lperimentados· ad-

:� �1r.:�:e�i�tio��; Completamente normalizada ,p�������t�� _ Faleoou, �=�:��:���:��tJ.:iE
vontade e lealdade. O grarnde. RIO, 1� (A. N.) - Com_un_ic'am. de. São 'Paulo, que rregres- ontem, aqui, o antigo p.arla- da cidade, devendo a senhora

mal que inquiéta o mundo é a sou pa3'a alz, o sr. Pedro Olzvez1'a R1.be1.ro Sobrinho S.yretário mentrur mi,neiro José Monteiro Nair Aranha pilotar o caVialo

f�Ita de confiança entre as na- {la Segurança Pública de São Paulo, e que estava �o RiO' tra- Ribeiro Junqueira, que teve urugua.io "CHASCO", de pro

ç�e&.� Urge �eparaT ess� .con- ,tando d� assuntos ligados á sUa Secretaria. Falando á impren- atuação des,tac�da no cenário priedade do sr. 'Osvaldo Ara

fIança re,Clproca, prlllClpal-,. 'sa_ paulzsta, declarou que a questão dos portuários santistas da wda poHtica nacional, teill- nha.

me.nte no �u�d�o das �a.ções estáAcompletamente normalisada com as medidas tomadas pelo do um nome ligado, também, LEIAM A REVISTA
un�d-as. Por bm,

.

o mlllIstro

I
governo federal. Quanto a l'eabertura do Sindicato 'dos Estiva- à várias organizações bancá- J_

Joa� Neve�, oondulU �ua e.n- do,,:es, disse que se. dará no tempo oportuno, 'depois 'dos 'natu- ri,as, i,ndustriais e educacionais O VALE DO ITAJAl
trevIsta, dIzendo :",os JornalIs- TaZS estudos que as autoridades procederão. i de Minas Gerais.

o sr, João Neves desmente

J

)'
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Patrôa
cãndelo?

Maria, isso é es-

Maria - Não senhora! E'
câmbio negro!

*,,*

OS .RATOS ESTÃO' DE ACÓRDO ...

Uma conhecida artista britânica
de revistas, Mele Dixon, teve oca

sião numa tournée, de representar
num téatl'O da província. O teatro
Se achava então infestado por ratos'
e um homem fiai destacado única-
mente paca dar-lhes cabo. Uma noi
te ele abriu a porta do carnarhn da
.arfista e perguntou-lhe: "Alguma.
encrenca, coou OS natos, senhorita?"
"Encrenca", retrucou esta, "em ab
sO�UJto, os ratos não estão nada con

trariados COilTI a minha presença
aqui".

* * *

SAI-BA QUE:

O homem que mais patentes de

invenção tirou, no mundo inteiro,
foi o famoso Edison ..

- A altura máxima que uma pes
sôa póde atingir, sem oxigênio é Idte
9.000 metros.
- A velocidade de rotação do

Sól é de 20 krns. por segundo.

RIA SE QUIZER:

O juiz interroga a testernunha:
- Quantos anos tem, minha se

nhor'a.?
- Já vi decorrer 20 pr1mavéras.
- Sim? E há quantos anos está

céga?

GRÁTIS!
P aço hoje mesmo ao seu

f-orriecedor um "Cartão
Royal", que apresenta ,

tôdas os instruções in.
dicandó como fazer po-
ra receber o famoso "Li·
vro de Receitas Royal".
Se não encontrar ó.
Cartão escreva para
Caixa Postal 3215
Rio de Janeiro..

.•• e será sempre
u m [8 e o m p le t a
dona-de-casa

}-'\�s nossos I
Agentes I

leiam todo di�. est� (oluna Iaté o fim
Pedimoa aviaar por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no meamo dia.

�UEfXAS E RECLAMAÇõES
Pj�ZADG LEnGR: Se o ',ue 'h.

interessa é, realmente, urua providencia

para endireitar o que estiver errado ou

,,) para Que alvuma falta não se repita; e

N AO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarui

nbe-a it SECÇÃO RECLAMAÇOF.;S.
de O .t<;STADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recía

mação nem a providência tomada.

DOENÇA.S NERV�SÂ8
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per·
feitamente remediáveis. O curandeí
císmu, fruto da ignorância, só poda
prejudicar os índívídaos �fetados d,
tais enfermidades. O Serviço- Na·
cional de Doenças mentais disph
de um Ambulatório, que atende. gra·
tuitamente os doentes lI.ervosos ln

dígentes, na Rua Deollloro 22, das'
às 11 lhoras. diàriamene..

Reabertura do
Laboratóriu

Radio-Tecoico-Eledron
Fundado em 1935

Montagem de rúdios, Ampli-

I
ficadorea-TranaminClll'ea'

Material importado direta
mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomitr Georges Bühm

I
E�eche - Tecnica - Profiaaiona!

formado na Europa
Florian6poli.

�uu João Pinto n. 29 _. Sob.

E�CRITóRIO IMOBILIÁRIO
.A. L. ALVES

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

pateca, legalização, avaliação e admi-

nistraçâo de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.

- O sr. nálo se ,em'ver,g-onha de pe-
dil!' esmolas na rua?

I- Ol1die queria que as pe-dlisse?
Aíruda Jnão ganhei bastante para
,monuar um escritório. ; -:------- -=

* 'x' *

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os a

MARio SCHAEFER
Representante

Caixa Postal. 5756
End. Tel: : Mariely

FILOSOFANDO
Todo o hem que disserem de nóiS, <rllaJudo o p1nto leva pito e

nada .el1oerrará de novo. pipa que é�h� pinga.

Se é d'e todo Inlecessário pr,eoou.
CURIOSI,I)ADES
A superfióe do gldbo é de •...pares-te com· alguma cousa, pro-

509.950.700 kll1ls./
cura algo qrue valha uma preocupa-
ção.

A morte é a· surprema exigênda
da vid'a.

PARA DISTRAIR, DIGA

DEPRESSA:
QuaIlJdio a p1pa que é de pinho

p.inga, o pinto leva pito e pia, e

O Gar:nwval ser,á em:

1947 - dia 16 de f,evereiro.
1948 - dia 8 de f,evel'eiro.

*

Os ius,eetos ,tem maravilhosos or

gãos de 'visão e aud�ão. O zangão
tem, por ex,empl,o, 3.00!) O'lhos de
cada Lado -da cabeça, o esearaV1elho
tem 39.000 orgãos pa,ra ouvir.

!

i I
lOQUE SE PENSA DA manteiga com 2 colheres de

. MULHER

I pós
de mostarda inglesa, pas-

I
Concedendo excessiva liber- sal' esse creme na carne e le

dade á companheira, mando-a. var ao fogo, sem agua nem

sósinha á cídade: excitando-] molho.
lhe a vaidade, com a idéia do Em separado, preparar uma
luxo com o pensamento de ser nova porção de manteiga com

ohíc; apresentando - a quasi mostarda analoga á prímeira.
despida nos teatros, nos bailes, Quando a vitela estiver bem

I nos jantares; fazendo-se acom- cozida, tirá-la do fogo, cortar
panhan, quando ao lado dela, em fatias, colocar num prato,
por indivíduos cuja amizade é, tirar da caçarola a manteiga
por si, uma deshonra, um la- que -es'correu do assado, juntá
béo, 'Uma infamia - é' o marí- la a nova porção de meanteiga e

do, em noventa e nove casos mostarda, juntar um copo de
sôbre cem, o braço qlfe impele vinho branco fervido, místu
a mulher para a deshonestída- rar bem e regar a carne. Se a

de. E, nestes. casos, não é sôbre carne resfriou, levar ao forno
ela, rraca, ínerne, quasi íncons- por cinco a dez minutos. Servir
ciente que deve recahir a mal- com batatas cozidas.
dição pública mas sôbre ele, x x x

que não soube guardar conve- AS DONAS DE CASA DEVEM
nientemente o seu lar. 8ABER QUE

Humberto de Campos Para liver moveis deve-se
x x x utilizar agua com uma peque-

CONSELHOS DE BELEZA na quantidade de amoniaco
Para aumentar o volume das' liquido.

pernas, deve-se triccíoná-Ias x x x

energicamente com uma luva Para limpar moveis deve-se
de crina e agua quente, pela trão em todo o tecido que tiver
manhã, e com azeite ao deitar- sido manchado, deve-se espon
se. É necessário ser constante [ar com clorofórmio e, em se-

no tratamento. guida, com benzina ou terebín-
x x x , I tina.

Para dar cor as faces, não x x x

ha nada mais inofensivo do A banha de pOl'CO tira as

que o vermelho que 'dá a be- manchas de iodo dos tecidos,
terraba rubra; aplica-se esíre- mas é necessário que se deixe

gando-se com um pedaço pe- passar algum tempo, para de-
queno da mesma. pois lavá-los com agua e sabão,

x x x x x x

Para apagar certas cícatri- AS MÃES DEVEM SABER
zes do rosto, pode-se aPlicar, QUE:
sôbre ela esta loção: Alcool, Quando as pícaduras de in-
24 grs.; benjoim, 10 grs.; bal- setas forem localizadas perto
sarno da judéa, 20 gotas. I dos olhos, façam-se ínírrterrup-

x x x tamente, por algum tempo,
RECEITA PARA O SEU compressas de 5 partes de agpa

PALADAR fria e uma de agua quente.
VITELA Á PROVENÇAL
De véspera, por de molho a

carne em 3 copos grandes de vi- UORCEGOS\ nho branco e um copo de vina- i......
gre; ,temperar COm cebolas, ce
nouras, alho, louro, sal e pi
menta.
Misturar 125 gramas de

A Inspetoria de Defesa Sanitá·
ria Animal, em sua campanha
para a completa extinção da
"RAIV;'_" ou "MAL DE CAlJl;;I·
RAS" como é vulgarmente chama·
da essa terrível moléstia do' gado,
pede a tôclas as pessoas de bDa Ivontade, especia}mente :l.S resi
dentes no mterlOr, para que ma

tem o maior número p0ssível de'
MORCEGOS.
Mortos os morcegos, deve·se·lhes

abrir a barriga e colocá·los dentro
de um vidro com 10nnol a 10%,
cuja solução poderá sér adquirida
na farmácia local.
Isto feito, queiram entregá·los

aos senhores intendentes distritais
ou prefl8itos, os

-

quais se encarre·

garão da remessa dos morcegos
para o seguinte endereço: ,

Inspetoria ele Defesa Animal
Sanitária. ,

.

AI.C da Redação de "O Es1iado".
Florianópolis - Santa Catàrina.

o 'ESTADO)
I

Diário Matatino ;

Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5

i DIRETQR DE" REDAÇÃO:
'

.

