
A Constituinte dará 'a Carta Magna em agâsto ou setembro. Ao que, parece. E quan
los deputados estarão- IrabalbandlJ_\ para tal �de'siderato� 1 O�s que mais gritam" não
são, os que mais colaboram e mais rendem. a fecundidade, em regra, não gesta' em
discursos de crítica de'struidora e Jessimista;

\.

nem, sairá do ventre pa,rlamentar,
em tufão demagógico, a obra serena, s'ábia e opu'ttnDa que os brasileiros

, esperam seja a, Constituição da República.

Nova York, 16 (U. P.) - Ê regime de Franco. Em sua

o seguinte o texto da nota otí- i resposta, o govêrno do Iram

cial sôbre a reumdão da Sub- diz que não dispõe de provas
Corníssão da UN, encarregada dooumentárdas ou die qualquer
dé ínvestígar os fatos relacío- outro. natureza, naquele senti-
nados com a Espanha. do.
- "Todos os membros esti-, "Foi recebida uma .resposta

veram presentes, A Sub-Co- semelhante do govênno do Pe

missão examinou provas do- rú.
cumentarías sôbre a ortgem, a "A Sub-Comissão suspen
natureza, a estrutura e a con- deu os trabalhos às 11 horas e

duta geral do regdrne de F'ran- 45 minutos da manhã, voltan
co, 'a extensão em que as ins- do a reunir-se novamente a

tituições e a política dêss.e re- manhã, às 14 hora;s".

gí.me são compatíveis com a"
'

Rio, 1G (A. N.) - O minis- balho Jl'Iarítimo estabeleceu dia 23 do corrente a chegada Ga,rt.a das Nações Unidas, e «Grande Otelo)
tro do 'I'rabalhõ ouvido pela um plebiscito entre os e,stiv�-' de um navio espanhol, que re- ate que ponto podem elas obs

reportagem .sôbre a situação dores, para saber se querem I ceherá grande carregamento] truír a instauração do sistema
do pôrto de Santos. adiantou ou não trabalhar nos vapores de algodão para Barcelona, A de segurança das Nações Uni
que a mesma é tranquilizado- de qualquer uacíonalldade.l polícia continua efetuando prí- das.
1'a. reinando a calma entre os Dos 320 que compareceram, sões de elementos considera- "No decorrer da reunião, toi
trabalhadores. Acrescentou que até ontem à noite, todos res- dos perniciosos. O ambiente ii revisto o ante-pfejeto de rela-
continua. entretanto, em con- ponderam "sim" à pergunta absolutamCilLte calmo. tório da Sub-Comtssâo

"

sôbre
tato permanente com as auto- formulada, cada um por st,

I
essa parte, e foram dadas i11l8-

rtdades de Santos. Hoje compareceram maís 500 trações para o preparo do. tex-
*** - Em, defesa' das nor-* estivadores, assegurando-se, de' to revisto, para novo estudo

Rio, 1G (A. N.) - Noticiam antemão, o apôio ao apêlo for-
malistas?

da Sub-Comissão.
despachos de Santos, divulga- 'mulado pelo Ministl'o Negrão

- Contra as complemen- "Foi recebida a resposta do
dos hoje,' que a situação na- de Lima para o retorno, ao tra- taristas? govêrno do Iran à carta do se-

quele pôrto normaliza-se cada bulho nos navios espanhoís, Aliás, nem uma nem ou- cretário geral a êsse govêrno,
vez mais. A Delegaeía do Tra-I Está sendo aguardada para o tse coisa. pedindo íntormações sôbre o.

Contra o Govêrno, é que

é, O iovern e esbraseado

tribuno do «Diário da Tar
de» (iá se sabe quem é)
deu três pulos e três gri
tos, em forma impecável,
à moda tereãnice, aferrado
às campridiis lianas do se-u

raciocínio, e fêz um bonito

rodapé iornelíetico, Nós o

admiramos, se ia dita a

verdade. E' um atleta do

verbo, e de tal maneira

que, ainda quando escreve,
o seu tom e a sua frase
lhe saem em oratória alti

loqüente.
Queremos explicar-lhe o

caso das cornp lerneriter ie
tas. Amanh�, talvez.

Mé�i.co, 16 (U. P.) -'- O em

biUixadior George MesSler,smith

pa;rtiu hoje, à;s 2.20 hOl'as, pa-
SÃO PAULO, 16 (Via Aérea) - O sr. Berto C.ondé, antes ��i��epn;�e��:�d;i;2�dOdu�: RECEBIDA COM ENTUSIA.SMO'de regressar ao Rio, declarou que a Nova Constituição, prova-
t

'

I d d' 7 d t b pa;radJa;s durl1ante o p,e,rcurso, I
'

'"

ve1men e, sera promu gar a n.o I La e se em roo
em Balbo.a e no Rio de Janei- J��USALEM, 16. (U. P.) - FOI recebIda <;om ,entusJJasm.o'

Acrescentou, que diante dos enormes trabalhos que ainda ' a notIcIa, tanto po:r mgleses como pelos amencanos, que ha-
e$tão para ser reali�ados, far-se-á, um arcôrdo para que a As- ro.

viam decipdido consultar os judeus árabes, antes de p.or em
sembJiéia v.olte a fundonar aos sábados, pr.omov,end.o-se ainda

E d execução as re.comendações da Comissão de Inquérito anglo-
duas sessões diárias, para apressar o término da nova carta. spera O em americano, sôbre a entr.adJ;:t de judeus neste país. As notícias

_ • • B H· t', que ·circulam dizem que os ·anglo-americanos colocarão os ju-
Serao Julgados hOJe • orlzon e deus árabes num mesmo plan(J"de' debates, a'creditando-se que

. . .

' I São Paulo, 16 (Via 'Aérea) nas dis�ussões; f�tura� poderã.o ser encontrardos arcôrdos mais
MADRID, 16 (U. P.) - Fontes fldedlgnas, baseadas em - Inf.orma-se que depois de eonvementes a sItuaçao.

jnformaç�es c.olhidas em 'CÍl1cul.os dipl.on:átic.os: as.seguram I� te r co.nViers'ad!o l.onglamente, ,

que SahtulIgo Alvarez e Sebastlan Za;plf,am serao Julgados, com o SiI'. Ga;briel Monwiro da Reuni-r se a provavelmente hOJ"amanhã, por um Tribunal Militar em Ancalá de Henal1es. Até Silva, 'O sr. Silvi'o dle Campos,
,- -, ,e

o momento, não foi divuLgada a natureza exata da acusação, v,ioce-pnesidenióe do P. S. D., r·e- PARLS, 16 (U. P.) - Souhe-se que a delegação dos Esta-
acrescentando-se que os dois' republicanos serão acusados de

I
solveu emblama;r para .o Rio, a d.os Unidos á conferência dos quatro grandes nesta Capital,

possuir documentos falsos, ter entrad.o ilegalmente no país, fim d'e tomar P,Ois,s'e de sua ca- provavelmente reunir-se-a em seu país, amanhã, viajand.o em

p.osse de armas e conspiração c.ontra a segurança do Estado. deira de deputado.
'

avião militar de transporte.
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APROVADOS UNANIMEMENTE
WASHINGTON; 16 (U. P.) - A Junta Diretora da União

Panamericana, por intermédio do Comitê de Coordenação,
aprovou por unanimídade de votos a análise realizada pelo
SUlb-ComJtê dos Três sôbre os oito ante-projetos do tratado
para a defesa deste hemisfério, concordando em submete-la á
análise de tôda a Junta. 'v

O presidente do Comitê, Julian Caceres, embaixador de
Honduras, declarou aos repórteres que o relatório do Sub
Comitê foí aprovado depois de ligeira discussão.

Os aluguéis de casa e a Comissão
Central de Preces

,

RIO, 16 (A. N.) - Foi apresentqda á Comissão Central
de Preços, uma indicação no sentido de que seja encarada a

questã.o d.os aluguéis de casas em face do decreto proibindo a

majaração, a terminar seus efeitos em agôsto vindouro. Nessa

indicação o autor cita a lei que ,r;,riou 'a Comissão e diz que
lhe cabe, entre outras funções, "evitar a :elevação' do cust'? de
1iida no país e providenciar a redução ou fixação ,de· 'preços".

Foi recebido pelÔ
ministro .

Rio, .16 (A. N.) - Esteve,
ôn�em, 'no :PaVé.. ;io '}.tamaratí
e foi recebido pelo ministro
das Relações Exteriores, o es

critor portugues João de Ba1"
roo

• I

Autorizados as condecoraçõesa usar
RIO, 16 (A. N.) - O general Góis Monteiro, tdtular da

Pasta da Guerra, autorizou o uso de condecorações ,conferidas
por govêrnos estrangeiros a inúmeros oficiais brasileiros. En
tré eles encontram-se os .senhores' general Olympio Falconiére
da Cunha e capitão Henrique Klappothe, Junior, agraciados
com o "BRONZE STAR", dos Estados Unidos.

,

vem ai

PRovaVELMENTE A 7 DE SETEMBRO

I

Vontiouam as investigaeões sôbre
a Espanba franqu'ista

vae agir
Rio, 16 (E.) - Esteve, on

tem, no Míníetérío do T'raba

lho, onde foi colher esclareci
mentos sôbre a sua situação,
corno '3.l1Í'tsoa dia Cassino da Ur
coa, o Ipopul1au' antísta Sebast.íão
Prata, maís conheeído 00111..0

"Grande o,t,elo",
O referído ator �le dirigiu à

Junta de Concllãação e Julga
mento, onde pretende apresem
tal' reclamação, por ter 'sído
dispensado sem justa causa.

Rasolveu tomar "Grande Otello" não exercia
ti �. qualquer função em salão de

posse "r'
jogo, trabalhando, apenas, no

. "grül-a-oom ", de onde, Slegun
Belo Rortzonte, 16 (Via ae- do nos inilorm.ou, DOiram dís

rea) - Em avião especial es- pensados todos QS empregados,
tá sendo esperado, hoje, o em- logo depois de assfnado o. de
baíxador argentino, aeompà- ereto que proíbíu o jogo.
nhado de sua espôsa. O gene- "Grande Otelo ", como areis
ral- Nicolas Accame viaja em ta eX1clUiS1i.V'O do "gríll " da Ur
caráter particular. Permanece- ca, percebia a quantia de oito
rá em Minas até o dia 20, de- mil cruzeiros mensais e fot \

vendo vísítar as htstórícas ci-I díspensado sem qualquer avi
dades de Ouro Preto e Sabará, I so prévío.

