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a Vllta' dos estivadores - santistas ao trabaltib,' -,atenteado ficou que a ideo
logia ,olítica - importada de Moscou pelo sr: Prestes, não encontrou e jamais

encontrará eco no seio da grande e iRd,estrutivel família operária brasileira.

BAHIA, 17 (Agência Vitória) - Um matutino lamenta

V
'..

t C Ih a' I'
.

que enquanto o Interventor Guilherme Marback procura tra

ae ln egrar o onse o presen ara .balhar para resolver importantes ��oblen�as administ�ati:v�s,
d

'
-

G d snquanzo o EstiUido atravessa a maior crrse da sua histórta,
OS overna ores ..

ONU
enquanto o povo sofre as consequências da oarestãa sem li-

RIO, 17 (A. N.) - O general Ivo Soares, presidente da provas a mítes, esteja a bancada bahíana na Constituinte se retalhando,
Cruz Vermelha Brasileira e vlce-preaidente da Cruz Vermelha

<.
\ sem cuidar de defender os tnterêsses da Bahia que sem trans-

Internacíonal, partirá provavelmente nos últimos dias de jU-1 portes e sem vias de comunícações atravssa dias tormentosos.
nho para Oxford .onde vai integrar O' Conselho dos Governa- Nova York, 17 (U. P.)
dores Soube-se, em fonte digna de

V I·SI-tara' Sa-O Paulo.

crédito, que o doutor JOS€ Gi-
ral, que ora se encontra nes- I

I la' o sr Ca'rios Lu'" ta, afim de apresentar ao Con-
RIO, 17 (A. N.) - Informa-se que o Presidente da Repú-

• .. selho de Segurança da ONU,
RIb, 17 (A. N.) _ Havíamos informado que o cnefe da o caso espanhol trouxe uma blica, a convite da Federação das Indústrias dto Estado de São

'. série de documentos que con- Paulo, visitará.. aímda êste .tllês, posstvelmente quando da sua

delegação. brasileira á posse do coronel Peron no govêrno da J
têm alegações de ativa coope-' volta de Mato GI10ISS0, a cidade de Sorooaba.

Argentana, seria o general Góes Monteiro, míníscro da guer- ração. entre o general Franco .e
ra, Á última hora, um vesperttno noticiou que os médicos as- cientistas alemães sôbre as p " d-

-

P - AI gaístentes d,o titular da Guerra proibiram-no de fazer tal via- pesquizas da energia atômica. ermanecera um la em • e re
gem, em virtude do seu estrudo de saúde. Adianta o dito jornal, RIO, 17 (A. N.) - Noticias prooedentes de Pôrto Alegre
que o substjtuto será o sr. Carlos Luz, ministro doa Justiça, O' E�tá morta! anunciam que o Partido Trabalhústa gaúcho, distribuiu uma

qual seguirá para Buenos Aires na próxima semana, chefian- nota, dizendo que o senador Getúlio Vargas irá a Pôrto Ale-

do a missão diplomática, que será integrada ainda por várias Sofia, 17 (U. P.) - o- vice- gire, onde peranamecerá um dia, viajando no dia seguinte pàra
personalidades, Inclusive 'repil-esentantes da Constítuínte e das I primeiro mínístro Kostov de- o Rio- afim de tomar posse da sua cadeira, na Assembléta Na-

Fôrças Armadas.
'

.
- l Ch�IOU ,h�j.e1 qU,e ar ��narqui� cionaI.

___...-- ',___ _ búlgara Ja esta mpr1j; e sera -.
I,

R b d
.

bai d" sepultada sclenemente pela
ece ído O em aixa or russo grande Assembléia Nacional.

• • A • O ministro do Exterior Geor-
�u_o, 17 (.�.. N.) - FOl recebido, õntem, �o Itamaratí, pe- .ges Kulíschev disse, por sua

lo mm.lSlt-ro João Neves da Fontoura, o Bmbaíxador Iavey Za- vez, que a Búlgara quer a
karevítoch Suritz, noV1O representante drplomátíco da URSS I Trácía Ocidental, porque a

em nosso país. O sr. Jo-ão Neves manteve demorada palestra área é "etnográríca e 'hístori
com o Embaixador, fazendo sentir ao bisltamte sua simpatía camente Bulgara".
pelo reatamento das relações díplomátícas entre a Rússia e o D' I

-

dBrasíl,' acentuando ser-lhe particularmente grato o fato de. evo uçao e
ocupar o posto de míníscro das Relações Exte,rioms, no mo- territórios
mente em que se restabelecia a amãsade russo-brasüeíra.

Prorrogado por mais 30 dias
Rio, 17 (A. N.) - Por de- ma legal. As reclamações de

cisão da. Comissão de Repara- verão ser entregues em duas
ções de Guerra, fica prorroga- vias á Secretaria da C.omissão
do por mais 30 dias, de 16 de de Reparações de Guerra, no

maio á terminar em 16 de Ministério das Relações Exte

junho, o prazo para a apresen- ríores.
tação dos pedidos de indeniza-l-------·------
ç?es por danos de guerra e Monumento
,rISCOS de guerra marítima,

Batávia, 17 (United conforme o seguinte edital pu- a (atulo
Press) - O Q. G. aliado anun- bl' d D'" ar' 1 d 16 :@i 17 (E) O -t'dou a entrega dO' comandO', loca.� no

. 1ar:o ,�CIa _

e
. " o,." .

-

. ve�p�l . m?
militar da zona de Surabaia <;ie aJbnl ultn!lO. --: Serao ob- I A NOIte

.

assumIU a mlc�a!l
ás for as holandesas. F 1 t Jeto de cúnslderaçao, os casos va de abrIr uma subscnçao
autori�ada declarou ue

o 1 e� e� que os danos decorrentes po.pular para transfO'rmar.a
má 'a g' t bém s T,q d �._ dmetamente por atas de guer- casa do poeta Catulo da Pal-

d laon hú.almd . edantevo Vdl ra, prat�cadús pelo inimtgo e xão Cearense, mO'rto recente-
,a '. ,s an eses e ro oe· d 't' O t tb. d' A f b·t·

rlSCúS e 'guerra man lIDa. s men e, em um monumen o na-
,

reve� ��s. nt orças rI am-
pedtdos deverão ser instruidO's danaI e ertgir um- mausoI,eu

ctasl a u Bmt'� .

e apeBnasd cO'n-
üom prova bastante e em for- aO' popular húmem de letras.

1'0 am a aVia e an oeng,
assim como a:s vias de comu

ntcação entre as duas cidades.

me'lltlO da "MUT" (Movimelllto Unifilcadior dos T,rabalhado

re8), naque,1a Grupital, apreendellldo ,todo o arquivo. Idêp.tica Será dl·strl·bul·doprovidência s'eil..á tomada ·em todo O' Estado, sendo - expedidas
drculares ás deloegacilas dos vários �unidp.j.os, no indicado I.DO Paraguai-sentido. RIO, 17 (A. N.) - Sob a pr,esidênci'a do s'en,ador Marcon-

RiO', 17 (A. N.) _ O embai- des Filho reun:Íu.,se a ba.ncadJa trabalhista, tendo sido aboi'da-

RedUZI-dos a' I-I'pole" o·el-.a·
xador brasileiro em Assunção, dos vários as'suntos, inclusive a futura Oarta· COilllstituciOlnal.
comunÍlcou aO' Diretúr Geral tendo sido determinadas :atribuiçõ�e,s aos relpres'entante,s, tra-
do DNI, professor Oscar FO'n- balhilstas: quando chegar ,ala plenário o p,rojeto da Oonstituição.

LONDRES, 17 (Un,iteld Pre'Ss) - O Q. G. do Exército de tenelle que a sua embaixada,
Ocupação na Alemanha, anuD�ei'Úu hoje que o exército alellllão. receberá e distr,Í1buirá pelos

. _
. jornais e periódicús os exem-

na ZOlllla �'cUipada pelos. lllgl'�lses compoe-ise a;pe.nas d� 3� mill
plaT�s dO' "BO'letim da Aigência

homens desarmados e md'ubltavelmentle reduz1d!os a. I!ll1!pOr- NaCIOnal", tendo, todos rece- , RIO, 17 (A. N.) - No.ticÍla-.se que embarcará brevemente
tância. I bido esse gf:)&to com simpatia. para os Estados Ullllidos, como deli8g:ad!O do Bras)l, afim de par-

Ess'e comuntcadú é UJll1ta resposta às crítitcas veículaJdas no "Boletin Assul1!ceno" registra- tidpar das ex'periências COtID. a bomba atômica, o comandiante
€xterioür de que a política btDitâniloa, em sua zona de ocup'ação, rá o fato de maneira particu- Alvaro Alberto, ilustr,e cientist'a brasileiro, inven;toür da mp-
tende a refolrçar a�uelle setor alremão.

larmente elogiosa aO' O'rgãú., t '11:'f editadO' pelo DNI. I. un a.
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Contra a odmissdo de
.novos membros

...