I A. Damasceno da Silva í

I ASSINATURAS :
- Na Capital ;

Ano - Cr$ 80,0�
Semestre Cr$ 45,00.
Trimestre .,.. Cr$ 25,0�
Mês . . . Cr$

9'0�0'Número avulso Cr$ P;4&
Número avu'so
domingo ... Cr$ 0,5

No interior
Ano c-s 90,00-1Semestre Cr$ f:�),00>
TrJmestre Cr$ 30,00',
Número awalsc Cr$ 0.5IM

Anúncios mediante contrat _

- \:
ÓS originais, mesmo nã6 i
publicados, não serão �.

devolvidos.
A direção não se respon- (
sabiliza pelos conceitos

Iemitidos nos artigos
assinados

.

"

-os TRAiÇOEIROS
ATAQUES EPILEPTICOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DA VIDA,
DESAPARECEM COMPLE'
TAMENTE COM O USO
OlARia, DURANTE TRÊS
MÊSES; 00 CONHECIDO
E EFICIENTE PREPAIIA-
00 CIENTífiCO

NOSSAS SECÇÕES
Dir'eçâo- de:

BARREmOS FILHO'

Notas, Pol ítâoas
Notas Locais

Artigos de Redação
Página Literária

SIDNEI NOCETI
Ekonomia e Finanças
Vida Bancária

Notas Cient!flcas
, Notas Rurais

Estansuca
Nem 'Tôdos Sa'bem

A. DAMASCENO

Govérno do Estado

Jurfsprudncía
"Vida Militar
Noticiário do Exterior

Noticiário do Pais

Artigos de Redação
LiDIO M. CALLADO

.�'rônica da Semana
Pelos Munícípios
Magazine

B R I'T O
o alfaiate indicado
Tiradentes, 'l

l

Concursos :,"
Artigos de Redação
D. F. AQUINO •

Notas da PrefeHura
Vida Escolar

Fatos Policiais

Vida sociai
Vida Feminina

Religião
PEDRO PAULO MACH�DU

Esportes.

TELEFONES MAIS l-J"ECESSITAD05
Bombeiros . _ .......•....••• _ . . . . . 1313
Polícia 1038·

Delegacia O. P. Social _ _ .• 1578<1
Maternidade llSS
Hospital Nerêu Ramos __ . . . . ..• • 831.
Santa Casa .................•.... 1036·
Casa de Saúde S. Sebastião ...... n5",
Assistência Municipal _ . . . . .••. 166'"
Hospital Militar 1l�1
14° B. C. .....................• 1530'
Base Aérea .. _ _ . . . . . . • . . . . . 786-·'
7' B. I. A. C. . _ . . . . • . • . . . . . 1593

Capitania dos Porto••.......... _ . . 1380
16" C. R. .....................• 160&·
Fôrça Policial _ . . • • 1203,
Penitenciária :............. 151&�
"O Estado" .. _ 1022
"A Gazeta " ........••...••.•.... 1656,
"Diãrio da Tarde" .............• 1579'
L. B. A. . . . . . . . . . . . . . • . 1643"
Emp. Euner+eia Ortiga .•....•• _ • 102,1;'

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o roê.

de maio, as seguintes farmácias:

10 - Quarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Ru2'

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

da Esperança
Mafra.

Rua Conselheirc"

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

11 - (Sábado à tarde) - Farmá

cia Nelson - Rua Felipe Schmidt_

12 - Domingo - Farmácia Ne�·

san - Rua Felipe Schmidt.

18 - (Sábado à tarde) - Farmã-\
cia Moderna - ·Praça 15 de Novem-'

b1"O.
19 - Domingo - Farmácic; MOo'

derna - Praça 15 de Novembro.

25 - (Sábado à tarde) - Fahná

cia Santo Antônio - Rua João Pinto_
26 - Domingo --,- Farmácia Santo>"

Antônio - Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado pe1a·
Farmácia Santo Antônio. sita à rtia:

João Pinto.

Deseja obter
emprego? .

Procure então a nossll Geri..
eia e preencha a nossa "ficha der'
informações úteis", dando tôdlUt'
as indicações possíveis, que t�r..
mos prazer em recomendá·lo (.)la
aos interessados na aquisição do

\ l:Jons ftilleiQnários (as).
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EDITAIS

�m�n[la ·�kl�:�:����t����
Faz saber a todos quantos o, pre

edital de praça, com o prazo 00 20
Pelo major W. S. Webb I to de não tomar conhecimen- justiça mundial, em Nurem-, dias virem ou dele conhecimento

Londres (B. N. S.) - Um to do que se passava nos cam- berg, por exemplo, não pode- tiverem que no dia 12 de junho
-dos peores carrascos da Tche- pos de coneentração, como se rão encontrar qualquer ate- próximo, ás 10 horas, nesta cidade

coe Iovácui .

t
. e comarca de Tijucas, á porta do

, S ovaquia, responsável pelo udo aquilo fosse assunto de nuant� em sl!postas, t;loénças edifício da Prefeitura Municipal, o
massacre bárbaro de Lídice, mera rotina.

.

Os criminosos mentais que eles próprios des- porteiro dos auditórios, trará a pú
'que acaba de ser julgado em que comparecem diante da conheciam nas suas vítimas.

I hlico, pregão
de venda e arremata-

.Praga, por intermédio dos seus ção, a quem mais der ou maior fáb· d t
·

.advogados, está apelando da lanço of:ere_cer. a�in�a do preço ?'e rica e au o'mo-
sua avaliação, o imóvel abaâxo

dlS-,
•

. sentença de morte por enfor- B O •.J S L I V R. Oi S crianínado, separado para' paga- lei" na (udlOu-eamento, que lhe foi dada pe- r.. U rnento das custas do arrolamento .1

_l� medonhos crimes que lhe PARA LeR E DEPOIS GUARDAR
;

d?s b.ems da f�ada Virgí.nía Maria da Nova Delhi, via Londres --

.sao Imputados. Pretendem os RECENTES EDIÇo-ES DA LIVRARIA DO GLOBO �l!veIra.: Um teJ:lr�I�o. sito em

Ma-I Por Carl W. Stone.
-_ (Servico

tI jor', deste mUlllClpLO e Comarca, D" - .

"
'

'A efe�soreg d� Karl Frank que VICKI RAUM com 30 metros de frentes e 700 di- """pecIal do CEC, para O Es-
.êle e uma vítima coletiva que

A ÁRVlORE QUE CHORA. Este é+o drama da borracha, no tos de fundos, perfazendo a área de I tacto") - Muito recentemen-
.

.se apoderou da Alemanha du-
Brasíl e nos outros países que a produzem. A aurora de "Hotel 21.000 me:tro� ��os, fazendo te anunciou-se que uma das
Shangai" ao escrever êste romance, produeiu, talvez, a sua obra frentes o RiO Tíjueas e fundos em .

· r�te. os tempos da expansão mais írnportarite ..: , $45 terra:s d� Aotôndo Vitorin� extre- mtaiores emprêsas da indús-
.hítlerísta, e, por isso, desejam DMITRI MEREJKOVSKI mando ao sul com terras de Alz.ira ria britânica de automóveis,
-que o seu constituinte seja O ROMAl'tCE DE LEONARDO DA VINCI. A- grandeza he- e ao nort€ em ditas de Orivaldo de a Nuffiel Organísatíon, 1'e501-
�lnte:rnado em um sanatório de

róica das realizações de Leonardo da Vinci na ame e na ciên- tal, no valor de Cr$ púO,OO (seis- vera ínstalar uma filial das
da, o seu gênio sem paradelo <de maior figura do Renascimento centos cruzeir-os) Q""""' dito bem ' ttdoencas mentais. MUI·tf\ CUI'l'O- .

uzerros i , .�� suas fáhricas na India pa.L··a� .J dão a êste romance bíográfico UIll1 caráter excepcional, iníun- quizer arremetar, compareça no 10- ..
'

.:00 isto. A fera qU€ não hesitou deru-se de certo modo uma grave pobreza $45 cal dia e hora acima mencionados, desenvolver ao mais alto grau
-em matar a torto e a direito, LILLIAN SMITH' E, 'paira que chegue ai noticia ao a íntroduçâo dos seus produ-
-causando a infelicidade e a

FRUTA ESTRlANHA. A história de um amor estranho, e cOtl1oo�imento de todos, m�lJd:ou tos no terrttório indiano. Ago-
-desgraça de uma nacão inteí-

belo, que o ódio, a violência e o preconceito de raça tornou ím- e�.r O' presente, que devera ser ra suree a noticia de que a in-
- possível. O vigor dessas páginas, a beleza de narração e a i1n- afixado no lugar do costume e re- , :1::>.

-ra, ainda encontra quem o de- portância da mensagem social tornam a leitura dêste romance produzido na. imprensa de Floria- �ustna Inglesa recebeu nova e

felIda dessa maneira. Quem urna autêntica experiência emocional. , $25 nópolis, Dado e pasaado nesta ci-l1ll1portantte encomenda dos
.nao se lembra de Lídice, a al-

RUTH GUIMARAES dade e comarca de "Tijucas, aos seus clientes indianos. Trata-
·ÁGUA FUNDA. "Água Funda", uma contribuição literária dez (10) dias do mês de maio do

-

-deía martír ? Quem na-o se re- . se do fornecimento de um alto'" de primeira grandeza, traz para o romance brasi:leiro o nome de ano- de mil novecentos e quarenta _

"corda da matança alí ocorri- uma notável estreante. E' um romance sertanejo, um documen- e seis. Eu Rodolfo Luiz Búehele forno para o carvao coke com

-da e, depois dela, da destrui- tário social valor-izado pela transposição artística $1.8 Escrivão, �ue -o subscrevi »Ó,
-

(as� I capacidade para o tratamen-

-ção de tudo. E, 1938,' quando GRACILIANO RAMOS sinaido)-Mauri1lo da Costa Coim- to diário de 1.660 toneladas o
HISTóRIAS INCOMPLETAS. Neste volume : encontram-se ora Juiz de Direito Está conforme

"se -ach'::""am tensas as relacões ' ."
'
..

"

.. '.
-'-"

que renresenta mais uma pro-
•

<-lo V
, colecionado.s vários contos do romanCista de "Angustia. - um o onglJl1ll, que ahXJeI no lugar dro -

-1:'

·t
-

t· entre Praga e Berlim, houve I dos mais 'expressivos v,alores da inrtelec1Jualidade brasi.leIra. $15 costume, ao qual me reporto e d'ou va da acel açao que em no ex-

�algumas demonstrações po- LIAM O'FLAHERTY fé.' ,

�_
terior todos os .produtos' de

.pulares, na Tchecoeslováquia, O PURITANO. 'I1raçado com a mesma fÍtI'meza de "O Dela- Tijucas, 10 de ll1aJÍo de 1946. fa;bri,cacão britânica. O custo
tor", êste romance oontém páginas que fazem ilemlbrar o "Infer- Rodolfo Luiz Búchele de" t

-

·de rep'ulsa ao l'nv,asoI- futUI-O, . - ssas ms alacoes a serem[lO" de Dante ou o "U1issoes" de James Joyce. É um dr'3ilTIa que Escrwao
f ·ta I d" la h· ao vizinho mais forte que se alcança a grandeza de uma tragédia grega. $,17 * el s na n la, pe €ngen a-

valia dessa superioridade ani- ALDOUS HUXLEY O Doutor MauriliÍ:o dia Costa ria inglesa elevar-se-á pouco
=rnal para usurpar e pilhar. Em O TEMPO

-
DEVE PA�R. Desde a publicação de "Contra- Coimbra, Juiz de Direito da Co:

I mais
de 1 milhão de libras,

ponto" nenhum O'lI!b'o livro de Huxley esteve fadado a desper- d TIj d E tad d .

l' d t f
-

1939, estava tudo consumado. tal' tão grande inrterêsse como êste_ T()Ido o espÍTtto cáJustico e ;aJI'l� ê t
�cas, 1. so

d
o

I
� pOIS a em o aI o orno pro-

.A Büêmia e o Morávia recebe- brilhante do romancista está contido nestas páginas _ uma his-
am a ai a'MIlla, na O'frua a el, priamente dito deve�se incluir

- 1 L
etc.