A crise não é inevitável
WASHINGTON, 16 (U. P.) - O presidente do Conselho

de Ministros da Grã-Bretanha, Herbert Morrison, em discur
�>o pronuncifldo pelo rádio" sol�;itou ao povo americano a que
não utilize cereais para alimentar o gado, e, sim, destina-lo
a dar de comer aos seres humanos. A certa altura disso, Mor
ris01Í: "tenho a sensação de estqr vivendo um pesadelCJ quan
do pens.o sôbre a alimentação do gado. Quasi que posso ver fi
ias e filas intermináveis de animais bem, nutridos, atropela
dos pelo peão, enquanto milhares de crianças necessitam de
pão e carecem 'de manter-se vivas. Em seguida :' frizou que a

crise de f.ome mundial não é inevitável.

Não
-

sao verdadeiras'
CAIRO, 16 (U. P.) - Revelou-se, em fontes fidedignas

britânicas, que as noticias de que .o c.omando inglês havia or

denado a eva;cuação das tropas britânicas do Cair.o e Alexan
dria para fins de julho "são destituídas de qualquer funda
Tílooto".
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o BRASIL BATEU o RECORD

Um fato verdadeiramente sensa

cionaJ, que sem dúvida não tem se

anelhante no mundo inteiro, é êS-!se do Ceará, onde vive um ilustre

,patrído cujo vigésimo segundo fi

lho acaba de se alistar 110 exérci

to, para servir à causa do Brasil.

Esse pai opulento, de nome Joa

quim Bernes Dias, residente no in

ter'ior do Estado do Ceará, terá um

nome consagr-ado como poucos dos

nossos patrícios. O Brasil conquis
ta um recor-de com êsse aconteci

mento. Nem mesmo a Inglaterca,
que é um pais que teve casos ex

.oepciomais no assunto durante a

guerra, apresentou um exemplo
água I ao d'êsse brasileiro. Os. ingle
ses têm estabelecido' recordes curio

.sos, tais co:mo: um homem com

102 bisnetos ,rua guerra; u'a mulher

que perdeu 8' filhos na luta; uma

Iegiâo de 88 primas, enfermeiras;
e muitos outros. Mas .. , 22 filhos

.pas fileiras, nem os ingleses ! .. ,

COISAS DO CINEMA
Maurace de Canonge, que foi ator

e assistente de "metteur en scêne"
em Hollywood, e se encontra atual

mente na França, voltar-á cru breve

.\[l'am a cidade norte-americana do
cinema com um contrato d'e "met

teur en scêne".

Em "Lady in' the dark", Ginger

foge,rs dansa após quatro anos de

descanso, vestida de "tulle" e com

sapatos de salto 'aldo.

\ '

O último filme de Charles 'Boyeir,
AGEN'DE CONFIDENCIAL, passa
se em Nice numa casa requisitada Ipelos nazistas. Trabalham também
no mesmo filme Victor Francen e

Lauren BacaU.

SAIBA QUE
· •. em Minas, no ano de 1825,

um professor- público tinha o orde
mado de duzentos cruzeiros por
ano.

· .. na índia, de sete em sete mi

nutos, m01Te uma pessoa por pi
cada de cobra.

Aos nosses

'Agenies
Leiam todo dia esta coluna

até o fim
Pedimo••aviso r pOr' telegra

ma. quando, o jornal não chegar
no rnesrne dia,

t,lUEiXAS.E RECLAMAÇõES '1' IPREZADO LEI TUI{: Se o -iue -he

I

· .. um e,lefante não po'd'e- arras
tar um pêso maior do que o do seu

oorpo, ao passo que um ca.racol

pode pluar uma massa de chumbo

dnqüenta vêzes mais pesada do

Ique êIe.
* * *

SERÁ POSSIVEL �
Efn regra, a estaílura humana

princiipia a diminui,r aos 50 a'nos.

Em ,cada ,dez anos nliongúa um cen

tímetros.

RIA SE QUIZER
Olhe que a nova estrada vai

passar mesmo por d'e.ntro do seu

celeiro.
- Sim, senho,r; mas se -julga qué

eu vou aJbrir a porta cada vez que
UIIll trem quizer passa,r, está muito

enganado!
* • *

TROVA
"AJlecrim vel'de, arrancado,
dlOra a' ter,ra onde nasceu;

como não qlteres que eu chore
se teu amor já monreu."

FILOSOFANDO
- A el,oquênoia dispensa a elo

quênci'a.

interessa é, realmente, unja providencia

para endireitar o que estiver errado ou

pa ra que al ... oJl113 t alta nào se reuna , e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou- queixa poderá VIr a causar, encarm-

n'te-a " ssccxo RECLAMAÇOf,S,
de O �STADO, que o caso será lendo

sem .iemor'a ao conhecimento de quem

dê direito, recebendo v. s. uma informa

Ç?") do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a tecla

mação nem a pvoviuência tomada.

DOENÇAS NERV1S1i8
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só poda
prejudicar os indivíduos afetados d,
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende, gra·
ruirsmente os doentes aervoses m

digentes, na Rua Deodoro 22, das !
!ui 11 >horas. diàriamente.

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Eléctron
Fundado em, 1935

I
M.,ntagero de rúdios, Ampli

ficadores-Tl'ansmi••o?es
Material impol'tad.. direta

ment.e do. U. S. A.
Proprietário

Otomilr Genrges Bü.hm

I
E�ecbe - Tecnico - Prafi••iono)

formado no Europa
Florianópoli.

�U(l Jcãe Pinto n. 29 -- Sob,

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

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

peteca; legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza, ta,;bém, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e Montepio Estadual.

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os Q

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Postal, 5756
End. Tel. : Mariely
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QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA ?
PROCURE A

..Alfaiataria Pereira & Mello
Ru� Felippe Schmidt 22 - Sobrado

° QUE SE PENSA DA
MULHER

Mulheres - ma;gnolias de
aroma tépido, finos astros, que
elas sejam, olhos fascinantes,
como águas dormentes do de
licioso Danúbio que a luz so

noriza e doura, humildes e im

periosas, ninguém jamais sa

berá o mistério que as envol-
ve...

'

I Cruz e Sousa

que voltarão agora ao mercado
para maior satisfação das cli
entes de todo mundo. Como se

sabe, as meias de vidro são ex

traordínaríamente resistentes
e de suportar facilmente o es

forço da lavagem uma vez que
os tecidos de vidro não são afe
tados pela agua nem pela hu
midade,

*

*

RECEITA PAFJA ° SEU
PALADAR

C.ALDO DE GALINHA PARA
DOENTES - Este caldo é rei

M,EIAS DE VIDRO PARA SE- to da seguinte fórma: depois
NHORAS de limpar e retalhar, põe-se es-

Por Sylvanna, cronista de ta em agua a ferver, ajuntan-
modas. do-se no momento um pouco de
Londres (Serviço Espe- sal e em pequena quantidade

cial do CEC para "O Estado) os seguinte temperos: toma
- Uma das maiores novidades tes, cebola e salsa..Deíxa-se f'er

apresentadas nestes ultimas ver em fogo brando e quando
tempos' pela industrias textís estiver bem apurado côa-se.
foi sem duvída a da fabricação' Ele pode ser tomado puro ou

de tecidos de vidro, inclusive pode-se fazer com ele qualquer
malharia. Desde logo os fabri- sopa simples. Recomendando'
cantes de meias íníciaram as aos doentes que quando estive
suas experiencías e pouco tem- rem em rigorosa dieta' ausen

po depois surgiram as primei- tar os temperos por completo.
ras meias fabricadas com teci- *

dos de vidro. Na Grã-Bretan- AS DONAS DE CASA DEVEM
ha como é natural em se tra-

. SABER QUE.
tando de um paiz que sempref PARA ACABAR COM AS
esteve á frente dos demais em PULGAS DE \UMA HABITA

todos os assuntos relacionados çÃO - Recommenda-se o

com a industria textil, a fabri- emprêgo da benzina; porém
cação das meias de seda tomou: um processo mais inofensivo

um grande incremento, que só: para as pessoas consiste em

não desenvolveu como seria de 'jpol'Vilhar cal viva pelo chão.

esperar, em virtude das restri-! Borrifar a casa com agua fe-

ções impostas pela guerra. Ago-I
nicada. .

ra porem, com a volta da paz PARA TIRAR AS ROLHAS
e a readatação das índustrias DE VIDROS PEGADAS' AOS
britanícas ás suas atividades FRASCOS Esquentam-se
normais, os fabricantes íngle- estas e derramam-se umas go
zes reiniciaram a produção .de tas de azeite na juntura da 1'0-

meias de vidro, uma iniciativa lha e continua-se até que tor

que fala muito de perto do
I
cendo-a com cuidado ela se

bom gosto de todas as mulhe ... despregará facilmente.
'

r�s e1egap.tes, inglezas OU não.] PARA CONSERVAR .OS PÉS

Amda há pouco tempo, a rai-] QUENTES - Um meio mui

nha Elisabeth e as princesas. simples e pouco custoso é o de

herdeiras do trono estiveram I esfrega-los 'com mostarda ou

em visita a-uma das principais pulverizar com pimenta moi

fabr1cas do pa!íz onde justa- da a planta das meias'ou piu
tamente tiveram oportunidade ,gas. Desta: maneira' sle terão
de assistir ás diversas fases da os pés sempre quentes e sem

confecção das meias de vidro, I receio de prejudicar a saude.

I
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Capitania dos Porto••. ""........ 138(1.
16" C. R. ,

,........... 160��'

Fôrça Policial .. , , ... ,.".". 1203'·'
Penitenciária II.' . • • . . . • • •• lSls'u
"O Estado" ,...... 1022-
"A G�zeta" ,.................... 1656'"
"Diário da Tarde" " "... 1579-
L. B. A. • .. ",................

1643:\

Emp. Funer�r,a Ortiga ......•.'. • 10ZJ,.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mê.

de maio, as seguintes farmácias:

10 - Quarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinha - Ru...

Conselheiro Mafra.

4 - '(Sábado à tarde) - Farmá·

cia Esperança Rua ConselheirGl,

Mafra,

S - Domingo - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro M.afra.

11 _- (Sábado à tarde) - Farmá

da Ndson - Rua Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia Ne1-·

son - Rua Felipe Schmidt,

18 - (Sábado à tarde) - Farm .....

cia Moderna - Praça 15 de Novem-·

bro,
19 - Domingo - Farmáci.. MI>'

derna - Praça 15 de Novembro,

25 - (Sábado à tarde) - Farmá·

cia Santo Antônio - Rua João Pinto_

26 - Domingo - Farmácia Sant,,·

Antônio - Rua João Pinto.

o servlço noturno será efetuado peJã'
Farmácia Santo Antônio, sita à rua>'

João Pinto.·

.

Deseja obter
emprego?