Nova York, 17 (U. P.) - O lho de Segurança, o que cO'ns-

delegado dO' MéxicO' perante o tituitá um sistema "torpe",
Co.nselho de :Se�urança, Ra- que motivará atrazos indevi

dús. Assinalou qUé a Assem�
tbléia reuniu-se poucâs vezes,
pelO' que. a admissão de novos

membros poderá chegar a atra-
zar-se de um a dois anús, de
acôrdo com, o sistema propos
tO' pela A:ustrá:Ua.

fael Dela Colina, - mantfestO'u
que se o.pÚl1á, e acredita que a

maioria assim prO'cederá, aO'

critério da delegaçãO' da Aus
trália referente á admissão de
novos membrús pela Assem
bléia Geral, em vez dO' Conse-

Determinou o fechamento do MUI
BELQ HORIZONTE, 17· (A. N.) - O Deleglado da Ordem

Políitica e Sodal, sr. Luiz Alves Valadão, determinou o fecha�

I

Negado debate sôbre a questão
LONDRES, 17 (U. P.) - O líder da oposição, ar. Churchí ll,

pediu um debate sôbre o. Egito na próxima terça-feira. Arthur
Greenwood, Iíder Interino mos Comuns, respondeu que não po

<tia atender essa solicitação �stanld!o Bevin ausente .•Ghurohill

disse que, si não lhe fossem dadas garantias de que haverda o

debate na próxima semana, ou na seguinte, a opostçâo não te

ria outra alternacíva sinão apresentar uma moção de censura.

ENQUANTO ISSO �
•••

Em esludos, a 'revisão
CAIRO, 17 (U. P.) - Negociações dir'etas p'aI'l;l. reVIsao

do tratado alll.glo�egípcio dieiV'e�ão re;alizar-se dlel1Jtro de dee;
djas. Durante êSoS'e pe.ríodo O'S memblros dà de,legação britânicia
pe,rom:rerão, Ina .companhia de milital'les egirtiCios, todo o país,
tnsIP�cion'ando as in.stalações, militares af'im-de pode.l'lem ava

Uar ó temp.o Theeessá;riú para a eVUicuação britãinica.

Reuniu-se a
.

bancada trabalhista'

como delegado do
I

BràsilIrá
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o plebiscito [rcncês
L,ONDRES, (B. N. s.) - A(diy;idida em dois campos qua

maioria dos jornais londrinos s� iguais. ,

dedica OIS seus prüncípais artí- Em segundo I lugar, é de se

gos ao resultado 'do plebiscíto notar o contraste entre os al

que vem de ter lugar na F'ran- garísmos apresentados p e 1,0

ça e que, sem a menor dúvida, pleito de dia 5 p. p. e a vota
tem grande importância ao de- ção de outubro com que a

senvolvírnento da política in- França decídíu em favor de
terna e externa francesa e eil- u�a nova consttttzíção e con

tá destinado a ter grande r€-, tra a volta à Terceira Repú
percussão em todo o mundo. blíca, ,A maioria, então, foi

O "Tomes" num' longo edí- quase a proporção de trinta
torial sôbre o inesperado re- para um em favor da dramá
sultado do referendum do po- tica mudança; agora, sete me

vo gaulês declara que "por ses mais tarde, quando a

gran-Ipequena, mas muito bem dis- de . modificação é apresentada
tribuida maíorta, o eleítorado para sua aprovação ou não, a,

.

francês rejeitou o projeto de balança eleitoral oscilou, em

con.stbtuíoão submetido a seu bora tenha oscilado sómente
julgamento tpela Assembléia contra ela.
Constituinte. A grande vota- A França, assim, continua
ção, a campanha, preliminar rá ainda p.or algum tempo
de curta dauração, mas de gran- mais com o govêrno provísó
de íutemeídáde, e a sígníttca- río, Os três maiores partidos
ção do pleito provavelmente mereceram o reconheeímsnn,
serão objeto de grande conrtro- da nação pela paoriótíca sabe
versías no espaço de tempo dotia que os levou a cooperar
que rrá até a eleição de uma no govêrno, a despeito das di
outra Assembléía Constituin- vergêncías sôbre os novos ru

te, daqui a um mês. O vere- mos consütucionars. Embora
ddotum popular francês su- provísórío, êle coneínua, é aín
gere comentários de duas or- da o govêrno de união nacío
denso Em primeiro lugar, pa- nal e',. no eenarto illliternacio.
reoe que se consumiu o. fo.rte nal, a França se apresenca co

impulso no sentido de unida- mo uma única polítíoa. Os ho
de nacional, que tnspíeou o rnens, que tornaram campos
rnovímemo de' reeistencía e opostos na eleíção, com a cam

que conduzãu a França na fa- 'PIan.�a que agora se inicia,
'se Inícial do período. de re- pOS:silíV'elmente não mais encon

construção. Sôbre tão. vital as- trarão tacíltdade para se reu

SUMO, como a futura forma de n�;r ao redor de uma mesma

govêrno do país, a França está mesa. E deve ser claro a êles
,

e 'a seus adeptos, assím co.mo
--------------- o. é aos conservadoras e,stran�

geíros que uma críss ministe
rial na F'ramça, no momenrn
aeual, poderá tornar-se um in
fortúnio europeu. Nem a mo
dif'Í.cação do govêrno, de qual
quer modo, díssíparía a atual
!ncenteza. no terreno constí
tucíonal. A soberanna, por con
senseo geral, reside no povo e
acredita-se que refelr:e;ndum _

com a oonsequente reveLação.
de juizo do público dividido I
entre o ,sim e o não - não po-]der satísrazer os partioo'rio.s
de uma ou outra fação e. LS-
1)0 é uma evidência que o elei
tor'ffido. francês não. pe,rdeu seu
tradicional interêsse pe.}as su
,tiloe2'!as cOThstituciona.is. A As
sel1llJbléia Constituinte ele'tta no.

putOllllO será. diss'Olvida e não.
po,der:,á reullJir�se para oorrigir
s'eus e.r,ros á luz dia espe'riênCÍla.
Essa fi.ca com o. !POVO francês, ,

que, a deispeito dos embara.ços
da nova llei eleitoral que não
foi ,submetida ao referendum,
e, por isso mesmo, oontinutf
em y;igor, e,scolherá, no co:me
ço do próx�ês, os esrtru
turffidores d,e uma consrtituição
que mai·s prop.riamente reflie
ue a vonlülJdie nacional.

Quando aJguém, tal .... iIJii'IW,
Iheiro da i1ustrao1k>��
lhe. em o.mI'Lvel � um o6Iiae cio
excelente aperittvo KNOT. Iam....
oe v. Sia. de acrescentar. ao a,�
.,., .. gentileza:ESTEÉTAI1-
aEi'1 O I1EUAPERITIVO

PRED/!.ETfJl

IM�j;:t'll I,
U/'fff<OIJUTO DA KI10TfA, 111/J,plH..ESOiIIRM
� .TAdAI �

CONTA C0:RRENTE, POPU:L.AR
Juros 51/2 8. 8. ._ Limit� Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.ôOO,000,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FlorianÕpolls

FIRMA
.
INGLESA PRODUZ NOVO SISTEMA DE

TELEVISÃO. _ Grandes progressos estão tendo lugar
na tecnica da Televisão. Uma firma ingÍesa, Pye Ltd.
produziu um novo sistema de televisão que possibilita
a treris rnleeiio da figura e dos sozt por oridee curtas,
além. de permitir a recepçã a través de apenas um

receptor. O que vemos na gravura é o aparelho trans-
,missar da visão. (British News Service).

--

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. MoreIra & Cia.

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

.-

PRÊMIO M ,: IOA CR s (j,�50.00

Muitas bonificações f.) médic� graU

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

\
.
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FARMÁCIAS PE PLANTÃO'
Estarão de plantão, durante o me.J

de maio, as seguintes farmácias:

1° - Quarta,feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Rua

Conselheiro' Nufra,
. 4 - (Sábado à tarde) - Farmá·

cia Esperança - ,Rua Conselheiral,

Mafra
5 - Domingo - Farmácia Espe

rançá - Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábado à tarde) - Farmá

,ia Nelson _:._ Rua ·Felipe Schmidt,

12 - Domingo -.!.: Farmácia Nel..... ·

san - Rim Felipe Schmidt.