I d f
.

ram um "protetor" � logo os tória ous·ada, cheia de "esprilt" e cuja açao tem �lUgar em on- Faz saber a todos quantos o pre- na encomen a o ornOClmen-

"carrascos iam e vinham por
dres e Floretllça de 25 anos atraz. .; - $20 edital de pmça, com o prazo de 20 to de todos os maquinismos e

+"N"
_ o pal's, com r"orças des-

PAUL VERLAINE
I' b"}

. d.ias vir.em ou dele. conhecim.ento I acessórios, como seJ'am .
má-vyuv

- POESIAS ESCOLHIDAS, Nesta antologia, o eItor 'taSl elrO dia 12 d I
� orn!Ontá'Veis na 't--arefa de pro- encn.n.trn·ra', rl·'spostas na mesma ol'dem em que se acham os ori- tlv�r� 9iue 'llIO e J.un 10

I
quinas para a descarga brita-

��� �, '" U1
prOXl1116, as 10 horas, nesta CIdade . .J

teger a Tch,ecoeslováquia dos ginais, as poesias ·escolhidas nos sete pri:n.oiJpais vo·Lumes do
e comarca de Tijuoos, á pOf'ta do gem e ml�tura do c�ryao, .So�

"patrió:1ias" _ Quantas pessôas grande \liricn francês. Traduções de Ones-taldo de Pennafort, Ma- - ed'ifício da Prefei<l:ura Munici;pal, o um rendImento médIO dIaflO
l1uel B3Indeira, Guil�)JeT1Tle de .Mmeida e outros. $40 .

d dit"
, , ,

.. foram mortas pelos alemães,' FRIEDRICH NIETZSCHE
,

porteIro os au onos, traoa a pu-· de 6.000 toneladas de minerio.

,ali? Ninguém sabe ao certo, VCNTADE DE POTENCIA. Neste livro,· (me conl:ititui tal- b!ico, pregão de ,,:enda e li!rrema�a-I Alié.s a mesma firma que re-
'1.� çao, a quem maIS der ou .mruor '

.senão que' seu número sobe vez a obra fi10sófka mais importante de Nietzsche, as respostas lanço of'erecer acima do ;preço de. cebeu essa encomenda encar-

.2, muito milhares _ dezenas, que dá o creatdlor de "Zaratnstra" aos maiores problemas de
Soua avaliação, os bens aba�xo dis- regou-se de fornecer para a

todos os tempos têm uma si,gni,ficação universal e descortÍlnam . .

d d di' t laç- 1..centenas de milhares. Pois, na à humanidade futura novos caminhos para a sua grandeza. $35
cnmmla os, separa os para paga- ln a,' uma lns a ao comp e-

":hora de fazer justiça surgem PLATÃO ��n�enc;a�o f:� 1�ã��I���}� ta para a produ�ã<;> diária d.e
:advogados do maior responsá- DIÁLOGOS, T·raduzid'Os dwétamente ,ao grego, aqui estão Rosli.nclo: 10 _ Um teTTenO afora- 60 tonelada� de aCIdo sulfun-

·vel por tais matanças para so-
!i{�S peças que constituem port'as de acesso 'essenciais às cons- do, situado nresta cidade, com a co. Esse pedido foi passado pe-

- 'truções dlo peniSamento platônko: "Mênon", qtIe ,trata do pro- "d 2 910 (I' '1 d'u • l'
�.

d'�licitar demén.cia na forma de blema da virtude; "Banquete", que têm oomo tema princ1pal o
area e._ (OIS mI e - Z'Clll._!2S a maIOr empresa ln lana pro-

,o·legaço-es· .so�bre o estado men- amor', e "F�.·_'·.ro", mIe encerra a famosa Teoria das Idéias. $32
e dez) m()tl'os quadrados, contenao dutora de produtos qui-mitcos� '-êUJ '-1' 29,20 metros de frentes que fazem .. ,

-tal do condenado. Se pegar a Nas Livrarias ou pelo Reembôlso
na rua 13 de junho extremlando ao industrals, Instalada na area

.moda, então será muito fácil LIVRARIA DO GLOBO - ANDRADAS 1416 - P. ALEGRE SUtI COlll terras de João Alberto d'a de Bombaim.
Sil'Va e ao norte com ditas de Eduar- ------------

.preServar a vida dos demais do CoroeLro e rua JUV'eJl'al Couti-
·criminosos de guerra. Alegar-

a MOVOS nho, ao oeste com ditas de André
.se-á que foram tomados pela ';)f.,.... We.nd!hausen, no valor d'e Cr$ ....

tal psicose que empolgou a �",""I" e Cr$ 110,50, 2° - Uma casa de mar

_Alemanha inteira no dizer dos .4i Viii da ; USADOS deira, em rnáu estado de conserva-

";:>r.n� çã-o, av3iliada por Cr$ 239,50. Quem
defensmes de Frank. E daquí --7--------r- -

Compra ditos bens qtllÍz;er arrematar, com-

a pOlU.cO virá alguém articular e Vende pweça no loca�, dia e hona acima

descul'pas até �ara Hitler e CONTQA FEQIDII!o I mencionados, E, para que chegue
1:' Idiomas·

a noticia ao conhecimento de to-
Hirnier, pobres loucos irres- portu· d'Gs, mandou ex,pedir o presente,
ponsáveis. .. A pena de .mor- gub. as-

que deverá ser afixaldo no lugar do
te é, na realidade, cruel,' mas, tPanh?l, costume e reproduzido na - im-

rances,

_
não poderemos dispensar-nos inqlt>s, prensa de F,loriaJnópolis. Dado e

dela para castig-ar os culpa- t passado nesta cidade e comarca d'e
9 c. Tijucas, aos dez ditas do mês de

dos de tanta miséria. Além Romance. Poesia. Religião, A- maio do ano de m11 novecemJÍos e

disso, haverá que dar uma sa- viação, MaternáticQ\, Física. quarenta e seis. Eu, Rodo-Ifo Luiz

tisfação aos povos massacra- Química, Geologia·, M�nera- Búohele, escrivão, que o subsorevi.
logia. Engenharia civl,. mili- (assirnald'o) - MaurílIo da Costados e vilipendüvdos por esses ter e naval. Carpintaria. De- Coinilira, Juiz de Direito. - Está

homens que não hesitaram em senha, Saneamento, Metalur. com forme O origina<l, que afixei no

()rdenar a prática das maiores. gia, Eletricidade, Rádio, Má, lugar do costuJIlle, ao qual me re-

atroddades e se mostravam
N AOQ H Ar .-GUAL

qu4nae Motores, Hidráulica. ponto e dou fe.

tao- l'ndl'ferentes ante o s.ofr-l·- 1"'4..11'"9. Alvenaria, Agricultura. Vete- Tijucas, 10 de maio d·f 1946.
_"'i'Êi"'P ......•. "' ....,,!ID'P 1 inária. Contabilidade Rodolfo Luiz Búchele

menta de suas vítimas, a pon- Dicionários. etc. e ESCJ;ivãQ

(0\'.. I

Sedas, Casimiras e .Lãs

$A.7�

A gripe segue frequente
mente os resfriados.Corte
êstes prontamente, fric
cionando o peito e o pes
coço, ao deitar-se, com
Vick VapoRub. Descon
gestiona o peito, facilita
a respiração, acalma a

tosse, traz pronto alívio.

TOME RNOT
FRONTEIRAS DA

MISÉRIA
Entrou para o prélo "FRON
TEIRAS DA MISÉRIA". El iivro
da autoria de Juvena! Mel-

chiades.
O autor conterrâneo vem

encontrando grande oceitação
por parte do público. do seu

livro «ESQUECIDO DOS DEU-
SES», que acaba de lançar.

AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MISÉRIA·
que .erá mais um sucesso

desse nóvel escrito-r
cotarinenBe,

ORI�i\ �DO SOA RPF_]I�Ll
Rua Conselheiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Cai"a Postal 5 t --- Fad. Teleg,,: «�carpelli» -",- Florianópolis
..------......--..--------....--....----------..----..----------------------------------------�----------�------------------------�--��,---�-

I

5
..........
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S. João Nepomuceno, Mártir
E' bastante sígnifícatívo que

.

a existência mesma deste san

to foi negada por alguns his
toriadores --,- de pouca proje-

. Sob O patrocínio da F. V. M. S. C., será realizada, DO dia 26 do .corrente, in�ir�liá�ã��!S'q�é J�!� ��aP�i=
a. sensacional Regata Oficial de Encerramento da Temporada 1945-1946. na �e;�l.���:ud�lesie�Op�:���

qual concorrerão «Iate Clube»: «Veleir.os da Ilha;) e «Siderurgia A. V». I�: b�i������s,e�t�3o�0�o�:I��!
O local da regata será na raia. oficial deste úllimo. ���o��, tf:���i:ee ��;i% ��

nôníco, foi nomeado cônego de

Praga é pregador da côrte de

e Wenceslau IVo, da Boêmia. O
rei estimava a tal ponto a seu

esmoler que, em muitas oca

síões.vseguru os conselhos des-
te. Com o tempo, porém, dei
xou-se o monarca arrastar pe
lo caminho dos vícios mais ab

jectos. As admoestações' da
rainha Joana não fizeram im

pressão. Julgando os outros.
segundo seu próprio modo de

proceder, suspeitou da espôsa e

quis forçar a João Nepomuc�
no, que era o confessor da rai-,

nha, a revelar a êle o que aque-
la tinha confessado no Tribu
nal da Penitência. Nem pro
messas nem ameaças eram cá':

pazes de levar o ministro de

Deus, a faltar aos seus mais
sagrados deveres quebrando o

s1l?;ilo da confissão. Então,
Wenceslau mandou prender o

atleta de Cristo e torturá-lo
cruélmente. Mas nem por isto
João cedeu. Fora de si de rai

va, o rei iníquo mandou ati
rá-lo da ponte que atravessa
o rio Moldava em Praga. Foi
no dia 16 de maio de 1383.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I

EM ATIVIDADE O IATISMO jem 1935, levantou o Campeo- io- rodada (28 de julho)
.