Procure f\ntão a nossa Geri....
da e preencha a nossa -'ficha d.
informações úteis"; dando tlid8Q"
as indicações possíveis. que t"r...
mos prazer' em recomendá-lo (a»'
80S interessadOs na aquisição der
I)ons funcionários (as).
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ANIVERSÁRIOS
JOÃO ANTONIO DE MELLO

Transcorre. hoje, a data do ani
·"V8uáHo natalício do sr. João An

. --tônio de Mello.
:K:.

SRITA. NILZE C. DE AZEVFDO
Regista a efeméride de hoje o

·transcor, er de mais uréia festiva
_primavera, da gentil senhorinha
Nilze -", de Azevedo fino orna

dnento da sociedade iocal·

:Estará cómple ta
.até o dia - 23

Nankin, 16 (U. P.) - o vi
ce-mdnistro do Exterior, Liu
Ch icy, declarou que, as tropas
-chinesas entregarão a Indo
China aos franceses. Acresceu
tou que até o dia 23 de maio

-

estará completa a rettrada
chinesa na Indo China, •.

Dr. Antônio Veríssi
mo Ribeiro

. ...

o
,

/

milionésimo
"

I
-,

Bolos
roais crescidoe

Bolos
mais macios

-
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Um novo tecido re
VOID�ioDa o -mercado

,I

(Serviço Especial do CEoC para
"OESTADO").

yT.iage·r1S
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrI'AI)O

FLORIANÓPOLIS - JOINVl,LE
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHE<iADA A JOIHVllE:'
SAíDA DE JOINVILE:

(HE<iADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
5 da tarde.

Informacões:
.

"
.

.\

LONDRES - Um novo tipo de'
tecido fabr-íeadr, por certa firma

especialisada de Leicester - que
mantém em segredo os detalhes dia
sua fabricação --; provocou verda
deira sensação no mercado dos,
produtos texteis a ponto da referi
da firma ter recebido até agora
um total de encomendas que já ul

trapassaram a magnífica soma de
500.000 libras. A<l'Üás; entre essas

encomendas sobressai a que �oi
passada por uma firma de Nova
Yo rk, no valor de 175.900 libras. O
processo para a fabricação do no

vo tecido é urna combinação de
tecido de ponto e de urdidura de.,
sernpenhado por uma máquina co

murn de tecidos d'e ponto á qual fo
ram adicionados algumas modifi- \

cações especiais, e a fcj,r:m.a produ
tora é a Bruce Wand s: Ltd, de Lei
cester, que há pouco inaugurou I
uma nova secção especialmente a

1cargo da f'aba-icaçâo desse artigo.
Neste momento o novo tecido está (Serviço Especial do CEC,
sendo empregado sobretudo na I para "O Estado").
confecção de trajes de esporte pa- Londres - Na Grã-Bretanha
ra senhoras, af'irmandó seus

cria-I
é bastante comum, o emprêgo

dores que a sua tessitura é feita d'e de ônibus elétricos, a par dos 1\." '

tal forma que torna extremamente Embarque de automoveis Austio, para o estrangeiro, ha'?ituais tipos movidos_ a ga-'llIOtor a óleo cru
dificil o .seu desgaste. Entretanto I 0é!s Docas Albert. (British News Serv ice), solma., Para a exportação des- •

sabe-se ainda que o novo ll1aJteriall
__

.�. I ses veículos, que sempre fo- VENDE-SE um marca "Cli-

vem sendo usado igualm�nt'e_ C0111, ononr'I�ID'ADr __ VENDE ...Sr ram be� aceitos �os países max" - mit rotações - força

todo sucesso para a fabncaçao de
, � � 1\.. 1� L. L estrangeiros surgia, p-orém, de 6 a 8 cavalos. possuindo co-

roupa de homem, adiantando-se Nç.gOClO ce PAPE�ARIA, rERFU�ARIA, A�MARINHO, uma dificuldade: a questão te de óleo.
I

que o seu emprego estará cornple- BRINQUEDOS e mIudeza. CO_!'n boa frequezlo de ATA- das bitólas. Como se sabe, os O moto pode ser examina

tamente generalisa.d'o dentro de CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado 'ônibus ingleses, em geral, são do em Itajai com o sr. Oswal-

muito pouco tempo. at.ualmente em CR$ 160.000,00. mais estreitos que os empre-
do Dutra' delegado Instituto

Ti'atar p<>ssó,?lmente com: PA·PELARIA MELIM gados no exterior, e as Iábri- dos Maritimos. Tratar com Sid-

Rio do Sul _ Santa Catarina. cas britânicas, nem sempre se
nei Noceti à rua João Pinto.

achavam' em condições de éfe- 34. Telefone 1134..
• • •

tuar a necessária modificação
nesse sentido. Agora porém.] ,

�tSOua Laboratório graças ás medidas oficiais que
���.r C

vem de ser adotadas, esses veí-

Londres _ Hà pouco, des- � � �_ línico ,

culos daqui por diante poderão
pertou grande interesse em to- t=:: � RUA JOÃO PINTO, 25

ser construidos até a largura
dos meios londrinos, a aber- �. ' � máxima de 8 pés, o que repre- • • •

tura da exposição de Ciencias nn"'TO-nO priTD'O['lrn�
Fone: 1448 senta seis polegadas a mais do VENT-ILADORES

do Museu de South Kosíngton. ti ti lo U 1It1..J Em frente ao Tesou.ro I que os tipos mais largos até
do Estado

Como se sabe, da mesma for-
. •

I aqui produzidos. Dessa forma, Vendem-ae doia ventiladores elec

ma, adotada para os demais
FaorianOpO is

o levantamento das restrições tricos. grande•• para cima cfe me

t ...... ti Dr. R. G S Maflllld Parm, Narbal Alus 08 souza .

t t 'b d t 'h
ao ou parede. sendo um oscilante.

esouros a.l vl& lCOS dos diversos to • ,. A "1
eXIS en es so re ·esse I e al e, proprioB para escritório. barbea-

b
'

. arw.... da umU·a VI ii d 'f ilit
'

t
museus . rítânícos, a grande evera aCI 1 ar enormemen e riaa, cafea, etc. Tratar na rua AI-

maioria dos objetos pertecen- Exame de 8<,ng'Je, Exem e para verificação a 4Lbrilcação de ônibus bastan- mirante Lamego 15.

tes ao Museu toram guarda- de cancer, Exurne de ul'ina. Exame 901'0 te mais largos e, portanto,
.
* * *

dos cuidadosamente durante a verificação do gravidez, EXal'iHt <ie escarro. mais confortáveis tanto para FORD 34
guerra em varios pontos espar- Exame pare. verificação de' doenço.9 do os passageiros, 'como para os

sos do pais. O proprio edificio pele f boca e .c'1beló., Exame de fézes, próprios condutores. Todavia,
do Museu sofreu grandes da- Exame de secreções. o emprêgo desses ônibus de 8

nos em virtude dos bombar-

I
J'utovaccinas e transfusão de SQnques. pés de largura ficará restrin-

deios aéreos, mas o.S reparos já �xame qu�mico de farinhas. bebida.. gido na Grã-Bretanha a um

efetuados permitiram a reaber- café. águas, etc. certo número de rodovias ape-

tura de tres das suas principais ::... , .; nas, embora quasi 70 por cen-

galerias. O maior' interesse to das estradas inglesas se-

despertado para essa exibição
.

-

I [am de natureza a comportar
foi devido a uma demonstra-

1 ) \1 G D S
facilmente 9 tráfego de veícu-

ção sôbre a energia atômica, na :"i.-\ _ U �

i \ O ...
_

los mais largos que os atual-

qual se vem as varias fazes' da mente em uso. Para que se te-

explosão nucleal' e os princí- • Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA nha idéia da aceítacão desses

pios básicos da energia do ato- I Dr, J. J DE SOUSA CABRAL ônibus elétricos de fabriJCação
mo. Alem disso, foi exposta I' I inglesa,

nos mercados exter-

igualmente uma serie de

qua-I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Sc�midt S2 - Snla 5 I . nos, basta dizer que lpgo após

dros e gráficos demonstrando Edifício CruzElirc;> _:_ Floriat16poHs. a terminacão das hostilidades

o gráu do desenvQlvimento ae- �==���=;������_������������-
eontra o Japão, diversas fir-

ronáutico alemão de 1914 pa- ESCRITóRIO .JURíDIOO COMERCIAL
mas onciais e particulares da e à rua General Bittencourt.

Ta cá, o que tambem de.<mertou A T 'd' C /'

II
AfriJCa do Sul enviarítm pedi�' esq. da Travessa Argentina n. 2.

_.... �.I( SIlU n tos: Url 101'8' - ol"nerciais -- Rura-is e Informativo ..
enorme curiosidade entre os Endereço Tel. ELIBRANCO _ LAJES �_ �aDta Catal'ina dos á Grã-Bretanha no valor Tratar à rua M&jor COSt3, 62.

visitantes do Museu. Por fim, (;onaulte nOisa Org'anjzoção ont.3S de .e. decidir pela com- de mais de 200.000 libras. * * *

ex:iJbir.a:m-se tambem inumeros �ra ou venda de imoveis. pinhal. ou qualque.r

modelos ilustrativos dos prin- err.pre�(1 �e!te e.tado , CASA MISCELANE-A distri-

I
Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO buiàara dos Rádios R. C. A

ctpios hásicos de varias ramos AD V'O G A D O
das ciencias.

.
� Victor, Válvulas e Discos.

Rua J:<'rei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fo-ne 54 Rua C •.lOselheiro Mafra

Em Fpolis. - no Redação do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

Exporta-ção- de
ônibus elé tricos

Compra-se
Mobília de sala. gru 1)0 esta

fado, em bom estado;

Dirigir-se à caixa Postal lOS'
Nesta.

\

Há cilrca de 15 dia., entre Laj_
e Bom Retiro, perdeu-ae uma paa
ta com roupa de creança. Pede-aa
a quem souber da mesma infor
mar na Livraria Progresso. rua

Felipe Schmidt. - .Flo!'ianópolis,
10 v La

Atencão
"

Vende-se uma c:lsa, na Ser-
vidão Carvalho, nQ• lO.
Tratar na mesma. 3 " 1

x x X

LOCOMOVEL - 18 BPI
Vendem-se um Locomovei de

18 HPE marca Brown e May
perfeitamente rl"condicionado_
Pronta entrega. Ver, examinar e

tratar com Mário Abreu, nesta

capital.

Terreno DO Centro
Vende-se um terreno de llX3Q

dando frente para 2 ruas. Preço a

rlf.H'Y'lf"';9 infoTrr ('fi '-r. t,.atr-r ccrn

':;ESARi.O, no Ecne" lHe .