18 - (Sábádo à tarde) - Fàrm�
cia II{oden1a - Praça 15 de Novem->

1>ro, ,
19· - Domingo - Farmácia, Mil-'

dema - Praça 15 de Novembro,

25 - (Sábado à tarde) - Farmá-·

cia Santo Antônio - Rua João Pinto•.
'

26 - Domingo - Farmácia Santo
Antônio - E.ua João' Pinto.

O serviço noturno será efetuado pela
Farmácia Santo Antônio, sita à rtí.�·

Jóão Piot""

iDeseja obter
;emprego?
,

Procure então a nossll Geri&>

,
cia e preencha a nossa "'ficha cI.,.
informações úteis", dando tôdu

, as indicações possíveis, que ter.
mos prazer em recomendá-lo (a)
BIOS' interessad'Os na aquisição se

, I)ons funcionários (as).
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LIRA TENIS CLUBE� HOJE, no Lira, agrande' Festa Estudantil. Grandioso
.Show. Apresentação do artista nacional Art.Silveira. Os «BohemiosulI Eleícãn da '

Rainha do Grêmio. Sorteio de brindes entre as senhorinhas. Os brindes acham-se
expostos na casa «o Paraíso» e as mesas estão à venda na Relojoaria MORITZ.

,

.IIDM� A futura situa�ã,o do Ibor
ANIVERSÃRIOS: !,elo major Austin

,

Johnson I ximas conversações acerca do Reunião de Paris, onde são tra-

JOÃO MIROSKI LOndres (B. .N. S.) -

OSI
futuro da Alemanha a serem tados assuntos que interessam

Assinala, a data de hoje, o prm:elros ministros dos Do- levadas a efeito pelos quatro diretamente aos Domínios. A

transcorrer do aniversário na- �mlOs, ora �eunidos nesta ça- ministros do Exterior atual- 'recente visita a esta capital de

. talícío do sr. João Miroski, ca- pítal, dls�utlram, os proble- mente .reUl:lidos em Paris, on- 'Bevín teve por finaI'klade jus

_pacitado funcionário da Con- mas relacionados com o rutu- d.e BeV1n, ,t�tular do Foreig Of- tamente ouvir opiniões dos li-

tadoría Geral do Estado. ro da Alemanha. Como era de Iíce, podera falar com o co- deres dos Domínios e discutir

'l' se
A prev::I', houve completo nhecimento dos pontos de vis- com eles os seus pontos de vis-

_DR. ADERSON HORN FERRO aco:�o sobre os Ipassos que de- ta de tôda a Comunidade. ta, afim de melhor expor o

O dia de hoje, assinala a da- verao ser tomados e sobre as Com se vê, a Conferência de pensamento do govêrno brita-

ta do aniversário natalício do medidas a serem adotadas pa- Londres acompanha com inte- nico na Conferência do Con

dr. Aderson .Horn Ferro, re-
ra que possa haver certeza de resse os desenvolvimentos da selho de Ministros do Exterior.

.sídente no F�lo de Janeiro e que as industrías do Ruhr e

.tílho do saudoso dr. Eurípedes da Renanía jamais serão usa-

erro.
das para o rearmamento da

* nação agressora, hoje derrota-

SRA. MARIA DAS DORES da. Além disso, houve também

FREITAS NUNES .

concordancía em que.o desar-

Regista a efeméride que ho- mamento perpétuo da Alema

je transcorre, o natalícío da ma deveria ser assegurado

exma. sra. Maria das Dores pelos métodos que' mais ade-

.Freitas Nunes.. quadamente possam contribuir
* para a paz e para o bem estar

.DR. MENESCAL DO MONTE econômico da Europa.
Transcorre, hoje, o aníver- Por essa razão houve relu-

. .sárío natalício do sr. dr. Me- tancía em favorecer qualquer
nescal do Monte, abalizado desmembramento do territó- �===:::======;=======;=======::::;===-I
clinico, residente na prog:res- rio. do Ruhr.ou da Renania, Tenha
sísta cidade de Itajai. ,pOIS se.considera que seme-

* lhante medida, em ultima aná-

SRITA. JOANA ZONER lise, pode ocasionar em estí-

J
A data que ontem tran6correu .mulo ao írredentísm., e ao na-

-os.ilnalou o aniversário natalíCIO cíonalísmo fanático. Os lideres
.do gentil senhc::ri.to Joana Zon.. c , do Império, preferem alcan-
.,atualmente reald'1ndo em S, Pau,o·1 bi t·

.

t. d
.. çar O O Je IVO permanen'(e as

_SRA. ROSA AMÉLIA TORF�ES II índustrías da.Alemanha Oci�-

DE MIRANDA dental.

Deflui, na data que hoje Esse desideratum, por outro

transcorre, o natalício da exma. Iadc, poder� � _

tornar efetivo

sra, d. Rosa Amélia Torres de dentro de limites que tornam

.Míranda, digna espôsa do sr.: a
Alemanha -capaz <:le dese:n

Lucas de Mirànda alto . fun- t penhar um papel util na Vida

cíonárío do Tesom:o Nacional.! econômica da Europa. Foi'

* jtambém alcançado o acordo

ÇARLOS BOITEUX PIAZZA sôbre um ponto de importan-

Transcorre, hoje, o aniv:er-l cia, q�al seja o �e que_ qual
sário natalí,cio do sr. Carlos I quer _fm�l de dellberaç_ao com

Boiteux Piazza relaçao a Alemanha nao deve-
- � rá criar obstáculos ao de'sen-

EDGAR ARAÚJO· volvimento do govêrnó demo-

Faz anos, na data que hoje .cr:áttco do país venctdo.

transcorre, o sr. Edga,.r Araú- Salienta-se, porém, de acôr-
do com o pro:cedimento segui-

.lo.
... do nessa série de conversacões

HÉLIO PORTO que se realizam I em Dowrrlng
Registamos, com prazer, na st�et,.10, r�s�dência ofic�al do

ESCRITóRIO JURtDI"O' COMÉBCIAL

efeméride que hoje itraIllscor-lpnmell'o m1nlstr_5> da .Gra-Br�- v1n�= :: p�:::�.afa���od;m:b�l::!ê�as
re, o aniversário natalício do I tanha - que nao fO,l

..��SllIDI- Diretor: dr. ,Elisiário ELe Ca·margo Branco

.:sr. Hélio Pôrto, antigo funcio-I do nenh� co�pTOrmsso . f�r.; ADVOGADO

nário da casa "A Ca;pital" e mal. nas dlsc�s�oes d�s mlfilS- Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

filho db sr. Juvenal Pôrto. tros "dos,Dom�mos... A �iiiiiiii&iiiiiidiieiiriieçiiioiiiiteiiiiletrr:iiiiiiiiáfiiiiiiiiicoii:iiii"iiiiEiiliiiiibiiiira;;",;c;j°;"iiii.;L;a;je;s.;.;St;
..

.;c;a;ta;i';j.n;IIIl;'_�
:r. Tambem nao fOI feIto acol'- I·

. JD3É FERREIRA OE SOUSA do de. gI:a�de amplitude
_

sôbre

SOBRINHO os pnnclplOs que poderao ter I

TranstCorre, na data de ho- importante influênda nas

pró-Ije o aniveI1sário natalício do \
.

s;. José Ferreira de Sonsa So- MACHADO a
.

ClA
brinho.

.MENINO LINO CESAR DOS
SANTOS

Festeja, hoje, o seu aniversá
rio nat91ício, o inteligente me

_. i.
. nino Lino Cesar dos

.

Santos,
� filho do sr. lidalino Santos e

de sua
.

exma. espôsa, sra.

Da-I. lila Moreira Santos. ,

'" ..

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

MENINA .ULA SOARES IRegista a ef.emélide que ho

je transcorre, mais uma festi-l
.

va primavera da galante me

ninattUla Soares, querida filhi
nha do sr. José Soares e sua

exma. espôsa d. Iná Soares,
que oferecerá á suas amigas,
lauta mesa de bebidas e gulo-

IEemias.

AaAncia•• Rept'osen1laçõ•• em
Ge.aI

Matriz: Florian6p.oU.
R'},a João Pi_to, n. li

CGlxo. Poetai: 37
FUial: Cre.ciúrna

Ruo Floriano Peizoto, .In
(Edit, Pl'6pt"iú).