'. ., . 1 nato Brasileiro, foi o seguín- Nacional x Internacional
Esteve reunido, segunda-ferra ultima, o Conselho de Re-

te: R
.

Z' L
.

e Itálí . Aíon- Grêmio x São José.
presentantes da ,F�deração. �e Vela e Motor, sob a

presidênc�also; D��Ô � ���ale; ��land�, na rodada (2 de agôsto)do comodoro Flávio Ferrari, e com, a presença dos srs. Felíx
Ladislau C Leite Nena e Fôrça e Luz x Cruzeiro.Schaefer e Arnolldo Suarez Cúneo, representantes. do "Iate
C rr ir"

,

., * *

Clube"; Orlando Filomeno, representante do "Veleíros da Ilha", a e o.

x x x x CLUBE ATLETICO RECREATIVO
e Raymundn Vieira, representante do Siderurgtca Atlético O CAMPEONATO GAÚCHO OLÍMPICO
Clube.

SERA INICIADO NO DIA 26 Desse valorosa agremiação qce
Entre outras deliberações 'ficou resolvida a realização, no 'P' t AI 15 C'm

tern lua .ede localizada no E9tr9i·

Próximo dia 26 do corrente da Regata Ofícíal (\e Encerramen- . dO� o toegrde
-

t'
-

'Od to. recebemol gentil convite para

to da T d 1945 1946 O a iamen o cer ame e tomar porte nos comemorocõss do
empora a -

.

b rt
.

. orící
.

90 aniversário de .ua fundação. a

Em nossa próxima edicão daremos publicidade á Nota a e ura, os JO�os lCl::US,.,�o- realizar'se hoje e sábado.
Oficial da Federação de Vei'a e Moto.r de Santa Catarina que

mente 'co::neçarao n� dc!.:e"'nt·o Gratoll pelo convite, promete-
trata das condições para a grandiosa competíçã-, veleira. ;Oobl.!lllO e?o c01?Hde -"<"duas mos estar pre.entes às solenidaees

�

Ir .. *'
,

.

pU lCO, serao rea lZa as

HOJE, A REUNIÃO DOS gamento da multa de 10.000 partidas' por domingo, poden-
CLUBES do, entretanto, de comum acôr-

marcos.

Está marcada para hoje, ás x x x x do, um dos encontros ser an-

16 30 h
.. -

d P e RESULTADOS DOS JOGOS tecípado,
, oras, a reunia-, os r -

O carnet para esse certame,sídentes e Representantes dos DE DOMINGO NO ESTRAN-
está assim organizado:clubes da la e 2a Divisão de GElRO
la rodada' (26 de maio) _

Amadores, devidamente cre- Assuncíon (Paraguai) Renner x Grêmio e Cruzeiro x
dencíados, a ter lugar na séde Guarani 2 x Presidente Haies

Internacional.
da Federação Catarinense de 2; Sol de América 1 x Líber-

2a rodada (2 de junho) _

Desportos, em que serão dís- tad 1; Nacional 3 x Esportivo São José x Fôrça e Luz
cutídos vários assuntos de ím- Luquenho O; Ríver Plate 3 x

e Nacional x Cruzeiro.portãncía. Atlantica, 1.
3a rodada (9 de junho) _

x x x x Lisboa (Portugal) - Bele-
VÁRIAS NOTÍCIAS nentes 1 x F. S. Porto O,' Ben- Fôrça e. Luz x Renner e Na-

cional x S. José.
- O Conselho Técnico de fica 4 x Bôa Vista 2; Leívas 4

4a rodada (16 de junho) _Futebol da C. B. D. tomou co- x Academia 3; Atlético 1 x Oli-
Grêmio x Fôrça e Luz e

nhecimento das alterações in- veírense 1.
São José x Internacional.

troduzídas no Regulamento do Buenos Aires (Argentina) - 5a rodada (23 de junho) r:Campeonato Brasileiro de Fu- Huracán 1 x Newll's Boys 1; Renner x Nacional e Cruzeiro
teból. Atlanta 3 x Racing 1; Indepen- x São José.
- Falando aos cronistas ca- dente 4 x Velez Sarsfield 1; 6a rodada (30 de junho) _

ríocas Ademir declarou que San Lorenzo de Almagro 4 x
Nacional x Grêmio e Interna

não deixará o. Fluminense ou- Rosário Central I; Ríver Plate 3
cional x Renner.

de sé sente bem e satisfeito com x Estudantes 1; Boca Juníors
7a rodada (7 de julho) _

o tratamento dispensado' pe- 5 x Chacaríta Juniors 2; Tigre Fôrça e Luz x Nacional e Ren-
los tricolores. 1 x Ferrocarril O; Platense 3 x

ner x Cruzeiro.
- O novo sistema sôbre a Lanús O. 8a rodada (14 de julho) _

contagem de pontos nos sul- x x x X ti

Grêmio x Internacional e São
americanos será aprovado pelo NOVA EXIGÊNCIA DOS José x Renner.
Congresso de Natação: CLUBES PAI.{LISTAS ga rodada (21 de julho) _

- Correm vários rumores S. Paulo, 15 (Asapress) - Os Internacional x Fôrça e Luz e
nas rodas esportistas desta Ca- clubes paulistas assinaram Cruzeiro x Grêmio.
pítal que o atacante Tião, de- uma representação que vão
sístírá de íngerssar no Ca- enviar ao Conselho Nacional de

xias, de Joinvile, para renovar Desportos, pedindo a este qon
sua inscrição pelo Avaí. selho que autoríze.. o aprovei-
- Devido ao mau tempo tamento no mesmo quadro, de

não se realizou o Torneio "Ini- três elementos estrangeiros,
Hum" gaucho de 1946. que já se �contram no Brasil.

- O corredor paulista Ro- '" �, �,
CINE ODEON - Ás 7,30 horas

lando Montesí venceu, em 16 E' bom saber. . . Secção Chie E isadhoras 7 minutos e 55 segun- - Que Luizinho, do São O maior espetá'culo' musical Técni- nvernlsa ores
dos, a prova Rio-Juiz de Fóra- Paulo F. C. foi o artilheiro colorido, que o cinema já apre-

Rio, na extensão de 480 quilô- mar do Campeonato Paulista sentou

metros, conquistando a taça de 1944, com 22 tentos. Em ENTRE LOURA E MORENA
"Pneus Cavalli". segundo lugar 'Colocou-se rar- (Técnicolor)
- A Federação Metropolita- dal, 'do mesmo clube, com 18 'Carmen MIRANDA - Ahice FAYE ---------.---

na de Basquetebol fará realí- tentos. _ Phil BAKER -r-« Eugellte PALLE

zar, sábado, o II Torneio. de - Que o Flamengo sagrou- TE e Benny GOODMAN (o rei do

Apresentação, ,como parte dos se co:rnpeão do certame carioca swi,ng) e sua orques1ra.
festejos comemorativos de seu de 1944. Gérãidmo, do Canto Preç.os: Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,00
13° aniversário de fundação.

.

do Rio, foi o artilheiro desse I Imp. 14 anos
.

- Vindo dos Estados Uni- campeonato, com 18 tentos, IMPERIAL - Ás 7,30 horas

Idos, chegou ao porto do Rio seguido por Lelé, do Vasco,.com ... 'e {} sucesso continua!
• de Janeiro, o iate "Atrevida". 16 tentos. DOl'oty LAMOUR em

Saiu do porto de New Bedford, - Que o Clube Náutico Ria- A FAVORITA DOS DEUSES 1

na costa norte-amerkana, t�n- ch�lo e o Clube Náutico. (Técnicolor). Ido viajado 6:000 milhas, ape- Franlcisco Mar,tinelli, ambots 'com Ba��y Sullivan - Gil Lamh -

nas tocou nas Ilhas Bermudas. de Florianópolis, foram fun- Bd,die Bracken - Olga San Juan.,

,x x x x dados em 11 e 31 de junho de Preço: Ct1; 3,60 (único) IMAX SCHMELING CONDE- 1915, respectivamente. Imp. 14 anos

NADO - Que a Confederação Bra- DOMINGO - ODEON e IMPE;RIAL
Londres, 15 (U. P.) - A rá� sileira de Vela e Motor, foi NUNCA É TARDE

dia de Hamburgo anunciou que fundada em 6 de dezembró de com ltlla'll, Ladd - LoreUa Young
O tribunal militar britânico 1934, e a de Pugilismo, em 5 Barry Sullivan - S>usan Hay-
sentenciou Max Schmeling a de março de '1933. ward - Helen Mack
três meses de prisão e ao pa- O quadro carioca, que Sentimental! DraJmMico!

•
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o PRECEITO DO DIA
ILUMINACÃO UNIFORM:::

As grandes dIferenças de ilumi-

nação; entre 08 vários ponto. de

I
uma sala. onde se l� ou trabalhe.
são tão prejudiciais à vista quanto
a ilumif1ação deficiente ou exces-

laivo.
F o desvlor-se a vista do livro

e diriqHa poro outro ponto menos

iluminaco, os olhos .So obrigados
a um rápIdo e violento eefôrço de

adapteção. A repetição dê.se es-

fôrço levá·los·á ràpidamente à fa.-
-------1----..-" digo.

Poupe .eus ol hos , iluminan�G
com uniformidade . o. vários
norrtoe de sua. sala de trabalho
;_.. e .. tudo. SNES

NOVO HORÁRIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA.

QUINTAS E DOMI1NG0S
Decolagem de Flor-ianónolis,

ás 14,15 haras
CURITIBA - PLORl Al'\TÓ

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT \ S

Decolagem me Ftoríauópolis,
ás 10,00 horas

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. LA·
PORTA - TELEFONE -

'1325

t:m=ttee.."..àft o )

Catolicismo

O iANTO De DIA

16 DE MAIO

Or= ,

Aderbal Ramos
da Silva

e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sala 3, Telef. 16-31

A fábrica de móveis A
MODELAR, precisa de

envernisadores.

rretes, carreto<:, mudan�as
" em geral?

,.

A I TU
Mercado Pú bl ico ,

31.
Fone 16-34

PREÇOS TABELADOS.

TOSSE.
. BRONQUITE

o rznElHOR DOS mELHORES
____ llC a....:s No:! n14'"

,

LOCOMOVEL -18 BPE
Vendem-�e um LocomoveI de

18 HPE marCi! Brown e Mey
perfeitamente r ..condiciooado.

I Pronta entrrga. Ver, exarnlo,ar e

tratar com Mário Abreu, nesta

capital

Terreno DO Ventro
Vende-se um terreno de l'lx30

dando frente para 2 rua.. Preço e

demoia iruorm.etl o tl'<1tar co:m.

CrS";R�(,. "O Fonco Inc.Jo
5 v,-3
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.Rainha
expostos

TENIS �CLUBE�Sábado, 'no Lira', a grande Festa ,Estudan'lit Grandioso
Apresentação do

-

artista nacional Arí Sllveira�. Os ((Boliémi�s))-. Eleiçãe da
do Grêmio.. Sorteio de' brindes 'entre as senhorinhas. Os brindes acham-se
na casa «O Paraíso» e as mesas estão à venda na Relojuaria MORITZ ..