.........................................,----.

Uma exibição cientí
fica em Lond res

4 portas. bem calçado, mo

tor novo, 2 pneus sub+-·s�alentes.
vende-se por CI$ 20.000,00.
Tratar com o snr. DONATO

Hotel La Porta.
.

X X x

PERDEU-SE

* * *

Casas.' Ven.dem.se, à rua

• Malar Costa 116

• • •
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J:"ARMACIA ESPERANÇA
CO :r.rl!li.e�.tieo NILO LAU8

'

110'" • QJBAIJlU .................
......,_ ....__ ..�.. -.�- .... ?1-. ....

� .. iIIoftaelta.
_..- * ..... ,�..... .,...._ .......,.

Ia comércio brittiui
- ,�-9 - c-om ,a América
40 Sul

, (Setvi�o Especial do CEC,
�ara "O Estado")"

Londres - Pelo que se po-
(

.de depreender das últimas es-I
tatístícas e ínformaçõss oí'í-
-cíaís, os diversos países latino- /
.amerícanos mostram-se cada
véZl mais intéressados nas ím
.portações de mercadorias de
.fabricação inglesa - um inte
resse que se tem acentuado
-eada vez mais, desde a cessa-

-ção das hostilidades na Euro-
pa:. Assim; pode-se afirmar
.na verdadeira ânsia pelo roce

que em todos esses países rei
hímento das mercadorias nri
iânicas, cujo afluxo para os
'mercados externos tem sofri
-do consideravel aumento gra-
-cas não somente aos esforcas
-dos respectivos fabrícantes co-
.

mo tamcém ás facilidades de
transporte que já se estão re

gistrando na Grã-Bretanha.
.Entre esses países é justo ci
-tar o Brasil, a Argentina, O·

'Uruguai, o Chile, o Perú, co
:mo os- que mais intensas estão
tornando as suas transações
-com o Reino Unido, de onde
já tem recebido importantes
-carregamentos de produtos
têxteis, automóveis, chapas de
.zínco galvanísáríos, aço,' cobre,
.ferro,: caminhões e maquínária
em geral. Isso demonstra que
"as indústrias brítãnícas estão
reconquistando os seus antigos
'mercados abandonados duran-
-te a guerra com uma rapidez
-aínda"muito maior que a que
.seríá Iógíco esperar deante das
enormes difieuldades que tive
ram de ser vencidas. Dessa for
�ma, não será exagero afirmar

-que dentro de muito pouco
-tempo, a Grã-Bretanha terá
'não apena� restabelecido a' sua

balança comercial com QS paí-
ses latino-americanos, como

também, ultrapassado os ni
'-veis registrados antes da guer
Ta nas exportações para essa

. ,parte do hemisfério ocidental.

lfwd!

a *"ElHOG �EA.,iFtJGO
OE EFeiTO SfGeQO
E '"OH NSIVO AS

CQ'ANÇ.S f

o Doutor Maur:mo da Costa
Coimbra,

.

Juiz de Direito 'da
"

Co':
marca de Tíjucas, do Estado de
Santa Catarilna, na fórma da lei,
etc.

'

Faz saber a todos quantos o pre
edital de praça, com o prazo dIe 20
dias virem ou dele conhecimento t
tiverem que no dia 12 de innho
próximo, ás 10 horas, nesta cidade
e comar-ca de Tiiucas á porta. do
ed'ificio da Prefeitura Municipal, o

porteiro dos auditórios, trará a pú-
.

-

blico, pregão de venda e arremata- 1 ... que os, chitres do ríno-
ção, a quem mais der ou maior 'ceronte não são de osso nem
lanço of:er,:cer a�ill!a do p:,eço ?e

('
de matéria córnea, mas sim de

sua avaliação, o mnove� abaixo dis-
,

los J _

crirnínado, separado para paga- compactos e fortes cabe os ln

} menta das custas do arrolamento tírnamente entrelaçados.
� dos bens da finada Virgínía Maria da I 2: .. que as jazidas. de terro

�ilveiraA: Um tef'r�l�o. sito em Ma- do Estado de Minas Gerais, no
Jor, deste mUlllClplO e' Comarca,. .,

com 30 metros de frentes e 700 di- Brasil, abrangem CInco cordí-
.,1 tos de fundos, perfazendo' a área de lheíras ; e que só �ma dessas

21.000 metros quadrados, fazendo, cordilheiras encerra,mais fer
frentes .no Rio Tijucas e fundos em

ro do que tôdas as reservas da
terras de Aotôndo Vitorino extre-' .

mando ao sul com terras de Al.zim Europa reunidas,
e ao norte em ditas de Orívaldo de 3. .. que a catedral de Mos
tal, no valor de Cr$ 600,00 (seis- cou, erguida 'no tempo do tza-

i ce1?-rtos cruzeiros). Quem dito bem rísmo, é O templo mais caro,

quizer arrematar, compareça no 10-
té h' d'f' -' dcal, dia e hora acima mencionados, a � oje e 1 icaao :,to mun o,

E" para que chegue 3J noticia ao pOIS sua construção e orna
conhecimento de todos, mandou me:ntacão importaram em dois
expedir o presente, que deverá ser

r
mHhOO:s e meio de libras

e.
s-

afixado no lugar do costume e re- .

'

produzido 'na imprensa de Floria- terlínas.
\ riópolis. Dado e passa/do nesta ci- 4 ... que, na Holanda, quan-

dad'e ,e cO�larca de
A Tijrucas,. aosl do um indivíduo se recusa a

dez (0) dias do mes de maio do
pagar impostos, as autorida-

ano de mil novecentos e quareata d
'. .

1e seis. Eu, Rodolfo LUIZ Búohele, es el}-vIam a sua c�sa dOl� so -

Escrivão, que -o subsereví, (as- dados par:a que VIvam a sua

sinadoj-c-Maurállo aa Costa Coirn- custa até que o contribuinte
bra, !l�iz de Dille.�to '. Está conforme recalcitrante 'pague o que de
o ortg�rul, que afIXJeI no lugar

,

do
ve ao erário público.costume, ao qual me reporto e dou _

fé. 5. ,. que, recentemente, Mrs.
Tijucas, 10 de maio de 1946. Eve P. Benmey, de Chicago,

Rodolfo Lu!z _

Búchele desejando divorciar-se, apre-
Escr�vao sentou em juizo como apôío a

O Doutor M�uriJi:o dia Costa, suas pretensões um embrulho

Coimbra, Juiz de Díreíto da Co-I de um quilo de nos de cabelo,
marca de Tijucas, do. Estado d�

I
que afirmou lhe terem sido

Santa Catarina, na forma da lei, arancados por seu marido em

et�az saber a todos quantos o pre-
I seis anos de vida :r:mtrimonia}.

c.usto da vida edital de práça, com o prazo d'e 20 6 ... que, na Smça, uma fá-
dias virem ou dele conhecimento brica de relógios efetuou re

Paris - (S. F. L) - O Bu- tiv�r�[ll �e 1110 dia. 12 de j_unho centemente uma expe'l"lenci'a
reau Profissional do Cotnéreio' prOX1l116, as 10 �oras, '�esta Cidade deversas orignal para provar a• -

I C co-maI1ca de TIJuoas, a pof'ta do
.•. , .da Al1mentaçao a;caba de pu- 0d/ificio da Prefei<tuxa Municipal, o resIstenCla dos relog'lOs-pul-

blical' estatlsti:cas sôbl'e a� porteillo dos auditórios, trMá a pú- �iras de 'sua fabricação: ell.car-

I despesas de uma familia de lY!ico, pregão de ,:emla e arre[ll�- regou a um piloto de atirá-los
quatro pesoas durante um çao, 2, quem ma�s der ou maior

ao solo de bordo de um avião'
•

'

. - lanço of'erecer aCima do preçode' , .

'

mes de alIm�J.?-taçao. .
sua avaliação, os bens aha�xo dis- e q�e, apesar de os reloglOs

Em fevereiro de 1946, essa crimi\lllados, separados' para paga- teTem chegado ao solo com
família gastava 2.303 francos mento das C'�s,tlas do

_ arrolame��o uma velocidade de 18 metros
na compra das rações oficiais dos �elns do f1nado Jooo dle AraUJO por segundo não pail'OU a má-

. .

' .Roslmdo: 1° - U1n terreno aforn-.' ,

sem mclUlr legumes, contra do situado nesta cidade com a quma de nenhum deles.
1.023 francos, em fevereiro de ár�à -de 2.210 (dois mil e' dUZIeIIltos
1945. Ai; quantidades necessá- e ,dez) metros quadrados, contellêio
rias p:il.Ta um regime aUmentar 29,20 mCltros �e frentes -que fazem

.
. na rua 13 de JUluho extremando ao

normal - se estivessem ao al- sul C�1lll terr'as de João- Alberto d'a
cance da família I}rn questão Silva e ao norte co-m ditas de Eduar- tório para a rua do Senado, 317, 2°
- teriam custado 9.037 fran- do Condeiro e rua J.u,,!enaJ Couti; andar _ Rio de Janeiro.
COS em fevereiro de 1946, con- ,nho, ao oeste com d�tas de Andre

(Consultas Cr$ 20,00), onde pass..
,

,
, . Wendhausen, no valor de Cr$ .... f ..

Etra 5.750 francos, em fevereiro Cr$ 110,50, 20 _ Uma casa de nl3J-
a o erecer os seus presttm"'i;, ' screvo

t b d

I
detalhadamente o nome, idalle, ende·de 1945 e

7, .846,
em ou u ro

.e deü'a, em 'uláu estado de conser'Va-
reço, enviando envelope selado e subs.

1945.
.

ção, ayaJ.iada por Cr$ 239,50. Quem crito para, a resposta, iuatamente com

Atualmente o salário médio I
di�os be.llS qu,izer ,arrematar, e<;'m- a imjlQrtãncia a<:ima:

. -

'
.. , pa!l'eça no local, dia e hQr'a ac1l:na

I
..

para a regiao pansiense e �e mencionados. E, para que chegue _

4.500 francos. Se a mulher nao I a noticia a-o 'conhecimento de to-

B R I T Opode trabalhar o salário de fa- d'es, man�ou expedir o presepte, I
.'

mília ,é de l.ODO francos o que que dever� ser afix�o no lugar. do
" 'costume e reprodUZIdo na - Im-

da: to�l de 5.5�0 francos.
pI'lensª de FJoriaJrnópolis. Datlo e

(SerVIço Espenal do CEC. para passado nesta cidAde e comarca d'e
"O Estado". Tijucas, aas -dez. dilas do mês de

'maio do wno de 1$ novece:n� e

quaren'ta ,e seis. Eu, Réloolfo Luiz
Búohele, escrivão, qUe o subsoreV'Í.
(assÍlnarllo) - MaurílIo da Costa
Coim.bra. Juiz de Direito., - Está
cOlR.foTlllle o originaIl, que afixei .no
lugar .

do oos-ttlll:ne, ao qual me re

po-Mo 'e dou fé.
Tijucas, 10 ,de maio (\oe 1946 .