T.legro.ma.: ·PRlMUS·
Ao.n"'tol. 'uo. principai.
munici1)ioe cI(I EIltC!'>Il"

'

André fr�n(is(o Corrêa e

Élidõ Diegoli Corrêa
Vva. Felída Ana

Carneiro

Aos nossos

Agentes
Leiam tede dia esta coluna

até o fim
_

- Pedimo!! avisar por telegra
ma. quando o jornal não chegar
no meemo dia. "

I QUEIXAS E RECLAMAÇõES ·1·PREZADO LEITOR: Se o que 'he

ir-teressa é, reafar.ellte,. uma providência I
_

para endireitar OI qüe estiver errado 'l)U

para que aJ�.ri:t.a falta não se' repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçãe
ou queixa pod:'t!rá vir a causar. encami

n':le·a '" SE"CÇÃ<YRECLAMAÇõF,S,
de O J<:STADO, que o caso será levado

sem demor-a ao conhecimento de quem

d- Itn"'JI!l, recebendo v. s. uma informa

C"" 10 resultado. embora em alguns ca

sos nào sejam publicada., nem a recta

nl�çal. nem a p rovidêacia tomada.

IlOENÇAS NERV�SÁS
Com 08· progressos da medici�

hoje,
.

as doenças nervosas, quanda
tratadas em tempo, são male.<! pera

feilament.e remedíâveis. O curand.el�
r ismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d,
tais enfermidades. O Serviço N...
cional de Doenças mentais dispõe
oe um Ambulatório, que atendegr..
tuitamente os doentes aervoscs IDo

dtgenees, na Rua Deodoro 22. das ,
às 11 ,horas. diàriament&.

Reabertura do
Laboratório

Radi-o-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Monta.gem de !'.ldios, Ampli
fica.dorep-Transmi••eTe.

Material importodl' direta
mente d{). U. S. A_

Proprietário
Otomi'lr Georges Bõhm
E:ectl8 - Tecnico _- Pl'ofiaaional·

formado na Europa
t'lol'ianópoli.

�ua JaÊÍo Pinto n. 29 -- Sob.

UIOJ;lrll.:nlsllil,fJ
* JülS QJ1II UJl

NO....:i 1JK
• I )( :a O LO'
---

1115&1 PODDOSO .l1JD-
!.oI..U NO TRATlr

JIENTO DA

participo,m que suo filha
RO$E MARY ajustou núpcias
com o sr .. ].org", Carneiro.

Fpolis., 12/5/46.

participa que seu filho JOR.
GE. ajustou núpcias com a

senhorinho RoseMary Corrêa.
.

Fpalis, 12/5/46.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.
Encarrega-se de": comp'r�, venda, hi

poteca, legalizaçã.o, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza, tamb_ém, papéis para con'!-

pra de propriedades pe[c>s Instituto. -

de Previdência e Montepio Estadual.

\

Jorge e Rose Mary--,
confirmam I

.AUMENTE
I

seus negócios em São

Paulo, confiando-os a

s ernpre em casa

aPERITIVO
úma garrafinha de

«K I O T>,

MARIO SCHAEFER
Representante

\ '

Caixa Postal. 5156
End.· Tel.: Mal'iely

""

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

MAIO

D�a 19 - Tarde dança,nte, cam iníicio ás 16 horas.
DIa 25 - Soireé, .com inÍICio ás 22 horas .

nos . SNRS. INDUSTRIAIS
.

.

Firma estabelecida no Rio de Janeiro com ampla
sobre-loja no centro para exposição e deposito em

outro local, dispondo de um bom corpo de vende
dores as praça e nas repartições pub!ic�s, aceita

\
representações· de industrias deste Estado, podendo
também ser por conta própria. Cartas para COREL

j
.......L.T•.•

D

..

A

•.•
c

..ai.x.a.p..os.t.a.l.3.?7.3......R.iO..d.e..J.an.e.i.ro.........

Frecisa de uni empregado
competente?

- Consulte ° nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

APm.TAS cl't S,H
Com essa Ínt.mA quantia Voe'

I'stá lIoxiliano:lo " - .. fi I'�';�; ... õ>.

rfll1'?i!lQ3 'p:IIra a ("'�ixa df' EsmoI.
.08 lndil(entes ele Flori.DÓIO� _J

•

(

, .,

I

\
,
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Notas rurais rtesolvido, enfim, seu problema financeiro! 'l�dústria �e mate-
,

- . fiai etélll'CO
-

Adqujra TUDO de que necessitar,
I de UMA., SÓ VEZ,
pa.gando PAltCELADAME.TE,'

com &8 VANTAGENS da compra à via.,
servindo-se do

(Servíçpo Especial do CEC,
para "O Estado").
Londres - Em 1938, ano

'em que se registrou o record
dos negócios da indústria brí-
tânica de aparêlhos elétricos, 1l.1otor a óleo crú
com os países estrangeiros, as l'
exportações de material elétrí-

LI.ros
co de fabricação inglesa subi-

Roupas'
Chapéus

ram a 8,.700.000 libras. Entre-

C.IMça:,,!�S Instai.":" elétrlc•• e ••nlt6rlas tanto, seis meses depois de
!rV cessadas as hostilidades na

Rádio. Art.'e'leus p.... pr"entes

'�E'urona,
isto é, em dezembro

Geladelral '1"

Bicicleta. C.sacos 'S de 1945, ea.a indústria despa-
J61a. Quaisquer artllOl chou para os seus clientes do

____________________________
'exterior, mercadorias avalia-
das em 7.660.000 esterlinos!
Esse .fato serve para ilustrar
com bastante eloquência o su

cesso que vem sendo alcança
do pelas indústrias britânicas,
nos seus esforços para a recon

___________________________ quista dos mercados abandona-
dos durarite a guerra e a sua

penetração em novos centros
compradores. De fato, entre VENTILADORES
aquelas exportações uma par- Vendem-ae doia ventiladores elea
te consideravel dizia respeito tricos. grandes. para cima de me

ao material elétrico enviado 8a ou parede, sendo um oscilante.
I '0 r eacrl'to'rl'o barbea-

Para a Russia mercado pra- p.roprl s pa a .

.

'
.

I
rlO •• cofes , etc. Tratar na rua Al-

tícamente fechado aos íngle- mirante Lamego IS.
ses antes da guerra. Aliás, es- * * *

.

se sucesso já era de eS'pera�, FORD 34levando-se em conta nao so-

mente a càpacídade de readap- ..
tação da indústria britânica,
em geral, como também a

comprovda ficiência dos pro
dutos que se fizeram conheci
dos e respeitados sob 'a legen
da do "Made in England".

RECORTE ESTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o' Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa (;AlJiCA com a mensalidade de Cr$ .

..*** '

SELEÇÃO DO MILHO 'pARA
\ SEMENTE

,

CREDIARIO KNOT
,.

A qualidade do milho para
sementes é julgada não tanto
pelo valor que o produto alcan
ça no mercado, quanto pela fa
culdade de produzir uma

maior colheita. De duas amos

tras de'milho que não podem
ser diferenciadas nem mesmo

por um técnico', uma pode Che
gar a produzir o dôbro da ou
tra.
Vamos com a \devida vénia,

reproduzir o que sôbre seme
lhante assunto o agrônomo da

Estação Experimental Agríco
lia de Florida sr. Fred H. Hull
teve ocasião de dizer:
Uma bôa semente de milho

deve pertencer, antes de tudo,
a uma variedade que adate

, muito bem ás condições da zo

na e á finalidà'<i€ para 'a qual é resultar apenas de um maior
I Carms as, Grav'atas, Pijam!e:l

cultivada. Deve ter uma boa espaço. Plantas. boas para. se- Meía�dal melhores, pelos me

capacidade germínatíva, de- mentes se mantem eretas, o rores preços só na CASA MIS

vendo também ser considerado que indíca um bom sistema �I{,A N�':Â - �UQC . .l.vfafra. 6

que a bôa semente dá origem a radicular; devem ser baixas e

plantas sadias e vigorosas, que I r�ustas de preferência a al�as
crescem rapidamente desde o e fmas. Toda a planta com sm

princípio e são capazes de en- tomas de moléstias .deve ser re

frentar as condições adversas geítada, A palha das �spigas
do ambiente.' deve ser larga consistente,
Uma plantação' de milho compacta e terminar em uma

quase em ponto de colheita, é· ponta apertada que contribua
a melhor fonte de milho para para o controle do caruncho.
semente. É naturalmente, im- As duas espigas de uma

portante - escolher-se a varie- mesma planta tem igual valor
dade que adate bem. É prefe- para semente, devendo, pois,