-

, ,) Retomou à �srta capital a Embai- trôno da embaixada, O in:ervent�ANIVERSARIOS.
xada Acadêmica Interventor Udo ,pacr'anaense, por sua vez, incumbiu*

I' Deeke, integrada por alunos da ao pootador desta mensagem de re-
PROF. ,LOU,RIVAL C:Al\!�r:-.A I possa acr-editada "Faculdade de Di-j fribuí-Ia, fazendo votos para �ueDeí!�l, hoje, o alllVer.,�Iio reito. ',contil11ue sempre elevada a armza-

_n�tallJcIo d? sr. prof. Lourival Organizada pelo Centro Acadê- de que irmana o� dois grandes Es
.Câmara, diretor do Depart�- n co XI de Fevereiro foi esta 'em-! tados sulenos, Paraná e Sanita Ca
.mento Estadual de Estatistí- b, xada em visita de cordialidade tarína.
,ca.

'. .

I
• . à 1im4a' capital paranaense, alcan-Í Deixando o Palácio São Francis-

,O Ilustre. aniversariante, �e- ç� 'd!<) plenamente o seu objetivo, co dirigiram-se os componentes da
,:ra oportunIdade,. n�ste epseJo, OL! 'seja o de estreitar ainda mais embaixada ao Tribunal de Ap,ela.de receber ::s mais mequrvocas I os laços de amizade que sempre ção, Gil/de permaneceram longo. -demonstrações do apreço ela exi�tiram'entre a mocidade estu- tempo em cordial palestra com' os

.que é tido nos vastos círculos diosa do Paraná � Santa Catarina. ilustres
. desembargadores daquela,

-de suas relações. Tendo para patrono a figura bri- casa de Justiça. Tendo-se-lhes sido
*

lhante do Interv-entor Udo Deeke,

'fali
oferecido o cafézinho da cor-dia-

SRA. CLARA RAMOS LU:Z;
e para chefiá-la o preclaro mestre ,iidade, os representantes da nossa

SI,LV� desembargador José Ferreira Bas- escola juridica sentiram-se verda-, V-ÔO DE 3.000 lVrETROS PARA CURA-DE COQUELUCHE _

Transcorre, hoje, a data" n�- tos, foi esta Iuzida caravana con- dei:aInellt'e encantados e �or certo

I Tendo empregado tod.OS os recursos aplicáv� ao caso, em:talícia da e�a. s:-a. C!al,a� dignamente recepcionada pela mo- mais forte se lhes fez então a con- dezessete dias de enfermidade, os médicos assistentes do me.Ramos Luz Silva, dI;�na espo- cidade acadêmica do Paraná. vicção_ ,de que s�guiam.a verd��ei�a 'iüno Luiz Fernando Ceglia, residente no Rio de Janeiro, drs ..sa
_

do �os.so c?n��Tlaneo il.sr.. Ja.' à tarde do dia 9, quando ::ri ,�O'ca�ao:. ou s,ela, a

.dIvma cIe!.!l1iCla.I.Marcelo Garcia e Rodolfo Marques CU�Il!ha, resolveram te.ntar.João M.ar�a Fen-eI�a da �,,","ya. 't(fuegoLl, esperava-a uma delegaçaoi do DlreIot? , . '. a cura da coqueluche que atacou a criança, sUJbm;etend0-:O aoA ,dlSt.mta .anwersanant,e, .ide acadêmicos da Faculdade de Di-o!
A .seguIil' os acadêmicos catari- vôo de altitude. Em avião especialmente fretado a Panaír do.que e I?Ul1? estIma?a, dada as reito do Paraná, que genfilmente nens,e� . dirigi,rap:-se à P�efeitLlra Brasü, realizou-se o vôo, sob o Comando do piloto Antôni� Jo

fXlcepclO�fl�S qualld�des do acompanhou ao hotel os seus in te- Municipal, tendo Sido recebidos pe- sé Branco tendo como co-piloto Aristides Dantas de Oliveira e
�éU. bom�s�m� coraçao, sera

grantes:
"

.. ! lo pre:eito, dr.. A:1gac�r Munhoz rádio telegrafista Manuel M.acha�o Filho, a!ém dos c?missá.muíto fell!CItad�. No. ::ha s.egmnte, �'1a 10, logo

��lal M�edel" que, em amm.ada pa�es�ra, r�o.s
Emílio yega e Constantíno PIres, O� dOIS facultativos. ta-

unanhã, fOI a embaixada em VISita evidenciou logo as suas qualidades
maram assento no aparelho, acompanhados do menor e suaApOCCI VIEIRA LOPES à Universidade do Paraná, sendo de "gentleman",

\ , . . _ genítora, sra. Zéila. Couto, tendo o avião, em. decurso .de duasComp1eta hoje 21 ano., sua
E t"'� d·Tt\aioridade. portanto.' o jovem alí solenemente recebida, no salão 'I m carros pos os a 'UJiSpO,SI?aO horas de vôo sôbre o Rio e seus arredores, permanecr o urna

,.Aducci Vieira Lopes. do comércio nobre, pelos aãunos da Faculdade da eUlIbaixada pelo senhor ?:efelto, hora á altUl'� de 3.000 metros acima do nivel do mar, em con,delito praça, de Direito, pres,entes o seu ilustre seg�iu esta: d:pois, .para vlSltar 05 <lições atmoslléricas ddierentes das apresentadas na cidade,Doqrado motivo, conseqüente- diretor e demais mestl'les. F,ez uso mars aprazl,veJs e pItorescos reean-
onde se mostrava .insuportavel, tendo-se f.eito necessário, en-,:m.nte, para lhe darmo. o. ,para- b l' 't I C I _

-bén... da palavra, nesta ocasião, o d,l'. Ma- tllSI da e 'lSSIlUa cap!. a . OTI lece-
tão O emprêgo, de cobertores para proteger o pequeno enfer-

cedo Fi,l>ho, diretor do E:(stabeleci- ram,. assim, os s'ens integrantes, mo: que contá sete anos de idade. V�rios vôos de�' naturezaCÔNEGO DR. MANFREDO ,mento, exaltando ,a aJ.11.izaide que al,ém d'estes recantos, o Casino Ahú, têm sido realizados, na capital do paIS; entre os quaIS o levado
LEITE [llne e semp.re uniu os acad:êmico-s deseJ:to e como que abandonado; o

a efeito, e;rn outro avião da mesma ,companhia, há um ano, pedos dois Estados, bem ,como o va- Counirv Clube; o notável Colégio lo dr. Paulo Frank, médico carioca, que, assim, procurou a
Vor que tem 'revelado o ap,reciável Cajurú; o Intmato do Colégio Pa-

cura da coqueluche para os seus três fi1ho'S, Marion, Monica e
inúmero de moÇos catarinens'es que muaeúse, etc.

Karin, de 6, e 4 anos e 4 meses de idade, respectivamente. Aafluem para as Faculdades do Pa- À noite, num magnífico "cock-
fotografia mostra.�nos o menino Luiz Fernando quando, em

waná. Falou em segu1d!a.o desem- ..tail" em sua séde soci,al, foi a em-

companhia de sua genitora:entrava no avião da Panair, ven:bargador Ferrei'ra Bastos, a�,rade-I ba�xa�da. homena���da pelo Centr� do-se, ainda, os médicos-assjstentes.
,cendo as homenag.ens ,e couclrtailldo Acaidell111CO de Du eJto, que tem co

�s acadêmicos dos dois Estados a mo presidente a figura brilhante e

permanecerem sempre unirlos pa,ra cavalhekesca d'o ,acadêmico Herd
a defesa dos seus 1deai,s e cO[lóuga- lio Luz, filho de uma das mais tra

rem os seus ,esfôrços para a re.sbJu- dioeioOn.aisl famÍ'lia-s catarinenses'.

ção do,s seus problemas, uma vez , No dia 10, pela ITHvnhã, uma cara
que os s'eus ideais e problemas gão valn,a de acad€1tlicos catarinenses e

os mesmos. Finahnente, os ,esl1:udan- palrana.enses esteve em -visit� à Co

tes cont,el'ràneos visitaram detida- lÔinia Penal Manoel Ribas, de Pira

meu,te tôdas as dependências da quara, a 25 'kl. da cap�tal. Ainda
notável Vnivers:iidjade, que, sem dú- mn 'construção, é obra de prOiPor

vida al,guma, alca.nçou já um lugar çôes gigantescas, orçaid'a em cêrca
'"

I'lil -

d 'S'RUBENS LEMHKUiHL de destaque no pauoranm cultural·' de. 241m lDeS e cruz�lros. era,.

R
.

t d ti de hO'J'e o brasilei,ro. I pOl' certo, quando tenI11lna.da, uma
egls a, a a a ,

, .

"d
,., .

. ,.

t 1" d estiO À taI�de do mesmo dia visitou a vel'd,al(j.eIra Cl! ade penItenlclarla no,aruversano na a lCIO o

-I
. ,

I.

�. R b ns Lemh embaixada barri"a-vérde o Pa.Jácio pl1analto parana.euse, da qual o po-mauo Jovem ti' e _. '

" i. ..

E d! d' r: .kuhl. São Fran.cisco, sendo fidallgamen1e \'0, ,io vIzln�o . �tai ü po era a 1-

* recebida ne],o Interventor Brasil nten1 ar um Jusll.flcado orgulho.

,BRA. MARIA AMÉLIA CUNHA Pinhe:iJro Machad'o. Ne&ta ocasião À nome de sábado foi a nossa

Assinala' a data que hOJe foi 'transmitida a S. Excia.,' pelo ,einbaixada. afiiVo ainda de várias
, .

d des, FeDreira Bastos, umâ mensa- s111ceras homenagens dos unive,rsi-'transcorre, o natahclO a exma
,

C' h dd gem de cOI'ldialid�,dn. da parte do 'táJrios curitibanos no Baile do Ca-
sra. Maria Amelia .un a, . � a �

1 I t t t'
'

'1 t lOUTO, que se realizou nos suntuo-espôsa do sr. Ulysses Cun la, fi. erven Dr ca annense, I us re pa-
sos salões, do Cíl'lculo Militar diafum::ioriário estadual. MENINO OSNÍ Paraná, sob o patrocínio do Centro

,

*

Faz anos, hoje, o inteligente Acadêmico de Direito' do Paoraná. ralS pel�urbadoras da ordem' nacio-I que tem pa:ra, re]hresootá-Ia o Di�'SRA. �EXINA �I�A SIM�S menino Osní, filho do sr. ,T@sé No dia seguinte, às 11,30, ,nlo Par- nah ret6nio Acadêmico de Elngenh:aria.RegIsta a ef.emende de hOJe, Ferreira. qne Cruzeiro, realizou-se uma ex- À tarde deste dia, em seu mara- AiJnda nes'ta noite comparec�u ªO aniv,ersário natalício da *
F' 'mb' d 'foelente e animada churras-cada, na

"1',ilhoso palacete, o dr. Macedo '1- e ,alxa a a esta promovida poeJ,oem. sra. Alexina Lima Si- -

C
'MENINA EUGENIA 'qual 'Üs nossos representant'es aca- J.ho ofereceu aos acadêmicos cata- olegio IguaJSISú ,no Círculo MUitar,mas, di:gníssima espôsa di) sr. Faz anos na data de hoje, a dêmicos fOTam alv'Ü de novas e ca- rm'en5es um "cocktail", delician- para a, qual fora especialme�te

·

:Nazareno Sima;. 'galante menma Eugênia, filha Hvanrtes homenag�ns. Esta festa, ..do-os aiuda' com boa música, pois ;cünvidada. Dali se retLraTaill b,s
do saudoso educador, Si'. pro" que contou com a presença do dr. ü -cuMo para:naense; uma das figu- 'nossos acadêmic05 �la madlruga
fessor Egidio Albade Ferreira. Macedo Filho, vice-reitor da Vni- ,ras mais cavalhei,rescas e genero- lda, tomando poucas horas depois o.