Rodolfo' Luiz Búchele
Ese.rivào

EDITAIS

ElMODERNA FAZENDA DE' GADO LEITEIRO NA GRÃ
BRETANHA. - Aquí está o último tipo de aparelho
coletor de leite. Por intermédio deste aparelho o leite
vai diretamente da vaca aos galões sem' ter contato

cozn o ar. (British News Service).

I Vi,lte, s';" ,om�romissos
LIVRARIA ROSA

Copyrighl da
I

IbeHA t'[ fOUHIANO' Ins.
.'

Rua Deodoro, 33

Florianópolis

,
Precisa de um emprega«o

competente?
- Consulte o nosso fichá

rio de candidatos a

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

Centro Espírita L ..z·Caridade e AlIZOr.
comunica a 'nludança. do seu consuI�

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editlldas no Brasil
ou no estrangeiro.

RETiRARAM SUAS GANDI
BATURAJJ

Tôdas as belÚdas, inclUSIve as
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para rgínar nos lares catari
neuses, - em vista da certí'iSi"
ml) vitória' d.o aperitivo KNOT.

Novidades todas
semanas ·'1

o alfaiate indicado
Tiradentes, 1

f

J

eOSTRlBUÁ
para a Caixa de Esmolas aos ludio
�entes de Florianópolis.

Mi\CHADO, li ClA
Ag4lDcia. e Reprtll.en"'-;õ•• em

GepQJ
M�tria: Flo'Z'ian6p3 iII
Rl.la João Pil:lto. n,.!!

CO::SQ Poetai .- 37
Filial: Ore.ciúma

Rua f'loriano Peixoto, ./n
.

(Ec1i. Próprit».
T.legrama.: ·PRIMUS·
Aa.n t.. '111). principal.
lInunich:rio. do E.-t?<i.3

emprêgos

Sedas, CasilDir,as e Lãs

SA.-r.A. 8(OS
-s'oA RPEI_J'I_J 1

Conselheiro Mafr'u, 36 � loja e �(}breloja � Telefone 1514 (rede iuferJ13)
Postal 5 t ti __ End. Teleg.: «�carpelli» _.- Florianópolis

I
\!

Rua
Cai"3

..� ,� � ....�__._ �......-- ..... w._,,_._"'.. �__

,
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Na reunião dos presidentes e representantes .do.s c!nbes amadores da cap!�al,1��. [��efetuada untem. na 'séde 'lia f. V. D., so'b a presldencliI do sr. Walter Lange, fiCOU,��?!! ��!!.�J.

marcado o dia 26 do corrente" para a realiza�ão do Torneio I
Calolidsmg l

«Ioitium» dos clllbes da IaM d'ivisão. -

o SANTO De ilJ'"
. \ 17 DE lVIAIQ
\ S. Pascal Bailão, Coniessor

Celebra a Igreja, hoje, a

festa do Padroeiro dos Con

gressos Eucarísticos, S. Pascal
Bailâo. Nasceu êle em Terra
Hermosa (Espanha) em 1540,
fazendo parte daquêle glorio
so grupo de homens e mulhe
res que, por sua - santidade,
compensaram á Igreja .as per
das sofridas ás mãos dos iIIO
vadores alemães. Filho de po-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO bres agricultores, achou Pas-
" cal no seu ofício de pastor de

Será das mais' eletriJantes a etapa final do «To'fneio Relâmpago»,'8 eíetasr-se ��e����sa:p��ed���i�� e���
em que serão dispu.tados os seguintes encontros: Avai x FigueireDse e ���;�;o dâ�o��rJr�������:f�,
-

, 1tlétl'pu' x 'Car'a'v'a'Da 'do Ar '

' I,' I do Altar tão desprezado e n�al-li U ." I tratado pelos protestantes,
'Com 24 anos de idade entrouI do sinal de preparação da la A rivalidade entre Avaí e dias. Ross receberá Cr$

regata eliminatória, será pre- Figueirense ainda liX).ste des '3000000 de luvas e ordenado para a Ordem de S. Francis-
,

'-I . .

co, distinguindo-se por �lmacedido o sorteio entre os clu- de longos anos. Os dois cate- 'I de Cr$ 2.000,00 assim como

bes para escolha dos concur- gorísados grêmios, estão fir- prêmios idênticos aos jogado- rigorosíssima observância das

Filiada á Confederação Brasi- rentes á Ia e 2a regatas elimí- memente decididos a vencer o Ires. "

regras da Ordem. Embora
-

os

leira de Vela e Moto?" natórias; jôgo, o que, naturalmente, é * superiores o quisessem inscre
ver entre os nocivos destina-Fundada em 28 de agõsto de' 13° - Fixar em Cr$ 10,00 de prever um embate de pro- CONTRATOS REGISTRADOS
dos ao sacerdócio, Pascal hu-1943 (dez cruzeiros) a taxa de ins- (porções gigantescas. Este pré- NA F. M. F.
mildémente pediu admissãocriçã., á �'egata e eJ? Cr$ .... filiO

está marcado para ás 13,30 )Rio, 16.- Foram regi.stra- como Irmão leigo. Depois de-
20,00 (vinte cruzeãros) a de horas. "

., dos na F. M. F., os seguintes
sua nrctíssão serviu em mui-

protestos; , Duas horas após, teremos a
i
contratos: - Jorginho, com o

tos conventos, edificando a to,:O CO�.rsELHO DE REPRE- ).40 - Os clubes deverão oportunidade de assistir á lu- i Botafogo; Plácido, com o Ma-
dos com o suave perrfume deSEN'lIANTES DA FEDERAÇÃO apresentar, até o dia 20 de ta entre. Caravana do Ar e dureíra; Florindo, com o S.

DE VELA E MOTOR DE SA!'T- maio, o nome de um represen- Clube Atlético Catarinense, Cristóvão, e Paulo César, com suas virtudes. Os superiores
TA CATARINA, EM SESSAO tante para ser constituida a cujos conjuntos são formados o Flamengo. mandaram-no numa viagem
HOJE REALIZADA, RESOL- Co

. _

d R t . ,'I t d B A' perigosíssima por causa das

VEU: m�ssao e ega as,
. ..

pOI e e�en os a. as� ere� ENÉRGICAS DELIBERAÇÕES lutas e do ódio dos hugueno-15 - Havendo poss:lJblllda- e do 14, B. C., ;respec�lvamen DA ENTIDADE CAPIXABA tes, para 'em missão confíden-.
10 _ Acusar o recebímento de, os clubes desta Capital po- te, peleja essa que está fadada

Vitóri 16 (A ess) d d
.

.

lona ssapress cial. Célebre! pelos ons o mi-
das Circulares ns. 1, 2 e 3 da derão participar da regata in- a alcançar o mais estrondoso

O ,'d' te d Fed r ão lagre ,e da profecia fechou os
C. B. V. M. dívídual promovida pelo S. A. suces�o. .A' Es���':s:�tense �e Des;o�(os, olhos para este mundo; aos 17

2° - Considerar eleito, por C.;
.

Arpas o Jogo fícaresnos co-
multou o Vale do Rio. Doce; de maio de 1592.

maiOria de votos, o sr. Dorival 16° - Nomear o sr. Enco �?ecen�o o Clube. q�e oste,1(ta- em crs 300,00 em consequên-
da SIlva Lino para o cargo de Goettmann, para exercer em la a faixa de campeao do. Re-

cia deste clube não 'haver ter-
--------'

VICE-COMODORO desta Fede- funçõesdernedídor oficial des- lãmpago" de 1946.,
minado no domingo passado,

.ração, nos termos do artigo 34 ta F;deraç�o; . ,CONRADO ROSS SERÁ O o encontro com o Rio Branco
dos Estatutos; 17 - F�xar em CJ$ 100,00 TREINADOR DO PALMEIRAS e suspendeu pelo espaço de 35
'3° - Nos termos do Progra- ('�e� cruzeiros) a taxa de me-

S. Paulo, 16 _ (Assapress) Rio Doce, por ter o mesmo
ma Oficial desta Entidade de- dição dos barcos;

_ Conrado Ross, já 'encerrou dias, o jogador Hermínio Cen-
'terminar o dia 26 de maio' de 18° - O programa oficial

d f' ·t· t P 1
.

I t t V I d.<M. e ln! rvamen e com o, a mel-

!
tro, per encen e ao a ,e o

1946r para a realização da Re- da l_'egata d� Encerrame�to, a ras as negociações que vinham agredido o juiz também Yl8-
zata -Oficíal de Encerramento realizar-se dia 26 de maio, e, sendo estaboladas há vários quêle jôgo.da Temporada 194511946; elaborad., pel.a P�est�ência, �e-

40 _ Atendendo a solicita- v�ra \ser submetido a aprecia
cão do S. A. C., constante do çao do Conselho de Represen-
,ofído n. 351, de 4 do andante, tantes, dia '20 de maio; \

fazer realizar a regata oficial 19° -:- Acordar qu.e, tôdas as

constante do item anterior na formalidades previstas nas

Raia Oficial do S. A. C.;' regras e não contidas do res-

50 _ Tendo em vista Q nú- pectivo Programa Oficial da

mero de barcos de que dispõe Regata, não poderão ser ínvo

o S. A. C., essa competição se- cadas para fins do recurso

rá efetuada em regatas elimí- posterior dos clubes.
"

natórías: ,
20° --;- Convocar, para o dia

60 _ Determínar os seguín- 20 de maio, ás 17,30 horas, na
tes horários para as diferentes sede do Conselho Re!fiona,l de
regatas, a realizar-se dia 26 de Desportos _;_ Ru:;t_ Joao Pmto,
mai:o, na faia oficial do S. A. 32 - nova Reuníâ-, do Conse

C.; lho de Representantes, afim

a) - ás Bhoras - la re- de apreciar e aprovar ,o Pro-

gata eliminatória; grama Oficial da Regata de

Ib) - 30 minutos após ter- Encerramento da Temporada
minada a la regata elirnínató- 1945-1946.

ria, será realizada a 3a regata Federação de Vela e Motor

eliminatória; .
de Santa, Catarina, em Floria-

c) .

- ás 14 horas - P nópolis, 13 de maio de ,1946., .

b·
-

d II-regatá da final; Plavio Ferrari - Comodoro. ti prol ,Iça0 8 ap .,

d) - 30 minutos após ter- x -

d'
*.