, .rivel fazer a seleção pouco an- ser utilizadas princtpalmenté)!
tes da colheita, pois desta ma- as das melhores plantas. Na

deíra podem-se escolher as maioria dos 'casos é melhor RETIRARAM SU:"S CANlH-
espigas de plantas de melhor tirar a palha externa das es-

DATURAS
aparência, enquanto que se pígas escolhidas para sémen- Tôdas as bebidas, inclusive as

.a seleção é feita depois da co- te e guarda-la assim até o fim fabricadas em outros EstGldos,

lheita é baseada sómente na do Inverna ou princípio da rj:!tiraram' suas candidaturas,
A •

da esnl d Prí E
.

t ,para reinar nos lares catari-
aparencia a espIga, correu 0� imavera. conrvemen. e co-

conr,S" FERIDA, II€CWT€S ou ÇjmI6{�$ nenses, _ em vista, da certissi-
se o risco de se apanhar as .lher o dôbro da quantidade de A z' , ma vitória do aperitivo KNOT.

que não reunem todas as qua- espigas que se vai necessjtar I I

lídades desejadas. Um dos fa- pois, assim ter-se-á margem
-------------�------------

tores mais' importantes na se- para descartar as defeituosas

leção é o número de espigas e também sementes para re

produzidas pela planta isto é, plantas.
'

As espigas parcial
a sua proliferação. Grande nú- mente despalhadas podem ser

mero de variedades produzem ventilado e protegido contra

apenas- uma espiga por planta, ratos.

enquanto que outras produ- Em tempo oportuno ao fina

zem duas existindo algumas lizar o Inverno, despabham-se
prolíficas que chegam a pro- as espigas completamente.
duzir de três a sete. Em expe- Examinam-se então, uma por
rtêncías realizadas na Flórida uma todas elas e descartam-se
'Verificou-se que as var�edad�s

I'
as que se apresente!ll .afetadas'

que possuem duas a mais espi- po r doenças. Elrmmam - se

Igas por planta, pro�uzem u:_na ta::nbém aqueles cujos grã�s
quarta parte a mais de graos nao se apresentam bem a11-
do que as variedades que pra-I nhados ou que tenham ,mau
.duzem uma, espiga por planta. aspecto. Em, seguida debu-

Sob condições ordinárias, as lharn-se OS grãos da ponta e os

variedades que possuem duas grandes e redondos que/ nas

espigas por planta produzem cem na base. Desta maneira; -

tanto como as'mais produti- obtem-se sementes mais uni- =------------------------.---=-

vas e o número de espigas pe- forme em tamanho. para as se- '..

M
.

quena� ou imperf€Ít�s é_ me- meadeiras mecânk� �o mes- Agradeclmento e Issan.or, nao sendo também tao su- mo tempo que se elnnmam os

jeitas aos ataques da lagarta. grãos menores que poderiam I

O tipo ideal de planta é aquela produzir plantas qebeis.
que produz duas espigas bem Estes são os pontos mais im
desenvolvidas e de igual ta- portantes na seleção do mil�o
manha. para semente.' Há outros fato":.
As plantas para semente de- res que apresentam um inte

vem ser es-colhidas 'em uma rêsse mais ou menos arbitrário
piantação feita em um solo e que não têin nada a ver com

méd.iD, representativo da fa- a produção deste cereal,· ainda
zenda e não em uma planta� que amiu�m julgados de

ção feita em terra boa ou má; importancm. pare determinar
. devem se aJchar entre outras a qual1Jdade do milho nas ex

plantas e não isoladas, pois en-I posições.tão o seu bom aspéto poderia (Da, Revista "Vitória")

SISTEMA

INDOSTR�, COMtaclO E SEGURpS KNOJ 50 A.

o._!C,_.".

ODíN
�

LH E RecOMENDA' �

Florianópolis, de ...•..•••••. de 194 ..•.••

Nome por extenso ..•...... - , .. - .

Locai onde deverá ser cobrada a mensalidade ... - ..

VENDE-SE um marca "Cli·
max" - rr.H ro tações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr , Oswe l
do O\itra delegado Inatrtuto
dos Maritimos. Trster com Srd
nei Noceti à rua Joâo Pinto',
34. "elefon�' 1134..

• • •

'Compre-se
Mobília de sala, gruoo esro-

fado, em bom e9tbdo.,
,

Dirigir-se à caixa Postal leS'
Nesta.
. '..

4 portas, bem calçado, mo

tor nove', 2 pneus sul:'ihs<'aler.tes�
vende-se por CI$ 20.000,00. ,.

Tratar com O snr. DONATO
Hotel La Po-ta,

x x x

PERDEU-SEI Há cêrca de 15 dias. entre Laje.
e Bom Retiro. perdeu-se ,um� pas
ta com roupa de' creança. Pede-se
a quem souber da mesma infor
mar na Livraria Progresso, lIua,

Felipe Sch raidt .

-- Flo=ianópolis.
10 v la

* * *

Cesas: Vendem-se, à rua

U _ Maior Ccs ta 116

e à rua General Bittencourt,
esq . da Travessa Argentina n. 2.
Tratar ,à rua Mv ior Coat s, 62.

xxx

'LOCOMOVEL -18 BPI
Vendem-se um Locomovei de

18 HPE marca Brown e Mey
perfeitamente re-con d iciorradc ,

Pronta ent r e ga, Ver, examinar e

tratar com Mário Abreu,' nesta
capital.

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAHelA ? IPROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - .sobrado

José Pedro Gil e seUl filhos agradecem .incera
mente a todas as pessoas que �i:wiaram flores e

compareceram ao ato de sepultamento de sua
saudosa "spôsa e mãe, CÉLIA FAUSTO GIL;
ao grande e distinto amigo Dr. Djalma Moell

mann, que com inexcsdivel decÍicação tratou a falecida durante a sua

longa' e martirizar.te enfermidade; às Irmãs da Coa0 de Saúde e

Maternidade .São Sebastiéio e demaia auxiliares, pela carinho e bon
dade com que sempre trataram a enferma. pedindo permissão para
destacar a bondoso Irma Teodoro. que a assiltiu até os seua últimos
alentos.

Aproveitam a oportunidade paro. convidar a todos para assi.
ti-em à miasa em intenção à sua alma, que mandam rezar na Ca
pela do Gináaio Catarinense, segunda feira, 20 do corrente, à .. 7.30
horos.

'

3 v - 2

CÉLI A

9 Sa'llão

FAUSTO G I L

"VIRtiEM ESPECIALIDADE"

• • •

Terreno no Centro
Vende-se �m terreno de llx31J

dando frente para 2 rua.. Preço 'e.

demais informe. o tratar com

CESARIO no Banco Lnc e,

_I Vi�l'" �� ,:promlSSos
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópoli�

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeÍ'ro.

Novidades todas
.

semanas ·'1

elA. WETZEL INDUSTHIAL�JOINVILLE (MllrCll r�g181
TORNA AROUe,\ BRA�QUISSIMA

.���Ã���RCêA,
ESPECIALIDADE

l •
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I tá I i a ,e Polônia
Copyrighl dot

TheHAfE rOUHlABOllnc.

I

__............111'..... _ ,..................

FRONTEIRAS DA
M'I8ÉRIAOPORTUNIDADE -- VENDE-SE

Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRIl'tQUEDOS e miudezas com' bôa frequezio de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoqlue calculado

atualmente em CR$ 160.00{),OO.
Ti'otar pessoalmente com: PAPELARIA MELIM

Rio do Sul - Santa Catarina.

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

chiades. ,

O autor conterrdneo vem

encontrando grande aceitação
por parte do público. do seu

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

AGUARDEM

FROHTEIRAS DA MISÉRIA
FARMACIA ESPERANÇA

•• l'ar....�.tJeo NILO .LAU8
_oJII • alai __.• na ....,.....

__ ......... " anruceIrM - •__..... - ...1. ... '"'

� Ce JJorruIaa.

que será mais um sucesso

desse nóvel escritor

Sedas, Ccsímírcs e Lãs

O·ASA SA.-r� 8(0$·
'()Rl-�j�\ �L)O SOA R-PFJLLl

Rua CODselb'eiro Mafra, 36 - loja e �obreloja � Telefo�ne 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --'" Fnd. TeJeg,: «Scorpelli» --- Ftnrianépelis

,
r

( ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o e:lTAUO-Sábado9 18 de Maio de "46

Direção de. PEDRO PAULO MACHADO
"

P. AT:EGRE FLORIANó-
P8LIS - CURITIBA

QUINTAS E DOl\iIiNG0S
Decolagem de Flortanóoolis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - RLORl ,\Nó

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem !!le Florianópol is,
ás 10,00 horas

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

1325
DOIS PRÉLIOS SEN�;A- Serão adversários ÓS co.n-I

rerindo renovar sua ínscriçao

I
sede social localizada no Es- ------ ....