*
;versidade e d1retor da Faculdade ,sas que .se pode encontrar" é pos- 'ônibus de regresso< à esta cap-itaq,

TEN. GILBERTO DA SILVA ,de Dil'eiil:o do Paraná, além d'e ele- suidor de uma notável discoteca; IIIDqmtados coou tudQ o que viram
Transcorre, ho.je, o anível'sá .. �ad;is�imo número .de universitá-

passaram, asSim, os ,da embaixada e p}ofUlndRill).ente impressionados
rio natalicio do sr. ten. Gil- rios -paranaellses, trans.cor-reu num barriga-veooe, seI111Pre acoonpanha- com a hospitalidade d� g�ll� pa_
berto da Silva, distinto oficial a,rnhiente de franca cordialidade; dos de vários acadêmicos de Direi- Talnaeruse.

'

:I<
da Fôrça Policial do Estado. em veroade foi ali que maís se con- to do Palraná, horas agradabilíssi- Os acadêrndcos componentes djlSRTA. l'..[ARIA ,GUIMARAES * fLratel'lI1izaram catarinenses. e para- JUas em companhia de Beethovem, �baixada Interven'tor Udo D�ke,Registamos, com prazer, l1a VIAJANTES: ,naenses. Na ocasião fizeram uso da ;Biz.eI1:, ChaikoV'sky e out�QS,. 'fllCompanhados _por algumas senoo-efeméride. 4e hoje, o transcOi- SGT. NATAIL P. MESQUITA palavra, Mém do dr. MacedO' Filho À noite de domingo, especialmen- dtas da nossa Alta sociedade, foTer de mais l�a �estiva p�i�a-I Para ,a Capital Federal, on� e des. Ferreira Ba�tos, vários aca- te cOl1v�d3Jda, a embaixada cOllllpa- ram ciceroneados, em CurHiba, ;Por

. vera. da lSer:t!llss!ma se!1honta €le serve na Policlínica Militar, ,�êmi.cos, todos eles patentOOlldo as ,receu ao tradidonal Chá Dansan- vários colegas pamn:aenses, ne.ntreJ,;!arma GUImaraes, fIlha do seguiu hoje o sr. Natail P. elevadas dire1!fizes que norteiam a te de Engenharia, na Associação os quais se destacam os acadêmi
sr. deputado ff'õderal, dr. Alta-I Mesquita, 10 sgt. radiologbta nossa mocidajd'e e o seu repúdio à Duque de Caxias, ollde foi home- cos Hercílio Luz, José Maria, Pedrornj�'o Guimarães. I CJ Exér,eito Nacional: linfluência de ideologias estra�gei-, nagado pela va�ofO'sa mOc1lrI:ade _\IOr.c:aro e Clinto:1 Pereira.

I.t;mbalxada Acadêmíca
Interventor Udo Deeke

Aniversaria-se, hoje, o nosso

,estimado conterrâneo cônego
,·dr. Manfredo Leite, consagradc
,orador sacro.

*

ARTUR CAPELA
TranScorre, hoje, o aniver

.,sário natalício do sr. Artur

Capela;".
*

SRTA. EDA LOURDES
A efeméride que hoje tTaas

·corre, regista mais uma pri
. -mavera da gentil senhorita
Eda Lour.d�, dileta filha do
sr. ceI. Manoel dos Passos
·_Maia.

*

SRTA. CENITA MARIA
Festeja, na data que hoje

transoorre, mais uma prima-
·

vera, a gentil srta. Cenita Ma-
· Tia, L1i.leta filha dó sr. Lindol-
10 Sousa.

'

.......................................�

Crédito Mútuo 'Predial
IP1'oorif!H�HIOS ,-� J. Moreira & I..,ia.

1 mais preferida, é. inegável,
2 sorteios fi ensais 4 e 18

,

I

PREMIO M CR $ o �dO 00

Muita!; boniticacõe� e médico grath,

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00
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"VIRCiEM ESPE'(IALIDADE"
elA. W��TZEL 'JNDUSTRIAL-JOINVILLE (M'• lIrCll

- TORNA' A ROUPA BRANQUISSIMA

CO�TRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi

tentes de Florianópolis.

lH e RECOMENOA .

Dr. H..6 S

1\1010 r a óleo
,

cru

�O�S-D-o-v-o-s-c�h-a-8-s�ls--------------------�--�--g-�-IM-o-v-e-is---d-e-m-a-t-é-r-� :�.���
beta

·

L b
dos Maritimos. Tr s tar com s.e

ri BICOS �Jtsallq� a oratório I plastica nei Noceti à rua João Pi;,to.

��

�.
(f
ó Clínico I Londres, (Serviço Especial

34. 1'elefone ! 1;4�
f§ 'íí;: I

do CEC, para "O EBtado") - ,

t; "

� � RUA JOÃO PINTO, 25 Já não constitue 'mais' nenhum Compra-se
= ,cn Fone: 1448 exagero, afirmar que os mate-

I - _
" , Mobília de sala, gru f)O e st o :

nnRTOnn pnTOLnGI��5 Em frente ao Tesou.ro riais plásticos podem ser em-
fado, em bom est sdo.

do Estado' pregados na rabrícação de
FI

- .

1- Dirigir-cse à caixa Post s l lOS'
'oflanopo IS quasi todos/os artigos moder- Nesta,

Medina Parm, Nsrbal Alns ne l)()uza nos, pois como se sabe, ainda
Varm. L. da 'Data Avila há pouco tempo foi lançado TI

E d E
num' dos estaleiros ingleses. VEN LA-OORES

xorne e s<'.nglle. xa.me para verificação r

um moderno "Iiner" cujos Vendem-ae doia "entiladores ele�
de cancer J Exame de u,l'ina. Exame !lO ra

- compartimentos internos ío- tricolJ. grandes. para cima de me:

verificação da gravidez, Exar.'9 <le escarro, sa ou parede, sendo um ollcilante.

Exame pare verifioação de doenC'Q!I do
ram fabri-cados com um plás- proprioa para e8critório, barhea-

�ele. boca e cabelos, Exame de fázes,
tíco especial. Agora, por exem- riaa, cafea, etc. Tratar na rua IU-

Exama de secreções. plo, nota-se uma tendênCia/mirante Lame�o ;5,. '

'" f
bastante generalísada para a

eoutovaCClnas e trons uséio de songues, FORD 3ê..xame qu�mico de farinhas, bebido
produção de móveis de mate-I 4

café. águalll, etc.
ríal plástico, 'tal como se ob-
servou recentemente nwnal 4 por tas, bem calçado, mo

e:xposição realizada fia Escós- tor novo, 2 pneus subli'�s�ale{1tes.
sia. Entre os modelos expostos, I vende-se por Cr$ 20.000,00.'
destinados inclusive. para a Tra t e r com G soro DONATO.

exportação, figuravam poltro- Hotel La Porta.
nas e cadeiras, mesas de rodas .x x x

e bandeijas. Notou-se tam- PERDFU-SEbêm a apresentação de uma �

dessas mesinha de maior luxo,
montadas sôbre rodas de bor
racha, desmontavel, e fabrica
da com o novo plástico "Pers

pex" com armação de aço ino
xidável. Aliás, à fato não eons

titui .proprlamente uma novi

dade, pois anteriormente já Casas; Vendem-se, à rua

, fôra realizada nesta capital, fi li U"Ô_ Maior Cos ta 116

uma outra exposição onde to

dos os objetos e aparelho, de
toucador dê senhora eram

constituido exclusivamente de
materiais plásticos, inclusíve
os desenhos aplicados ás pare
des do aposento, os móveis,
utensilios, tapetes, passadei
ras, e até o banheiro.

Londres - (Serviço Especial
do CEC, para 'fO Estado") -

Adotando as experiências e as

lições aprendidas durante a

guerra, os fabricantes ingleses
de chassis, para ônibus e ca

minhões, estão agora produ
zindo novos modelos particu
larmente resistentes e que
oferecem grandes vantagens
sôbre os modelos antigos. As

sim, os novos chassis ingleses
são construidos de modo a eli
minar quasi por completo, o

defeito da trepidação tão co

mum nos modelos antigos,
graças á sua construção helí
coídal e á particular robustez
das suas ·longa.rinas tranever
sais. Além disso, outra ino
vação ínteressarftíssíma desses
novos chassis é a Iocalísacào
do velocimetro, do relógio,

�

e

do nivel de gasolina no centro
do proprio rolante, construi
do de forma especial, o que
dá ao chofer uma facilidade
enorme para controlar contí
nuamente as condições de mar
cha do carro. Ademais o eixo
de transmissão de construção I

massíssa garante uma quasi
'

completa ausência de víbracão I
� i

e' absoluto alinhamento na

Imarcha do veiculo. Por fim, a

parte traseira do, veiculo apre- j
senta-se sensivelmente mais

Ialta que a da frente, o que _

"permite a passagem sôbre obs- ESCRtTóRIO ,lURUHüO COMETWIAJ"

táculos naturais do terreno, I A!n'1.mtos' Turídicos·- C�rneZ'ci�is --,Rurais e Informutivos

quasi sem nenhum solavanco Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJh""S. -- Sar+a Catarina

das rodas traseiras. São esses Consulte nossa Organ,izoção antes de le decidir pela com-

as novos chassis que os fabri- :l)ra ou vsndc de imo"eis, pinhaIs cu qualquer
empresa i!\elte e.todo ,

cantes britanicos estão pro- Diretor: •. DR, ELISIARIO DE' CAMÃRGO BRANCO .-
duzindo neste momento, dos

' A D V O G A D O

quais uma grande parte é des- Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal
\
54 - Fone 54

tínada a atender ás encomen

das do exterior,

I
cA( --

VENDE-SE um marca "Cti
mS'X" --- rr.iI. rot -çõe s - [o'lça
de 6 a 8 cave los, possuindo co

te de óleo.
.

. .. .

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE

Há cêrca de 15 dial, entre Laje.
e 'Bom Retiro, perdeu-se uma pa.,.
ta com roupa de cr.eonça. Pede-s�
a quem soube s da mesma infor
mar na Li"raria Progresso. rua.