0-minada essa la regata finaL A ETAPA FINAL DO Caça0 e lo]eç es
será 'roolizalda ,a 2a regata fi- "RELÂMPAGO" Rio, 16 (A. N.) - O presi-
nal; T�ansferilda_de__domingo pas- dente do Sindicato de Frurma-

7° � O prazo para a inscri- sado, devi:do /ao estado impra- cêutioos, fal,andJo a respeito da

A 'd·'
•

M
·

ç.ão das guarnições encerrar- ticável do gramado, ocasiona- proibição de aplicação de in- gra eCI.m,ento· e Issa,se-'á dia 24, ás 17 horas; do pelas fortes cfluva1;, serão jeções nas fammácias, cuja q,e-
, 8° - O S. A. C., porá á dis- reali:zados, na tarde de ama- cisão acaba de ser tomada pe-, C É L i A F A U S T O G I Lposição da Federação, 4 barcos nhã, os prélios finais do "Tor- lo SerViiço Nacional de Fisca-I

"

..

equipados; neio Relâmpago" citadino, que lizaçã;o de Medicamentos, d�- Jo.é Pedro Gil e seul filhos agradecem eincer,a-
90 _ Haverá, entre as rega- serão disputados entre Avaí e clarou: "a fll'ncão médica, aJ.

mente a todas as pessoas que enviaram flore. a

t t 'tO .

>

,

I ��,* compareceram ao at, de ,!epultamento da sua
'as, rev,esamento de bar,cos; Ftgueirense, e Ale ICO .versus meu vel, cessa quando ele· saudosa "spôsa e mãe, CEL.IA FAUSTO GIL;

10° - Qualquer subf;titui- Caravana do Ar. presC�veu. A a1plicação de

I
ao grande e distinto cnnigo Dr. Djalma Moell-

ção poderá ser levada a efeito Indiscutivelmente, 0,8 cote- medicamenJto-s indicados cabe-, rnann, que c�� inexcediv91 d�dicação, tratou � falecida durante � .,
ua

até o si!l1al de preparação para ]'os de amanhã, encerrando· o rá aos farnlJacêurtiaos e enfer- lonQ'a e. martlr�zante e�!ermldade;. as I:�a. da Casa �e Sau�e e

. , , Maternidade Soo Sebastlao e demaiS auxllIares, pela carinho e ban-
a la prova da regata. já vitorioso certame, serão co- IllJeIrOS, ou, ,ate meslllO, ao I?ro- dade com que sempre trataram a enferma. pedindo pel'missão para

1ID - O percurso será o roados do mais completo êxi- pl"i'o cliente, conf.olime 'o Ca&O. destacar a bondosa Irmã Teodora, que a assistiu até os seu. últimos
indicado pela L Y. R. U., isto to, farendo afluir, no "Sta-di- Do oontrál"io, te,ri<a� que alentos.

"

. .

é duas voltas e uma perna do :um" da rua Bocaiuva um 1 chamar, um médico p-ara a. �proveltam a; opol't�m�ada para conl11dar a, todos para aSSll1-

, ",A • • _ ',. _ •• h'em a mlQsa em lntençao a suo a!mc.-. 'Oue m-and�m re'za'l' na C:2-
trlangulo, mulbdao de amantes do nosso aplIlOaçao de uma SImples ln-j pela do Ginágio C(lta"in".ua, se;Jl1nl.L rdi.!'.:!, 2).lJ cOr.',,:;t ... (1" 7 10

12° - Trinta minutos antes me1hor ramo de esporte. I jeção" . ; horQs, 3 v ',1

�.�_mingo,
FEDER,AÇÃO DE VELA E

MOTOE.' DE SANTA
CATARINA

NOTA OFICIAL N. 1/46

André fran<isco Corrêa e

Élida �iegoli Corrêa
Vva. Felícia Ana

Carneiro
participa que seu filho JOR
GE ajustou núpcias com a

senhorinha. Rose M,ory Corrêa.
Fpolis , 12/5/46.

participam que sua filha
ROSE MARY ajustou núpcias
com o ar, Jorge Carneiro.

Fpolia., 12/5/46.

Jorge e
confirmam

Para o rompimento com a Espanh'a
RIO, (E.) - A Associação Brasileira dos Amigos do Povo

Espanhol (ABAPE) acaba de diri-gir-se ás autorédades demo
cráticas e ao povo, concitando-o a solicitar do govêrno, o rom

pimento -das nossas relações díplomátícas-e comercíaís com o

regime de Franco.

CamUII!U, Gravatas Puam es

Meiasd91 melhores, pelo, me

Dores preço. só Da CASA MIS
CILA NEA - RuoC. - Mafra. 9

NOVO HORÁRIO DA

P. AEEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIB<\

QUINTAS E DOMIING0S
Decolagem de Flor ianónolis,

ás 14,15 horas
CURITIBA � F1LORl ,\Nó

r-ot.ts - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXTo\S

Decolagem de Florianópolis,
. ás 10,00 horas \

INFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - BD. LA
PORTA - TELEFONE -

1325'
,

Envemízadores
A fábrica de móveís A
MODELAR. precisa de

envernjzodores.
APENAS Cri 3,00

Com essa ínf+ma quantia' VOIC.
�stá auxiliando o !H!U próxim,'l<
rontribua para a Caixa de EsmoI.
IlO!! Indil'entes de Flor,anóPoül!L
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g eSTADO

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cllnica e cí
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
lJONSULTóRIO: R. João Pinto 'i
Dlárlamente das 15 às 17 horas.
BIilSIDti:NCIA: AlmJrante, AJvlm.

36. Fone M. 251

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

OONSUJ,TóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

Bi)SIDti:NCIA - Conselheiro Ma-
.

fra, 77.
TELEFOr-.TJllS 1418 e 1204

DR. A. SANTAEULA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
:110 do Serviço Nacional de Doen
NS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Ire-

_
deral

CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS
NERVOSAS

- Consultóírio: Edifício Amélia
NETO

- Rua Felipe Schrn ídt. Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
cmURGIA\GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SJII
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medí-
eínna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Clrurgia do estômago e viJl.s bl
HarélS, Intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Ctero, ovários e trompas. Varico
ceIe, hidrocele, varizes e herna

,

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

raiso). Tel. 1.598.
RIilSID1l:NCIA: Rua Esteves Ja

nlor. 179; Tel. M 764,

DR. POLYDORO S. ,THIAGO
Médico do Hospital de Caridade iI'

,

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inte\ nos, especial.

mente do cora-çãer.
ELECTROCARDIOGRAF.1A

Doenças do sangue e dos l:ervos.

Doenças de senhoras, - Parlo•.
Consultas diàriamente das 13 às 18

horas.
Atende chamado; a qualquc' bora;'

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESIDj];NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico�specialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados,' das 14
ás 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua .João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1,461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR, M<\.RIO WENDHAUSEN
Dwetor de Hospital "Nerê ú Ramos"

q_,íNICA MÉDICA DE ADULTOS
,

E CRIANÇAS

Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇÕES URO·GENITAIS
DE AMBOS o.S SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe SChmldt, 46
RES.: R. Júinvile. 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
811US - Hemorroidas. Tratamen

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

Dr. _Lauro Danra
AUSENTE

EstágiO na Maternidade
de "São Paulo".

ServIço do Profe••or Briquet
SÃO PAULO

I'

AUTOMOBILISTAS f
Afenéão

...

Pa).'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua ConselheirQ Mafra

ne• 94

... *li, ri w .. III "" ...........• J

"ALIANÇA DA BAtA-COMPANHIA
,..dada •• 1171 - �é.e: IA'"
INC�NDIOS E TBANSP�BT'E8

Cifras do ,Baíanço de 1944�

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978Ao 1.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

«

•

i4W'

'Sinistros pagos nos 6ltimos Iv anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,40! 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massarra. Dr.
e José Abreu.

.... "-" l1li"" ... r....... "..,... ...
" ... " ."

de Carqalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto d� Araujo

Sexta-feire, 17 de Maio ce ,,,.. ,
OI

-o Imigrante - Cidadão
7

�or HENRY DE KORAB

Ipara
isso' usavam de, um francês pado aos teór-icos de nacíonal-so-

", límpido e afável. cialismo.

(Copyr.ght do S. F. 1., para "O 'Encontrei ali aborígenes de pai- 'li' * *

Estado") ses que de século em século tinham Agora as mais altas personalida-
sírlo ensinados a se detestarem e des da XV República, assistem pes-

_ "" - - _..,__ ..rT"' T"'_ ' T ""W' T..- T,.;r _ Babel'? Sjm e não, pois não se combaterem, tanto dentro das suas soahnente às reuniões do C.A.D.I. ,\

DR. ARMANDO VALÉRIO
trata desta vez de construir uma fronteiras como fóra delas, tanto dando-Lhe <todo o seu apoio. PTo
torre para chegar ao céu. Apesar da num vagão de estrada de ferro co- cedem ail.rurulmenre à remodelaçâo

DE ASSIS vida não ser um mar de rosas, acho mo no r-ecinto da S. D. N., onde total do estatuto dos estrangeiros,
Dos Serviços de Clínica Infantil da fr-ancamente que pouca gente tem se desenrolaram tantas lutas fero- ainda regidos pela lei caduca de

Assístêncía Municipal e de pressa ,d'e subir até lá. O céu, de zes. 1849, que os expunha, muitas �e-
CLtNICA l\1:i�ibd1d:ÕE CRIANÇAS

tão puros caanbiantcs, tal como
.

o Gomo poderemos então explicar zes, ao arbrtrio de alguns tuncío-
ADULTOS vemos sobre nossas cabeças, satís- êste fenômeno espantoso: um hun- -nácios.

CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma- Jaz-nos per+eitamente de longe. garo oferecendo um cigarro a um Na França de amanhã, o estran
ehado, 7 (Edifício s, Francisco).' Por enquanto os três milhões de rumeno ; um tchecoslovaco Hão li- geiro não será mais tratado comoConsultas das 2 as 6 horas .

'

,
,. l't" dRESIDÊlNCIA: Rua !lilar�hal Gui. filhos de Babel que temos em bran- gand'o Importância ao u 1810 e in iruigo de passagem, m3:JS como

lherme, 5, Fone 783 ça, estão ocupados com uma tare- Teschen e sorr-indo para o irmão- possível, futuro cidadão, gozando
fa muito diferente, que consiste em inimigo polomês ; um yugoslavo dos direitos c garantias assegura
tornar de novo habitável este vale conversando amavelmente com um das por tôdas as leis.
de lágr-imas. E te'l11OS de confessar italiano ? E s tas perspectivas iminentes
que, devastado pelo fogo, minado, criam nos estrangeiros que vivem
cheio «le destroços, o pobre infeliz * * 'li<

,C'IJl Fr-ança um estado de espír-ito
está mesmo precisando disso., Só compreendi quando êsses ho- favorável ao r-essurgimento do país,
Acalbo de assistir em' Issy-les- mens subiam atribuna, cada um tão dUl'a,mente castigado.