ClONAIS juntos varzeanos principais e pelo grêmio "azurra".· treíto: MORCE60'SA' medida que' os dias vão secundários do Ipíranga e do Fica assim, o alví-celeste da Presidente - João Fior€s"
.

,

passando, mais cresce o entu- Artilheiro- I posse de um dos mais cem- (reeleito). A Inspetoria de D�fesa Sanitá-
síasmo reinante em torno doo pletos "ínsídes-leíts" do Esta- Vice-presidente - Targino ria Animal, em sua campanha
sensacionais cotejos finais do 90 A1�IVERSARIO DO C. A. R. do. Borges. para a completa extinção da

* * • "RAIVA" ou "MAL DE CAlJ1:I-
Torneio Relampago citadino, OLIMPICO I 1 (J secretário - Hildebrando RAS" como é vulgarmente chama-
a realizar-se amanhã, no está- Como parte do programa EMPOSSADOS 00 NOVOS Loureiro. .

.'
da essa terrível moléstia (lo ,gacio,

dio da rua Bocaíuva. das comemorações do nono PAREDROS, DO OLíMP1CO 2° secretário - Nery G,ar� pede a tôdas as pessoas de I){:.:t
, vontade,

.

especialmente, :ls ' resí-
Figueirense x AvâÍ e Atlétí- aniversário de sua fundação, o Com a presença de regular cía. dentes no interior, para que ma-

co x Caravana do Ar, são duas Clube Atlético Recreativo numero de associados, realizou- 1° tesoureiro - João Beiro. tem o maior número possível de

pugnas .que, inegavelmente, Olimpico, agremiação filiada se, ante-ôntem, conforme no- 2° tesoureiro - João Olavo MORCEGOS,

prenderão a atenção do espec- a Federação Catarínense de tícíamos, a solenidade da pos- Albino. Mortos os morcegos, deve-se-lhes
abrír- a barriga e colocá-los dentro

tador em: todos os seus lances. Desportos, na categoria de se da nova dínetoría que -re- Conselho Deliberativo de um vidro com formol ii 10%�
Para o confronto os clubes amadores, levará a efeito hoje, gerá os destinos do Clube Atlé- Abelardo Ferreira, Altair Aze- cuja solução .poderá ser adquirida

estão concentrados, esperando, com inicio ás 21 horas, uma tico Recreativo Olímpico, no vedo e Francisco Américo B81'- na farmácia local. '

somente, pisar o gramado, .
animada 'l'soirée" dançante. período 1946-1947, eleita. no I reiros I Isto feito, queiram entregá-los

* * * .

'

, _ aos senhores mtendentes distrttaís >

As dependências da .l10SSa dia 5 do corrente. . DIretor esportivo -- .iuven-j ou prefeitos, os quais se encarre-

praça de esportes, ficarão com- O BOM FILHO A' CASA Após a leitura da ata de pos- tino Cardoso. I garão da re�essa dos morcegos

pletamente lotadas, pois é TORNA se pelo sr. Hildebrando Lou- A' Nova diretoria da novel I para
o seguinte endereço:

.

- � , . .

f'
. -

.
-. Inspetoria de Defesa Animal

enorme a expectativa que gira Eis uma bôa noticia para os retro, secretário eleito, oram agrenuacao que tao brilhante- Sanitária.
em torno desses dois interes- "fans" do Avaí: os novos diretores empossados mente disputou o certame da A/C da Redação de "O Estado",
santes prélios, o que constitui- O atacante _Tião, que no ano em seus cargos, depois,. otere- Segunda' Divisão de Amadores Florianópolis - Santa Catarina.

rá uma das mais empolgantes findo sagrou-se tetra-campeão cída aos presentes uma lauta do ano findo, o "Estado Espor-
tardes esportivas.

-

do Estado, pelo Avaí, desistiu mesa de finos doces e bebidas. Itivo", forrmzla os maâs cres-
* "" * das suas pretenções de ingres- E' a seguinte a constítuição centes votos de prosperidade

O SORTEIO DO '�INITIUM", sar no Caxias, de Joinvile, pre- \ dessa diretoria que tem sua em sua gestão.
DE 46

Procedido o sorteio, com a

presença dos 'presidentes L'

representantes dos clubes ama

doristas da Capital, dos mem-Ibros da F. C. D. e da impren
sa, na, reunião de ante-ôntem.
ficaram. assim tabelados os jo
gos do corrente ano, dos clu

bes da Ia Divisão; a efetuar-se
dia 26:

1 ° - Figueirense x Carava
na do Ar.

2° 'jôgo - Atlétíco x Paula
Ramos.
3° jogo - Avaí x Boeaiuva,
4° jogo - Vencedor do l°

jogo x vencedor do 2° [ôgo.
5° jógo - Final - Vence

dor do 3° [ôgo x vencedor do
4° jôgo.
FLUMINENSE X MADUREIRA
-

Rno, 16 - O encontro Ma
dureira x Fluminense, marcado
para domingo; foi antecipado
para amanhã. O campo do Bo

tafogo será o local daIuta.
*: * =I:

Boje à tarde será :disputada a primeira partida da,' «finalíssima» do Torneio
Relâmpago da, 'Cidade, sendo conlro-ntantes 08 possantes esquadrÕeS do Panla
Damos e do Bocaiuva. Para. amanhã estão marcados os seguintes .prélios

finais : Figueirense/ I Avai· e Caravana' do 4r I Atlético.

\
l

I

�\
r

CAl\1PEONATO DE ASPI
RANTES

Na reunião realizada ante
ôntem, na sede da Federação
Ga;tarinense de bespoTltos. fi.
cou resolvido que este a.no

berá' disputado um certame
de Aspira,ntes dos clube,s da
Primeira Divisão de Amadores.

CAMPEONATO DA SEGUNDA
DIVISÃO

Na reunião de anté-ôntem,
dos clubes amadoristas da ci
dade, flcou deliberado que
este ano será efetuaido o C'lm

peonato de Amadores da Se
gunda Oivilsão, no qual con

correrão os seguintes clubes;
Colegial, Vera Cruz, Olimpico
e Coroados.

• * *

h

ARTILHEIROS X LPIRANGA
Excelente encontro de fute

bol será disputado, 'amanhã,
no gramado situado na Vila
Operária do SalCO dos Limões, '

/

BONS L I Vil O S
PARA L':R, E DEPOIS GUARDAR'

RECENTES EDIÇõES DA LIVRARIA DO GLOBO
VICKl RAUM

.

.
A ÁRVORE QUE CHORA. Este é o drama da borracha, no

.Brasíd e no:s outros países que a produzem. A .autora de "Hotel
Shangai" ao escrever êste 1'0'I1]lanCe, produaiu, talvez, -a sua obra
mais importante ,............... . $4.5
DMITRI MEREJKOVSKI

•

O ROMANCE DE LEONARDO DA VINCI. A grandeza he
róica das realizações de Leonar-do da Vinci na OO'Tte e na ciên
da, o seu gênio sem ;pam1lelo de maior figura do Renascimento
dão a êste romance biográfico 1llII1 caráter" excepcional, iníun-
dern-se de certo modo uma grave pobreza ,...... $;15
LILLIAN SMITH

.

FRUTA ESTThANHA. A história de um amor estranho, e

belo, que o ódio, a violência e o preconceito de raça tornou im
possível, O vigor dessas páginas, à beleza de narração e a í�n"
portãncia da mensagem social tornam a leitura dêste romance
uma autêntica experiência emocional. $25
RUTH GUIMARÃES

ÁGUA FUNDA. "Água Funda", uma coatrtbuíçâo Iiterária
de primeira. grandeza, traz para c)-,romance brasileiro o nome de
uma notável est reante. E' Ull11 romance sertanejo, um documen-
tário social valorizado pela transposição artística $18
GRACILIANO RAMOS

HISTóRIAS INCOMPLETAS. Neste volume encontram-se

colecionados vários contos do romancista de "Angústia" - um
dos mais expressivos valores da intelectuakidade brasileira. $15
LIAM O'FLAHERTY

.