Felipe Ser, midt - Flo:-ionópolis,
10 " -s

* * *

e à rua Genera Bit encourr,
esq. da Travessa Ar ge nt i n a

-

n. 2.
Tratar à rua Mvjor Cost s , 26.

\ * * *

N.egódo de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO
BRINQUEDOS e miudeza. com hôa frequezia de ATA�
CADa e' VAREJO' - preço de fatura estoque calculado

atuolmente em CR$ 160.000,00.
Tratar pessoalmente com: ,PAPELARIA MELIM

Rio do Su] - Santa Catarina.

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

I QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ElEGAHCIA ? IPROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
.

Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

F"ARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmuê.t!co NILO LÃ trS
a.,,", • ....u _. • lI1Ul �r143

f ..................�u - 1Io-.atIU - r.fti- ... � •

...__ .. lIorraeIIL

._ .....u.:.

Atencão
'.

Ver.d e-se uma c s sa , na Ser-
vidão Cal valho, n-. 10
Tratar n a mesma

'

� v 3'

AIJVOGr\Do.'S I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL
-:=>:

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - ,Sala 5
Edifício Cl'uzeir.o - Florianópolis.

E�CRITÓRIO JURtDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

\I elidas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário � Camargo Br-anco

ADVOGADO
' .

Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54
Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

/ -

;

o Sahão .'

l

regtsl
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia clínica e eí
J'\Il'gia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DIAriamente das 15 às 17 horas.
IUilSID1l:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone 1\1. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz -- Garganta.
Diploma de habilítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID.tl:NCIA -- Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLEFONIDS 1418 e 1204'

DR. A. SANTAEULA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonal de Medicina da Uníversída
de do Brasil). Médico por concur
III) do Serviço Nacional de Doen
tias Mentais. Ex interno da Santa
casa de Misericórdia, e Hospital
Pstquãtrfco do Rio na Capital Fe-

deral
CLtNJOA MÉDICA -- DOENCAS

NERVOSAS
- Consultóirio: Edifício Amélia

• NETO
- Rua Felipe Schmídt. Consultas:
-

Das 15 ás 18 horas --

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
BURGIA -- MOLÉSTIAS DE 8:Mlo

. . .. NHORAS -- PARTOS .. .

Formado pela Faculdade de Medí-
cínna .da Universidade de São

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

Prof. AUpio Correia Neto
. Cirurgia do estômago e vias bJ
Iíaras, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovários e trompas. Vartco
eele, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). TeI. 1.598.
RESID..ti:NCIA: Rua Esteves JU·

nior. 179; Te!. M 764
------------------------

nr, POLYDORO S. THIAGO
Medico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial-

.0 mente do coração.
-ELE'C'r1(tJCA!?DIOeRAFlA

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às IS

heras,
Atende chamado; a qualquce: hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESID1!:NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

,

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

DR. BIASE- FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centr-o de S"úoe
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS -- RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

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

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

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

Doenças dos in testinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

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

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

Resid: Vídal Ramos, 66.
Fone 1067

Dr. La'oro:' Oaura
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Pautou.

Servlço do Prafe.lor Briqu'et
SÃO PAULO

AUTOMOBILISTAS I
.

Atenção
Paro o seu dínamo ou

motor de arra�co
OFICINA ENALD.

Praça da Bandeira
ne. 37

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidedea
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

•

,

98.687.816,30
{76. 736.40! ,306,20

�

!
Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
� Josê Abreu.

"A CA'

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barreto de Araujo

I
yTiager)s

PELO,

Expresso- Noturno do j�rllal
O EsrrADQ

FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E
f

SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOIHVILE:

SAlDA DE JdIKVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madruga da.
7 da" manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Dos Serviços de Clfnica Intantít da

CLt�:-�:tê:1�bdlâ�:�R:A:eCAJ; INavios aerodi-ADULTOS
OONSUJJTóRJO, Rua Nunes Ma- na"mlco�chado, 7 (Edifício S. Francisco). &)Consultas das 2 às 6 horas
RE)StnENCIA: Rua IVrar�hal GUI· Londres, por Chester Morri-lherme, 5 Fone 783

f
--- san - (Sel.'viço Especial do

. DR. MADEIRA NEVES CEC, para "O Estado") - Den-
Médico especialista em DOENÇAS tro de pouco tempo" as li-DOS OLHOS _

Curso de Aperfeiçoamento eLon- nhas, de navegação britânicas, Iga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS -- Pela amanhá' para a Arnéríea .do Sul, estarão
diariamente das 10,30 às 12 hs.·à empregando novas unidades Itarde excepto aos sábados, das 14 ti

�Sua16JO��r�inÜ; n?�������:(� nas suas rotas, que além de III!III IIlIIlI�----------ii
Fone: 1.461 -- Residência: Rua proporcionar aos seus passa- IPresidente Coutinho, 58 geiros todo o' conforto moder-

DR. :MARIO WENDHAUSEN no, apresentarão um novo de-Diretor da Hospital "Nerê" Ramos" senha de linhas inteiramente.CLíNICA ;"\'fÉDICA DE ADULTOS
E CRJA�ÇAS aerodínamícas e até-aqui pOU-

Consultório: R, Visconde de Ouro CO usadas nas construções na
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de 1'\0- vais. Trata-se de navios mix-
vembro \ rltos da "Belo Hor ixonte "I t

-

Tel. 1j45
OS que deslocarao 9.500 tone-

Consultas: das 4 ás 6 horas. ladas brutas e desenvolverão
Residência: R'. Felipe Schmidt, 38 uma velocidade horária de 15

- Fone manual 812 nós, ·e nos quais os construto
res ingleses aproveitarão todos
os ensinamentos e experíên
cías adquírídos durante a

guerra não somente no que
diz respeito ás maiores modifi
cacões introduzidas nas cara
terístícas técnicas dos moto-Í
res, e da própria estrutura,
como também no tocante ao
conforto e comodidade ofereci
da aos passageiros. Como se

sabe, a-industria brítaníca das
construções navais encontra
se neste momento em plena
atividade e os seus estaleiros
estão trabalhando a pleno, pa-
ra_a.tender .aosxííversos pedi- ·CI"ube Doze de A"gostodos e encomendas recebidos
de tôdas as partes do mundo. PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE
Aliás, essa industria foi a quem MAIO
mais rapidamente levou avan- Dia '19 -- Tarde dançante, com inicio ás 16 horas.
te a sua readatacão ás neces- Dia 25 _ Soireé, com inicio ás 22 horas.
sidades da paz e as suas ativi-
dades de agora chegam, sob -----------------.--.--.-----_
certos aspectos, a ultrapassar
ás do perio:do do pré-guerra,
quando a Grã-Bretanha estava
á fren;te da produção navai
em todo o mundo. E' desses
estaleiros que vão sair! os no

vos navios destinado a serem

empregados nas linhas sula
mericanas, que se destacarão
aos demais, pela rapidez das
viagens que poderão oferecer
aos seus passageiros.

Informecões:
"

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

ResQlvido, enfim, seu probleina financeiro!
Adqu.ira. TUDO de que necessitar,

de
.

UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAlVIEII'l'E,

com as VANTAGENS da. compra à, vl_.,
servindo-se do

I',
,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
CeIfados

M6vel.
Rádio.
Celade'rel ,

Bicicleta.
J61al

\

Lnros
Cllapélt.
Instale,". elétricas e .a..ltúIM
ArtlloS pa... ,.......t.s
Pele.
Casacos
QualsClU'" artl...

lNoOSTR�, coMáao E SEGUROS KNOT S. A.

o.K.�

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. 4.

Rua

CAPITAL:
RESERVAS:

Trajano, 23

CR$ 60.\)00;000,00
CR$ 15.000.000,00
- Florlanõpolls

Fabricante e distriouidores do s afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cClsemiras, riscados. brins
bons e barato.. algodões, morios e aviamento.
para alfaiates.' que recebe diretamentE' das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli., - �FILIAIS em Blumenau e Laje••
/I

melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL- chama a atenç!o do.
visita antes de efetuarem sua. compra•• MATRIZ em
/'

..............m. �I I -- - ..

I
I
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Um vespertino desta Capital,' em c,artaz, pôs onte.m em
· evidência um'�- pau,

.

mísera. pada aliás, de· 20 centavos: e,- realmente, tal pãozinho é um índice
carestia reinante.' ftcrescentamos, aDora, que ,a-' mante'iga subiu 2 cruzeiros em

quilo! . Diminuem, pu is,' em' pêso e tamanho os ·pães; c,resce, no _p.reço, a ma,nteiga..,
E', não há· dúvida, uma, vergonba audaciosa!

----_------------ - ._._--.--_.. _--�--+-._.

,

.

CHEGOU A VEZ DO GRAL. HODGE

Declarações do ministro da Justiça Automóveis para a
sêbre o alistamento eleitoral Améri'ca do Sul

de leitura do mundoj'Tome KNOT
(Serviço Especial do CEC para'

"OESTADO"). I
LONDRES - O grande sa-'

Ião de leitura do Museu Brã
tâníco deverá ser franqueado
ao públdco em juního próximo,
para alega-ia (los milhares de
estudiosos que alí vão fazer - O jornal "Yorkshire ·Post"-·
as suas consultas e tomar os de Londres, escreve, que, por
seus apontame_IlJtos, to.d:os os) ocasião da Parada da Vitória,
anos. Esse salao, celebre, em' a ter lugar no dia 8 de junho
todo o mundo, mede mais de próximo, serão empregados-.
31 metros de altura, por 14() sessenta holofotes e 2.84.� fon-
de diametro e é coberto por tes luminosas para iluminar a.
uma enorme cupola envidraça- capital britânica.
da. Infeltzmente essas cupola - Chegará dentro em bre--

Rlio, 15 (A. N.) - O Gener4a� .sof'reu tamanhos estragos, du- ve. ao Brasil Lord 'I'emplêwood,Crttemberg, ex-Cmte. do t b b dei- ran e os om ar eios aereo.s uma das mais notáveis perso-'
-

d
Corpo de Exércitos ao qual es- da guerra que houve necessi- nalídades britânicas na vida.AID a O tncê

.....

nd ...o do iiEureka)) tiveram suborddanadas as Fôr- d d d f
.

d
'

,� a e. e re or_:nar ma�B e cem pública inglesa.
Rio, 15 (A. N.) - Irrompeu depois uma lancha de serviço ças Expedicionárias Brasilei- das suas secçoes de VIdro espe- - Está sendo manufatura-

violento incêndio no navio e vários rebocadores da nossa ras, visitou, ontem, o Hospital c.ial. Todavia, diante da neces- do na Inglaterra um novo ti-.
b

. .... Central Ido Exército, onde foi id d d b t 1-rasãleíro "EUREKA", de pro- marinha de Guerra seguiram SI, a .

e e �er a e: o o sa ao a:o po de carro, madelo esporte;
priedade do sr. Luiz Gurge 1 do para o local, tendo suas trípu- festivaI?-erute recebido, ten�o público fOI possível conseguir capaz de desenvolver mais de'
Amaral Vale,:líte, eatabeleeído lações envidado os maiores es- percorrido, de.n:_or::ctamente, to- um fornecimento dos vidros 100 milhas horárias.