Moul'ineaax ao imponente confron- por sua vez. Mal se podia perce-
--------

to- deste esfôrço col-etivo. Em Issy, bel' as suas origens, através de um
isto é, ainda nos limites da primei- Iigeiro sotaque. Decerto, e nisso
ra cintura que cerca Paris, pois es- reside a sua verdadeira. elegância
ta grande cidade tem duas: uma de espirfto, ,!1IllJd'a havia que dernons
enegr-ecida e miserável, onde os trasse a mais pequena ingratidão
passarinhcs não entram, a outra para com as suas respectivas pá
feita de colinas alegremente arbo- tdas. Apenas tinham abdicado' oConsultório: R. Visconde de Ouro rizadas. ]� assim que, ao sair de direito de falar em seus idiomasPreto, 2 - esq,' da Praça 15 de l\ o-
Paris, começamos por murmur-ar nacionais para se fazerem entendervembro \ iltos da "Belo Horizonte")

Te]. 1545 "como isto é fei to", e acabamos, em francês.
;

depois de apoiar algumas vezes no . .E é aqui que está a superiorida
acelerador, por sentir o coração de deles sôbre os construtores bi
cheio de alegria,

1
blicos da torre. Podem construir

.No entaln<to? mesmo
.

nessa zona UIT� belo conjunto .porque estão
triste e Iaboríosa - paisagem som- unidos pela mesma língua.
bria 'e anônima de todos os subur-] "Unidos", de resto, é a divisa que
hios - entre velhos armaz.ens e usam e colocam em letras enormes
chaminés altas, por vezes mutila- nas panedes, attas da sala. É tam-'
das, ergue-se um vasto c:d'Wcio de bém o título do Jornal, publicadb
boa aparência. Será destinado aos pelo C.A.D.I. iricos Oll aos poderosos do mo,men-' Mas u.nidos para ,realiza'r que,
t.o? Nada disso, é a sala das gran- ação em COlllllil11? As, outTas divi-I
des reuniões operá,rias, oude s·e sas igualmente incisivas respondem
mantê.m .per.iodicamente os con- à nossa pergrnnta:
gressos do C. A. D. I. ou seja o "Ajud'ar o grandioso esfôrço do
"Comité de Ação d'e Defesa dos povo f.rancês."
l,mi.gra,ntes" .

Pala.r ,neste C. A. D. l. é antes de Produzir calda vez mais".
mais evoca,r participação glorio- "Reoonstruir com en,tusiaslIl1o".
sa dos ,estmngeiros na guer·ra, de Estes serão os termos da resolu-
rosil:iO de8icober.t.o, e mais tarde na ção f�nar, vO<tada llInânÍm,emente 1l:uta cl�andeSitill!a e cheia de ciladas pel0·s três mÍ'l delegados, l'epresim
dos -"<Partisa,nts". No ritmo ,em que '!Jantes de três milhões de habitan-]rola o nmndo atualm�nte, é já um tes, VÍll1Idos de tri<lllta e sete nações
'liOngi!l1lquo passad'o. Portanto, de- dife·rentes'. Uma for.ça. . \

======:;:===:;::;::;:=:;::;:
VlB11l0S virar depressa esta página De resto as autor�dades naz1stas,
para tratarmos a<penas das difíceis de ocupação não a achavam de

"

tarefa's do presente. pouca importância, visto que pi',e-'
Nesse dia, logo à entrada, a g.ran- garam sis1-emáitkamentc a x·e:no- {

de Aula olperária de Issy oferecia folbia na Fra·nça. Devemos acres
um aspecto sU11preendente. _1\Ta par- centar que ,não tiveram muito êxi
te do fundo, por' cima d'O estra.do to, pelo menos no tampo mo·ral.
pI'eSÜde>IICial, bri.Jllavam como raios I Porcrue, o' desv'(illlturado, govêrno de
de u.m sol cen.tra.l, as cores n3jCio· Vic.hy não tinha outra alternativa.
IIJlais de trinta e ,sete nações. Pare- s'C1não submeter-se. Obri'ga>do pera
da uma enorme rosádla r.eSIPlandes- força, di,tou uma· série d.e leis, que Ioente, iluminando as paredes, de Unham por fim eI.imimar da vida
um 1iemplo ulni,\ner.s,al. f,rancesa, não só o.s' estran.g,eiros,
Mas, enquAnto eSipcravamüs a mas também os seus desC!end'entes.

ahentura so·lene do Congresso, era É preciso notar que, na nwioria
o oompo'r,tamento dos espctaJdO>l,�s dos C:;J.sos, 'estas ordens, i'l1di'll'nrus"
que nos causava, ao mesmo tempo da t'r�dição f.r·ancesa, não era:l1l se

surpnesa e um singu1a,r sentimento guidas. O� fluludonários elllearr,ega
de reconforto, particularmente sen- dos de as apliClar, faziam o possí
sível Ipara uma pessoa que tenha vel palra fugi.r a elas, temporizaJ.ll
peroolTitl'o o mundo e as cOlllferên- do e até faz'endo extraviar "uus-
das in.ter,llaciouais. P,rocuraln'do, si;er" ou cÍl,cu1ares.
por m'lloito tempo lUpa cadeira vaga Hoje nada subsis,t.e dessa legislu-
nessa muJ.t1dãü de tri)s mil mil1tan- ção que fo,i vig,Ü'rosamen;te vanida
res, ('Juvi ao passa,r o rumor cOlnfu- pe'la libertação.
so die todos o.s id-iomas da t'eITa. No elltalnrto, a tentativa abmtada

1 Sem dúvida os originários do mes- dia "PrOipagan:dastafiel" produziu
( mo país tinham tellld'ê,ncia a agru- um efeito tota,l[)1ente oposto- aiO· de-

l�
paor-se e Clllltre si falavam a sua lin- sejado pelo inva:so,r que visava o

gua.gem natal. No entanto, aperta- nosso enfraquecimento. COills·eguiu
dos entre vizinhos vindos de ou-I que os poderes púbJi,cos aquilatas-

•

tras paragens, tomavam 'logo o cui-I sem a ÜTlIPortância dêsse problema
•

dado de s'e fa.zerem cornpreel1ll:1er e demogl'áfico que não havia esca.-

�

FRONTEIRAS DA
MISÉRIA

Entrou para o prélo "FRON
TEIRAS DA MISÉRIA". Cil livro
da autoria de Juvenal Mel·

chiad8l.
O autor conterrdneo vem

encontrando grande oceitação
por parte do público. do .eu
livro «ESQUECIDO DOS DEU-
SES». que acaba de lançar.

AGUARDEM
FRONTEIRAS DA MISÉRIA

.erá
de•••

maia um aucello

n6v.1 escritor

I
I melhore. I..-- _-- ----..�.._ ---------------- ------------..I..---------------------- _

que

catar'inenle.

�ORCEGOS
A Inspetoria de Defesa Sanitá

ria Animal, em srua campanha
para a completa extinção da
"RAIVA" ou "MAL DE CAlJl'_:I·
RAS" como é vulgarmente chama·
da essa terrível moléstia do gad.o"
pede a tôdas as p�ssoas de b0a
vontade, especialmente :'\s resi
dentes no interior, para que mo.·
tem o maior número' ]J0ssível de'
MORCEGOS.
Mortos os morcegos, deve·se·lhes,

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

aos senhores intendentes distritais
ou prefeitos, os quais se encarre
garão da remessa dos morcegos,
para o seguinte endereço:

t
Inspetoria de Defesa Animal

Sanitária. ,

� AIC ela Redação de "O Estado".
Florianónolis - Santa Catarina.

Fabricante e distribuidores das afamada. con

fecções "DISTINTA" e .RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras. riscado., brins
bon. e, baratos, alqo1ões, marina e aviamentos
pal'a alfaiates. q'lle recebe diretamentfO das

Snrs. Comerciant.s do interior no sentido de lhe fazerem umo

Flol'ian6poli•• - if'IúIAIS em Blumill'lt'lu e Laje ....

Eábricos. A Caaa -A CAPITAL"
visita antes, de efetuarem suo•

chama a atenção dos
compra•• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

à custa do povo não se faz política. E isto de apontar só os adversá
rios como· gananciosos do comércio varejista (padeiros, por exemplo), �

é também uma forma exploratória, uma sonegação. da verd.ade. O .pú
blico sabe, e vê, e sente no bôlso que há preços aumentados - ge
neralizadamente, na casa c.omercial.de Pedro, como na casa comer-

ciai· de Paulo ... Pouquíssimos .escaparão à regra .•.

NUNC.R EXiSTIU IGURl

P.ARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPlNHAS, ETC.

Rio, 16 (A. N.) :_ Anuncia
um ve's'pe,rtino ofiloiüso que o O carvãomindstro dio Trabalho ap,resen-
tará longa e fundamentada ex- côfarineosepos'ição ao pI'lesidente da Re- . .

púb1iJCa 'sôbre a qu-e,stão do de- Waslnngton, I {(T. P.) - O'
oréscimo do rendime!nto do coronel �ac�do Soares, .minis-"
tnabalho nq Brasil tro da Vlaçao do BrasIl, ao

----_...,...-__._____ ser inquirido por jornalist3$

Novos ate'otados d sôbre a produção industrial
e brasileira, respondeu- que o'

terrorl·stas o·IPo-es ..E,stado <le. Santa. Catarina es-

,ta produzmdo, atualmeute,
S. Bau10, 16 (lp) - Verifica- 750 t.oneladas métricas de car

rrum�s!e em Bas�?s, PI'\esid.ente 'vão industrial, o que equivale,
Prudente e l\_1arüI1a 'nov'os a:ten- à têrça. parte das Importações,
tados terDOrl'stas da" ShiIndlO do Brasil dêsse produto antes
RemeI". Nas três cidades, os da g'uel'l'à. Acrescentou o eu.
teTI10rü:�tws encan'eg1am miau:- trevistado que o carvão cata
ças de entreganem pequell11IS rinense é utilizado na fundi-
Clai�i�has aos japonêses que cão de aco de Volta Redouda.,
auxIl�a.ram recentemente as·i seg'uir,-'indicOl� que o Rio G.,
al!tonda:des; recomend.ando q.ue do Sul continua produzindo'
naJo as abrIss'em nem sacudIs- ca,rvã,o de qualidade imerior,.
sem: Ao �Hrem entregues aos

�ue é utilizado para outros
de,�t�lnatanos , al,guInaS d�,ssas fins. (Do "Correio da Noite",.
caIXInhas explodIram, fenndo- do Rio� d'e' 2:'5:'{6,).
os, embora s:e,m gravidade. Tra- _

ta-se de bombas d.e mostarda, TOME APERITIVO
que produzem queImaduras. A

I P?lícia está rupurando a auto-lK N, () Tna desse,s fato.s. '.