O PURITANO. Traçado com a mesma f'irmeza de "O 'Dela
tor", êste romance contém páginas que fazem Ilemfbrar o "Inf'er-
1ll0" de Dante ou o "Ulisses" de James Joyce. É um dl"amà que
arkança a grandeza de uma ,b'agédia grega. $17
ALDOUS HUXLEY \

O TEMPO DEVE PARAR. DeSldre a publ1cação de "Contra
ponto" nenhum c:mtro ·livro de Huxley est{\ve fadado a desper
tar, tão grande inrterêsse como êste_ Todo o espir1to cárustico e

brilhante -do romancista está CO'Iltido nestas págilnas - uma �
tória ousada, che'ia de "espriIt" e cuja ação tem llUJgar em Lon-

.
dres ·e Florença de 25 anos atraz. . :. -; . . . . . . . . . .. $20
PAUL VERL�

POESIAS 'ESCOLHIDAS. Nesta a1ntologia, '0 leitor brasileiro
encontrará, dispostas na mesma ordem. em (fUIe se acham os ori

.

gi.nrus, as poesias escohlüelJas nos sete prinoipais vo1umes do
grande lírico francês. Traduções de Onestaldo de Penn,afort, Ma�
Jnuel Brnndeim, GuiJrherme de Ac1meida e <mtros. $40
FRIEDRICH NIETZSCHE •

VCNTADR DE POTENCIA. Neste livro, que constitui tal-
,vez a obra filosófka mais importante de Nietzsche, as respostas
que' dá o creaJdúr de "Zaratust!ra" aos J,llaiores problérnas de
todos os te.mpos têm urna siígn1fioação universal e desrcortÍiI1,3m
à humanidade futura novos caminhos para a sua grandeza. $35
PLATÃO

.

DIÁLOGOS. T!ra.duzidos diJJ:étamente ·ao grego, aqui esfão
ti'ês 'Peças que COlllstÍ1i1l1eTllr portas de acesso essenciais às· cons
tvuções ,d'o penisaanento plaJtôni,co: "Mênon", que rtrata. do pro
blema da :virtude; "Banquerte"; Q1{lIe têm como tema princÍtPal o

amor; e "Fedrro", que encerI'a a famosa Teoria dáS Idéias. $3�
Nas Livrarias ou pelo Reembôlso

'

LIVRARIA DO GLOBO - ANDRADAS 1416 - P. ALEGRE

CINE ODEON
ás 4 1/2 - 7 1/2 horas

Sessões. populares.
Um fíhme díferente.

QUASIORFÃ,I
oorn

,
Brenda Joyce

Lowery,
Roberto

- II
AnnaGeorge Samders

Sterm em

VIERA1U DINAMITAR
AMÉRICA
- 111-

Connímuação do seriado.
OS PERIGOS DE NYOKA
Kay Aldridge - 13° e 14°

Epi,sódJ�os
Preços: - Cr$ 2,40 - 1,00.
"Innp. 10 (Dez) anos".

CINE UIPERIAL
.

ás 7 1f2 horas
Última Exíbdção.
Dorothy L1iJmour - em

A FAVORITA DOS DEUSES
-com.

. B;anry Sullivan - Gil lJamb
Eddie Bracken - Olga San
JUAN.

Preços: ---' Cr$ 2,40 - 1,00 .

Ce'nsura "Imp. 14 anos".
Amanhã.
,ODEON - IMPERIAL
AlLan LADD LoreUa

Young,
em

NUNCA É TARDE

AOS SOFREDORES
A Dra, L, Galhardo. ex'médid' do

Centro Espírita Lnz,Caridade e A_r,
comunica a 9'fludança do seu· consul
tório para a "rua elo Senado, 317, 2Q

andar .- Rio de Ja..eiro,
(C"nsultas Cr$ iO,oo), onde pass.>

a oferecer os seus préstim�l' Escrf'\.r�"
rietalha.damente o nome, idMe. ende·

reçQr p.nviando envelope seladQ e subs·
crito para a resposta, juntal!lcate com

a importância acima .

.f

NOVO ijORÁRIO DA

TOSSE.
BRONQUIT-E
E COQl,JELUCHE

TOMe SEMPRe

l_

o ffiElHOR DOS rnEL.HOI=lES

Envernízadores
A fábrica de móveís A
MODELAR,�precisa de

envernizadores.

DÓq PRECEITO DIA
BOM, DE ,QUALQUER' MANEIRA
O leite é, um dos melheres ali

mentos. Além disso, pode servir:
no. preparo de pãe., mingaus, bo.
Ioa, sorvste. e refre.cell, aumen

tande-Ihell e valor nutritivo..
Apreveite sempre o leite. nl1

sua alimentaçãe,qu'er lIimpJes,
quer cem" cempenentà dali.
mais variades alimente•. SNES

'"

RESFRIADOS REPETIDOS
Resfriados demorados e repetidos

enfraquecem o organismo e abrem 1

caminho ,a cemplicaçõe., algumas
bem graves.

Trate convenientemente os

re.friado., para evitar compli
caçõe. ,nc6moda. e perigolJ<1li.
SNES.

.

'"

LUZ SOLAR E ANEMIA
O orgonillmo nec�.&i�a de lu�

solar para formar a hemcgl�bjna.
substancia a que se deve a ' ar ver
melho de sangue. A paU ez co<nUnl

entra es habitantel das c;dades.\
em grande nútT'ero de ca.oll re

sulta da pe'manê�cia em lugares
onde llão entra o luz de SOl

Aproveite os benefícios da
luz solar. não. só censervando
abertas poda. e janela. da
hebitação e do local d·e trn-'
bolho. mOA· também paswC1ndQ
o €I' m tempo oó ar livre. ,ilà
demente. ·SNE""
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO.

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras .

CONSULTóRIO: R. .João PInto 7
DIAriamente das 15 às 17' horas.
BilSlD:l;:NCIA: Almtrnnte alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CÜIlica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
DIploma de hahilítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID:l;:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pelá Faculdade Na-.

cíonal ·de Medicina da Untver-sida
de do Brasil). Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doen
<'lis Mentais. Ex in terno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco do RIo na Capital Fe-

deral �

CL1NICA MÉDICA - DOENÇAS
NERVOSAS

- Consultóírio: Edifício Amélla
NETO

- Rua Felipe Schmidt, Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de 'Carva
lho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA CI·
RURGIA -- MOJ,ÉSTIAS DE SJil·
.... NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medí-
cínna da Universidade de Sâo

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl·
llares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Otero, ovários e trompas. Varrco
eele, hiôrocele, varizes e herna

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

raíso). Tel. 1.5!J8.
RilSID:l;:NCIA: Rua Esteves JQ.

nior. 179; Te!. M 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNfCA MÉDICA EM GERA'L'
Doenças dos órgãos intes nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOCRAFlA

Doenças do sangue e dos nervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das i3 às IS
horas,

Atende chamado; á qualquer hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

RESIDJl:NCIA: Avenida Trompowski,
. 62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAIS

ADULTOS
CONSUI,TóRIO: Rua. Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Prnnclscoj .

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDl1:NCIA: Rua J\1are,çhal Gui

lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS .

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUI.TAS - Pela. amanhá:
diarianiente 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';"RTO WENDHAUSEN
Diretor da Hospital "Nerêw Ramos"
CLl:'\ICA MÉDICA DE ADUL'rOS

E CRTANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No
vembro \. rltos da "Belo Horizonte")

'reI. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R, Fklipe Schrnidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - Chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO·GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

Notícias· d,a·, Bolanda "
- .

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e
BIlUS - Hemorroidas. Tratamen

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

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

Resíd: Vida! Ramos, 66.
Fone 1067

A RAINHA GUILHERMINA
RECEBEU UMA MENSAGEM
DO MARECHAL TEDDER

,
S. H. r. - Segundo despacho

de Haia, em comemoração ao

primeiro aniversário do lan
çamento de viveres pelo ar,
para a população holandesa,
foram lançados sôbre o palá
cio de Soesbdyk, para a rainha
Guilhermina, um ramo de flo
res tricolor e uma mensagem
do marechal de aviação brita
nico Arthur Tedder. O piloto
do �ombardeiro. L�ncast.er que I
realizou esta missao, fOI o co-r
mandante \ de esquadrilha T.
S. Harris, que, em vinte e rio
ve de abril do ano passado,
havia sido o primeiro aviador
aliado a lançar auxílios para
os habitantes das três "pro
víncias da fome", no oeste da
Holanda.