, dias as dependências daquele necessá "
.

E ..

com escrftór!o, nesta Capital. forços para subjugar o S>l>lllS-I'
sarros aos reparos. sse - Notilcmm de Lo:n"§lres que"

O
.

ii'
.

L' estabeleclmelnto ho,s'pitalall'. s'ala-o de l't d M B
.

. Y',
naviO 011 rudquir.ido há cêr- troo ogo apos a primeira ex- I A. ('

•

eI ura
.

o useu rI- um: grande numero de manu-'
ca de úm ano no Panamá, ten- plosão, chgou a lancha da po- F' t t d tel I trumco e cOI�.heCIdo em todo -o fatureiros de rádio, da Grã-
do 3.900 toneladas brutas e .. lída marítima. Enquanto o es a es u ao I . mundo e eXIste meS'llIO uma Br'etanhà está produzind()'·
2.600 liquidas, desenvolve cêr- ·fis-cal José AI,bino ia a bordo llenda a seu respeito: diz-se aparêlhos' de radar para aten-'
ca de seis milhas horárias, pa,ra verifkar e pirestal' auxí- A festa que o Grêmio reaUzará que durante dez,essette anos se- -d�r ás necesstdades de lima.
sendo a sua tripulação com� lio, a lancha foi inv,adida por dia 18 no Lim Tenis será, por cer- guidos,. sem fal.tar um só dia, nova era para a navegação"
pos-ta de 23 homens. Estava ao tripulantes do navio s-inistra- to, um grande sucesso, pois, não só apareCIa ipor alI um velho c�e- tanto marítima como, aérea.
lar.go, em frente ao Arma-zem do, inclusive o comandante, o apres'entará um notável Show mas,

ngo emp.enhado
. n� redaçao, - Em consequência de. sua.

8, esperrunido atra:car para d.e� I qual, muito nervoso, mandava também, várias surpl'êsas. E mes- �e um?, o.bra _ va�tI.s.slma, que derrota, o Japão presumivel�·
sembarcar um oaJrregamento que o me,stre da mesma, sr. Jo- mo a gra,nde venda de mesas na

ele _propno nao .tmha es.per�n- rn;ente perderá as suas colo
de madeira, pr'ocedente de São I sé Luiz, saisse do local, no que Relojoa'ria Mori-tz bem o demonstra. ças de ver termmada. Um dIa, nías incluindo a KOl'es e For
FraniCi'sco, no Estado de Santa não foi atendido. O ohefe das Do Show _ Ad SHveira, o no-

o v_elho cle�igo deS'apar,eceu �o mos�, e deixará de gozar os'
Ca,tarina. O sinistro, segundo I máquinas, sr. Ademar Mene- táivel a'r:lista nacio'nal, os "Bohe- sa!ao. de leItura. e nunca m�'I:s privilégios que até agora

I

pos-'
inf'Ol'mações, teve inicio nas! z,es OHver, chegou mesmo a mio.s", e oubros números-surprêsas

fOI VIsto por alI. Mas ve-nfI- suia sôbre a Matl!dchúria e a.

ca},detl'as, onde um dos tubos 'utilisar um fuzil para que nin- t 't
-

1 d'd
cou-se então que nos seus de- China - 'dl'Z um co'YV\·entarl·st"".na cer' a nllU o serao ar au lOS. -1... ...,

condutor.es de óleo arreben- gum se aproximasse do con- O sor-teio dos brindes expostos
zess,ete anos de assiduidade ao de Londres.

tou, o óleo inflamou-se, al�s- aotl'ôle da embarcação. na casa "O Paraiso" s'erá outra
local havia gasto completa- - O ministro britânico dO"

tr'anK1o�se pe,lo n'avio, com ra- seus'ação que o Grêmio apl'es.entará
mente quat'ro cadeiras em que Trabalho, anunciou que 90 por"

pidez, atiJnlgi,ndo um depósito I1mbarcará sexta- na festa. ,se sen-tara... cento das vagas nas universi-
de óleo, que estava próxi,mo e n As mesas já estão quasi tôdas p

. dades britânicas, serão, ,a par�·
que explodiu. SoLioitados ime- felera prõxlema ve<llIdi,d'as. reVisão do tempo tir de outUlbro vindouro, reser-·
diatamente socorros, minutos A últtima apuração do interessan- vadas para os .ex-membros dos,

Rio, 15 (A. N.) - Oomuni- te concurso "Rainha d,o Grêmio Previsão do tem�o, até 14 serviços armados, em Londres.
cam de' São Paulo, a cheg,ada, Estudan:tH Catarinense" apms,entou horas do dia, na Capital:

- Em entrevista concedida
ali, de João Albe.rto, pres·ide!ll- o sc,guinbe resu�tllict:O:' I Tempo: bom, com nebulo- ao "Evening Standard" um �s�·
te do COlns-elho Nacional de Snely GouV'êa, 193 votos. Selma sidade. ,pecialista em diretor' de paten:.·
Lmigraçã@, o qual deelarou que Yone de Castro, 56; Wilma Moritz, Temperatura:_ estável. tes, declarou que poucas in�'
embarcará na próxima sexta- 53; Lory BaUod, 51; Norma Valelll- Ventos: do quadrante nor- veções norte-amerieanas ti�·
feira paxa os Estados Unidos; te, 49; Lêd'a de Andrade, 45; Maria te, frescos. nham sido usal:las-'na Grã-Bre-·
donde irã1t"'EUrop-a afim de es- d'e Lourdes Damerau, 23 votos. Temperaturas extremas de tanha, durante o conflito, en-·

tudcar a pos-sibilidade de trazer Ou1ras sendlorinhas foram menos hoje, foram: máxima 26 2 quanto que numerúsas foram

imignantes para p Bras,il. votadas até. a apuração acima. ,mínima, 18,1.
' ,

as patentes britânicas utiliza-
das. peTas Estados Unidos.
- Anunciam de Londres,

que a Munkiipa1idaídê de Bag�"
dad, convidôu récentemente
firmas

.

nolit'e-annericanas e .

britântcas a-fim-de que se sub
metessem a uma concO'rrênda
para o fórnecimento de 50-"
ôni:bus para passageiros. A.
oferta 15ritânica; foi aceita,.
sendo muito .possivel que a

encomenda:- se- elêve para lO!}"
veí,culos .

Florlan6.Dolh, 16 �e Maio �e 1946..

Rio, 15 (A. N.) - O Mímís- Com relação aos partidos po
tI'O da Justiça fez aos [ornalts- Iftfcos, a Ieí elevou para cin
tas declarações sôbre o decre- cosnta mil o número de elei
to-lei dispondo sôbre o alista- tores necessários para o res

':rp,ento eledtoral que acaba de pectivo registro, respeitado,
selr .deoretado pelo Presidente porém, o registro dos .partidos
da República. A retertda lei 'que tenham re-presentantes
trata sóménte do alistamento eleitos na Assembléía Consti
dos partidos políticos e de dís- tuínte. Não se admitirá regis
posições gerais complementa- tI'O provísórto. A exposição é
res e inadiáveis. As-sim. agindo longa e s!e retere a todas as

o govêrno dá uma demonstra- modífícações introduzidas.
ção de parcímonía no exercí-
cio da tarefa legtslatíva em O nosso '%20.perfeita cooperação com a As- J
sembléia Constituinte que pre
tendeu consignar no texto da
f u tu r a Constituição, várias
matérias de repercussão da
leí eleitoral. Acentuou Sua
Exoia. que o alistamento tar
se-á como na lei anterior, me
diante qualificação e inscri
ção, mesmo na qualificação
ex-offcío dependerá sempre de
requenímento do interessado.

- aniversário
Pela passagem do trigésimo

segundo aniversário de exis
tência jornalística, recebeu
«O Estado» muitos cumpri
mentos, a que somos gratos,
e que tomamos como inci
tamento ao trabalho da im

prensa catarinense, onde mi
litamos cotidianamente.

tines RITZ
ROI"

RITZ - Hoje ás 4,30 e 7,30 horas
ROXY - Hoje ás 7,45 horas

Sessões chics
PiAUL MUNI - LUIZE .RlAJNEH _

TILLY LOSCR - WALTER
CONOLLY

TERRA DOS DEUSES
A versão ci!lliematográfica, ·da ma
g:i>stral ,no'vel'a -de Peanl S. Buck

.
'

I
Censura até 14 anos.

No p'ro�r,alffia __:_ O· Carnaval- em
Jiuiz de Fúra - l)FB. Noticiário
UniV1ersaJ - Jornal.
Plreços: HITZ ás '4,30 horal5 _

3,60 e 2,40. Ás 7,30 horas - l�nico
3,60. ROXY ás 7,45 ho'ras, 3,00 e 2,40

uma'
da;

as decisões adotadas em 1110s
cou a êsse respeito e de causal'

'

dífíeuldades às" organizações '.

progressístas" democráticas- e.

"g'randes massas" ao norte da
Corea de participarem na for
mação de um govêrno provisó
rio. O Izvestia também acusou

Hodge de tentar as fôrças -rus-
sos a aceitar a participação dos

O ESTADO el!tCon.. chamados partidos reacioná-·

tre-se à venda na rios do sul da Corea, no go-
vêrno provrsorro, Por lilÍl o

I_banca'
de jornais ;lzvestia diz que a delegação
«Beck» II soviética rejeitou o direito dos,

"reacionários coreanos" de
-------------=.

; participar das consultas em

O mal·s celebre 88Ia-o' t�rno da .(le�isão. de llIoscoll.
sõbre a IIdelcomISSO.

ll'Ioscou, 15 (U. P.) - ll'Ieyer
Handeler, em artigo que ocu-

, pa quatro colunas sôbre o Ira
casso das. negociações da co

missão mista russo-americana
que tratava do caso da Corea,
através do jornal ofíclal, "Iz
vestia", acusou o general ame-

rlcano Hodge de estar enco

�'ajando os coreanos a Insur

girem-se contra ã decisão de
Moscou em estabelecer um Ii
deícomísso, a ser exercido pe
lo "Dig" Fonr", durante cinco

anos, sõbre tôda a ilha. O Iz
vestia aClL'WU Hodge de violar

Liverpoll, 15 (U. P.)
Grande número de automóveis
destinados a América do Sul
estão sendo embarcados no

cais da Lamport Líne, nas do
cas Alexandra. Os carros estão
chegando pela estrada, diréta
mente das fábricas.

Lana Turner.
voltará
Rio, 15' (A. N.) - A famosa

estrela do cinema, Lana Tur
ner, voltará ao Brasil, onde
deverá chegar no próximo dia
2 de junho com uma troupe de
astros e estrelas oínematográ
tícas, que atuarão excepcional
te nesta Capdtal.

Visitou O B. C. E.

•
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