Incidente diplomático entre Estados
Unidos e Rússia

DR. c�gl1ÃI�ARALIO�e pão íremns comer?
Por t.d 1 L

.

RIO, 16 (A. �.) - Â crrse quanto o de trlgo puro. Eícou.,
a o o sr, ce - opes I t' R' t d

"

tã d l' d
V·

.

Ieit d
(O rrgo, no 10 e em o o o en ao, e Ibera o que se en- ..

)
letra, operoso pre et o a

B '1
- ,

I' d J • , •

it 1 f
.

d rasu, nao .sera se' ucrona a", viasse amplo relatõrío ao PI·e·,
ceps a, 01 nomea o para o .

h' , .' ..
,

d 'Ob P 'bl' d
nem mesmo com as qum en- sídente da RepublIca sugerm-

servrço eras u rcas a
t '1 t 1-P f 't h" '1
as nn oueladas daquele pro- do a adoção de uma daquelas

Te er ura o engen erroCIVIl' , _. •

,.1 C t li d A I
duto que a .á.rgeutína prome- , formulas de pao braslleíro •.

ar. as u 10 O zn azar, t
.

_ d I C I' d d'
.

I
"O ESTA'DO

.

t
e enVIar-JWS, ec ara um ves- onc UIn o, IZ o jornare sa-

" » cumprzmen a t'
_

�.'

d per mo, tratando do assunto. hemos que êsse relatórlo foi"

LEftHY CHEGOU A LONDRES
�o�;�:���i��:�t:'noaUJ:sT:;� E prossegue r .sendo nosso eon- hoje, encamin�ado ao general.

penha de suas [unções.
sumo normal de- cem tonela-. Dutra. Sua excia., naturalmeu-

, das mensais, ficaremos sem-I te depois de ouvir os órgãos.
li PÓS Mil" "rtbur pre e!ll �ituaçãÜ' d�ficitária. em 1 competentes, man,d�rá adot�.l'"LONDRES, 16 (U. P.) - O almirante William Leahy, B \I II relação aquela tão preciosa I uma delas como umea solueão-

chefe do Estado Maior do presidente Truman, chegou aquí, de ter aprovado mer�adüria. Por j�S? mesmo o

I' para
a crise atual.

.

avião, sendo recebido no aeroporto pelo almirante H. K. Weet, ..
governo estuda varias suges-

comandante das fôrças navais norte-amerleames na Europa, e Toqurio, 16 (U. P.) - O im- tões, visando uma solução pa- Esta-se tornandoperador Hirohito designou o ra o tão urgente e delicado I
I .

pelo delegado d� embaixad�r no�·�e.amedcano? ' AvelI. O almi- atual mínísoro do Exterior, problema de alimentação do sensacionalrante Leahy fara, apenas, uma VISIta di} eortesía a Attlee. Youshída, para o cargo de 10 povo. Estamos já, há meses,' .'

.' .' _.

, ministro, após Mac Arthur terlprà.t.icamente, sob o regíme d_e.1 RJ(), H.. (A. N.) -\Reahzou-'

Choques entre comunis. aprovado a nomeação. Yous- racionamento de pão. As pa- se,.on.tem, em Bana 1\'�a.nsa,. a"
,

. hída deverá provídencíar íme- darias, quando havia trígo em ,prImeIra fast;. do su�a?Q de-

I
. ·

t .
dãatamtnte a organização do maior quantidade, já viviam culpa de Jose. (�e Oltveíra, au-

as e IDonarquls as novo Gabinete o qual, segundo sob o sistema de quotas racio- t�l' do ass�sslllIO .

do comi}r-·

NÁPOLES, 16 (U. P.) _ Trinta e uma pessoas ficaram fe- se espera, será organizado na nadas. Tal medida, porém, não cíante Jose Ferreira
A

Melo, e'

base dos partidos conservado- será suficiente, sôbre afetar senh�ra Yolanda Porto, de-
ridas, cinco das quais g'l'alre�ente, por gTall�das de m�o, ! d..... res. seriamente o povo, que tem, n'";nClada como coau�ora do,

rante Q choque entre comunístas e monarquistas, aqur, hoje,
.

no pão, o seu indispensável e
CI'Ime contra seu marido, As

Os comunistas lançaram granadas de mão sôbre os monar- Já tem autoridade' apesaI: de tudo, o mais acessi� testemunhas ouvid�s ac?s�-
quístas que aeorrtam às sedes dos ipru1idos comunistas de Ná- F·'" l>

• v�l alímento, Em face da gra • .r�m, sobret��o, a VluV�; bmI-'

V.
.

f
A , • rancrort, 16 (U. P.) - o. vídade da crise o Conselho .tando-se, alias, o que ja ha-"

peles, mte eomunísta oram preso pela políeía, aovênno militar americano in- F d
.

_

" . . viam declarado a' POII'cI-a ,",
o

_

'. e eral do Coméreío Exterior
' • .,tL

.

Amea�a criar u-m regl·me totall·tárl·o f,?rma qU!� \0 Conselho OOIlf,s�I- já, há dois meses, comecou alaudiência de ontem. revestiu-
y

tívo all�maa or:_d!e.nou a redução estudar, com afinco, várias se de certa drama�iCl.dade', sen-

na Alemanha dJ� raçao de pao �a zona ame- fórmulas de sucedâneos para o d,? grande a cUl'l�sIdade. em

ncana de ocupaça-o. trigo, na fabricação do pão. torno do sensaeíonal Julg'a-

LONDRES, 16' (U. P.) - O los brítâmícos na Alemanha, a R
Doís técnicos patrícios, os se.

mento.

deputado trabalhísta, sr. Ri- fim d/e qUle possa ser lanca,do euniu,.,se O nhores Lopes Pontes e 1\'lelo e
-----------

chard Stokes, falando perante um c:on.tra.ataque "à voluU;osa B- f
Sousa, realizaram experiên- Atacado por

a Câmara dos Comuns, indicou jpl'opagamJd.a contJtda em 8 ou 9 Ig our rias, depois de long'as pesqui- ,-

que "a onda de propaga:nda cC}- j,orIl!ais cO'ntr.olados peLos co- Paris, 16 (U. P.) _ O Con- s�s, com seis matérlas primas uma agula c

munista que vem do or:iente " ,munistJa:s". selho de Ministros do Exterior dIferentes, inclusi.ve o milho e. Moscou, 16 (U. P.) (1- Uma
ameaça a:b�ir caminh? p�ra um I

• 'Dom81?-?,? a pal,aNtra, .o C<?IDU- q1!'e formam o Big .Four, reu- arroz. Fo�am fabricadas illiÚ- notída do correspondente do,
novíO regIme totalItarlO na msta WIllllam Gallacher dIsse: nzu-se esta manhã· ás 11 05 meras fornadas, com resulta- "IzViestia" no Cáuca,so Selt'en-
Alemanha. "o.s jorÍLats que jja:lJem a pro- horas hora Zàcal.

' ',dos bem apI:eciáveis. }'oram tJri.onal diz que uma aguia 'ata-

Soli!Cit�u St:>kes �� governo pag'anda de M�scou não r.epre-
'

Pl'ov�dos vários e�emplares cou u� avião de pas'sa;gJe,i�OI;;'
qu� prOVIdencIe SUÜcIente ma- sentam u� pengo para a Euro- de paes d� arroz, .mIlho; etc••• por duas vezes ,e que na últi-
terIaI de propaganda para as pa, mas SIm a propaganda da Pelos processos mveshg'ados ma esma:gou..,s'e de encontro ao'

forças social-democraltas, em "Preta internaJCÍonal", aquí re- por aqueles técnicos, os mem· aplarelho.
B.erlim e na 2l,Dna ocup1ada pe- presenta,da por Stokes". bros do Con.selho considera- Quando o aparelho atenou.

ram excelentes. Apurou - se, em Stavr.opol foi novado
.

que'
a aguia enDe:rl'rura'iSie 'oan.tre os;

"runeron.s" e a rusa do apare-
.

lho.

Florlanópollt, 17 Ije Maio de 1946

WASHINGTON 16 U P _

Acredita-se que os So�iets te-
Os Estad U'd' d:', nham levantado acusaçoes con-

._ os., .m, os pe Iram ai tra Ruess em represalta contra
Unmo Sovl!et:IJca pa:_a por d� a prisão, I pela polkia america
lado as suas aJcusa�oes .de �a na, do tenente da Marinha so
conduta �ontra o f'll:nclOnano viétirca Redin há cinco meses
da EmbaIxada amencana em -

'
.

'

Moc"",o W 1d R
. sob 8lcusaçao dle esplOnag]em.

"" u a· o uess e perml-
.

til' que esse funcionario deixe
o país imediatamente.
A URSS não acedeu ao pedi

do.
Os funcionarios diplomati

cos ameriJcanos indicam que o

ClaSO está S/e trans1bnmando
num inci:�e:t1te diplomáitico,
que envolve o :ç>epartamento de
Esta'do, a Embaixada em Mos
cou e o Kremlin.

Previsão do tempo
Pl1evi'sãJo do Tempo, até 14

hOl1a;s do di,a na Oapita.l.
'Dempo: Nub�a;d:o, sujeito

ohuva,s;
,

Tlerrupe.MltuI'F,a,: Estáve,l.
V:enttos: de noflt.e a l'este.

'fe.mpie,rl3lturas: extremas de
hoj:e, f,oram: Márima. 22,6 mi
nima 19,6.

Rrrz - Hoje 6.a feira ás
7,30 hOlfias

Baul Muni - Luize Rainner
,e Walter Conolly.
A TERRA DOS DEUSES
O magnífiLco drama extraído

do coração de um homem ...

Oensura até 14 anos.

Pre9ü<s: - 3,60 - 2,40.
ROXY - Hojle ás 7,30 h.s.

W,atrne,r)Baxter - Nina Fo
clL

SOMBRAS DA NOITE
O eXlwamho casü do fantas

a ma assassino!
ComroiJnuação do se,riado
O FALCÃO DO DESERTO
Oensura até 14 anos.

Preço: - 2,40.
:u.rrz - D.omingo - PAUL

MUNI - ALMA RUSSA.

tines RITZ
, ROXY

IAcêrca do trabalho

•
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