O PROBLEMA INDONÉSIO,
SERÁ DISCUTIDO NO

PARLAMENTO HOLANDES
S. H. L - Segundo despa

cho de Haia, a Câmara da Ho
landa se reuniu ôntem, para
realizar os preparativos para
o debate que se iniciará em Ifins da semna, sôbre o pro
blema indonésio. A maioria I
dos deputados favorece uma

discussão pública.
A primeira parte do relató

rio da comissão parlamentar,
que foi enviada as Indias Ori
entaís, para Investigar a situa
cão, será dada a conhecer, an
tes do debate geral, mas a se

gunda parte só será publicada
depois das eleições gerais, que
terão lugar no dia dezessete de
maio próximo.

*

INAUGURAÇÃO DA LINHA
AÉREA AMSTERDAM

MOSCOU •

S. H. L - Segundo despa
cho de Amsterdam, ôntem, pe
la manhã, se inaugurou a li
nha aérea Amsterdam-Moscou.
Um aparelho com um carrega
mento de trinta mil bulbos e

diversas espécies de flores, le
vantou vôo do aeroporto de

Schiphol. Os bulbos são um

presente para o marechal Sta
lin e o chanceler Molotov, em

sinal de gratídão pela impor
tante contiííbuicâo da União
Sovíética, na destruição do
exército alemão, e, por con

seguinte, na libertacão da Ho
landa. O aparelho fará -escala
em Berlim.

Dr. Lauro- naura
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Paulo·.

ServIço do Profenor Briquet
SÃO PAULO

L III .. _' .... MM lI.lftIIIIIí. .... •

I

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA..

,..dada •• 1871 - Sé•• : I A I A
IlII'C5ImI08 11 TBA.1'8POBTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades «

98.687.816,30 \
76.736.401.306,20 l

,

�\

!
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire 'de Carvalho, Dr
.. Fraacis�o

de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto iC1� Araujo
e José Abreu.

'Tome KNOT
OI

-( .. -

ViagensI
,

PELO

'Expresso Noturno do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:
SAíDA DE JOIHVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

JOINVlLE
1 da madrugadll.
7 da manhã.

,lO ,da manhã.
S da tarde.

....

Intormacõesc
. ,

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

.

ATALAIA é uma organização original que se encarrega .

de atender, com presteza, seriedade e por preços módicos,
qualquer assunto, nesta Capital ou fora dela.

Além dos diversos serviços que pode prestar a seus comí
tentes [unto ás Repartíções Públicas, ao Comércio, á Indús
tria, á Agricultura, e á Pecuária, suas múltiplas atividades
vão desde a aquisição ou oferta dum imóvel, ou dum objeto
qualquer, até ao encargo de informar do estado de saúde dé
alguém que' se encontrar hospitalizado, ou, ainda, do paradei
ro desconhecido, de pessôas com as quais seus comitentes de
sejarem comunicar-se.

Intercâmbio de obséquios e notícias, com todos os bons
jornais, de que resulta um sistêma de propaganda também
original;

APRESENTA-SE SERVINDO
Tôdas as comunicações de longas distâncias, fano ou te

legráficas, são por conta dos ínteressados, e tôda a sua corres
pondência deve ser endereçada, simplesmente, para:

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

. í

Irnportante

AUTOMOBILISTAS I
Atenção \

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

.1 fi.
I

.

-

,.r..,�o OFICINA ENALDA
ecf"o-�ad\O�"\e" Rua' Conselheiro Mafra

1 n_e_._94 _

f rrvo-

G·
- DO-S I�� Á� �

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Solo 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.I

---------------------- ---- --..�...

I
I1..------------------------------------1-------------------------------------------------------------

:ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
Auuntos: Iurídicos·- Comerciais-- Rurais e Informativo.

Endereço Te}. ELIBRANCO·_ LAJES � Santa Catarina
Oonsulte nOllsa Organização ontes de .e decidir pela com

!i)ra ou vendo de irnoveis. pinhais ou qualquer
ert)prella nelte estado �

Diretor: ., DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO',"
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Fabricante e distribuidores dna afamado!! con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de -casemira8, riscados, brina
bona e barato•• algodões, moeíns e aviamentos
para alfai«tes, que recebe diretamentf' 'das

Snr.. Comerclant•• do itl.terior no sentido de lhe fazerem urna

Florian6poU•• - �FILIAIS em Blumenau El Lajelll.
melhore. fábrica.. A Coso •A CAPITAL" chamo o atenç&o do.

visita antes de efetuorem suo. compro•• MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

o .. deputado Barreto Pinto teria. na Assembléia Constituinte. proposto a/ realização de -um plebisei \' j
lIara a aprovação da MagDa Varta, a ser promulQada brevemente._ A se confirmar, p,erguotamos ,�'

.

os parlamentares representam, ou 080, a vontade� soberana do povo'

,/

Perecerem 24' pessoas 1'0 ESTADO encõn�-I·,I.I,no desastre . tra-se à venda na ;
Rlchmond, vírgínía, 17 (Uni- e cinco passageiros e dois trí-

'I
banca de jornail 1

ted Press) - Caiu um avião, pulantes perderam a vida. A -Beck» I
perto desta cidade, morrendo maioria dos corpos ficaram t,
carbonizadas, 'em consequên- completamente carbonizados, �.=============
da do desastre, 24 pessôas, a pois, o aparelho, que era :�1I�1 Illaad�me Sevl"gné,. maior parte está em estado "ÇCC-47" de transporte bí- 1'1 u

franco e os novos tempos - ir�eCOnhe?ivel.,* .

. motor, incendiou-se ao tocar grande jornalista'Pedo Major W. S.

webb'lsam
eepenar gestos de desafio - o solo.

Londres, (B. N. S.). ::_ Um á ordem vigente, no plano In-lOS CORPOS FICARAM Esse avião, realizava uma
Paris _ (Por A. Simon

balanço em torno das condi- ternacíonal. Que expressão, CARBONIZA?�,S. 17 v�a;gem .,e,sp8cial, fora do �(�rá- Serviço Francês de Informa-sções polftícas, isodat.s e eoono- afi.inal de, contas, apresenta a R�0hmond,. Vírgínía 1 f .::- n� habitual de su� dca:rre.r�ô� São) _ Se os jornalistas qui-�:'míoas que passaram a, prevale- Esvranha como provável per- (Umted PJ?8'ss). -:- Um aVIa0
I
nao estava .contr� a o no sessern escolher um nome ílus

cer no mundo depois que o tubadora da paz? O erro seria comercial precipitou-se ao ,,0- 'pela adrmnístraçáo de �ero� tre para patrono da classe,' ,
A

"b '"- ad I' t· "1 sendo Miamicaudilho Franco, á frente dos no CaJStO que agóra tudo se dís- lo sobre os osqu�s' SJ:�U C!s a nau ica .rC1Vl "
.
creio que deveríamos escolher

seus marroquínos e. dos seus cute, enveredar pelos carnunhos oito kms . desta cidade e vmte seu destino.
a uma colega que nunca escre-

falarigtstas, galgou a chefia do sempre agitados de uma inter-
. veu em jornal. R'efiro-me á

governo espanhol, resultaría venção que, antes de' tudo, tra-

Perd,e'u' a vI-da Ira'gl"cam'.eole!'nMo:aJ.,ad�'natmale, MMara.qrUi,e,e�ade dR,eahsUe'vt!�_- ...na constatação de uma evolu- dpzi,via uma contradíção. Além ,

4:0ção, em meía duzta de anos, disso, a situação espanhola se

equivalente ao lento rodar de deoidirá por 'si me-sma. Ao cau-
O t 'primeiras horas da manhã a esquin:1 da rua Felipe

I. E a conhecídíssíma Madame-um século intejro. Com efeito, dflho escasseiam cada dia ele- SchmiQ�:� �sAlvaro de Carvalho foi teat�q de um horrível delastre. de Sévigne a mais genial retudo mudou, e .até a situação mentes de fixação no' poder, no qual perdeu o v:ido; t;�giCamente, um jov�� e.tudont�. présentante do gênero epísto-pclítíca, o clima venenoso fOT- avolumando-se a oposíção in- No local em. qU�lIto..01 choenrorn-ee os ombu•.l�t?çao que faz o lar, nos tempos modernos. Nãos:
d .

d
.

t I t ..
' linho Estreito-Florlonopobl, de chapa nO. 1 .. 45-28, dll'lgldo pelo moto- "

to.vooré
.ma o em eonsequencra a pri- erna, mora men e - presta- riata Marcilio Dia. Celta. e'o caminhão de chapo nO 624 S.P .F., da

I t? men.os cer o, porem, q�e era.meira guerra mundial, a posí- gíada pela opíníão pública e-s- Cia. Dhone Conceição dirigido pelo motorillta Jo.é Luiz Miranda. jornalista nata. Inconsciente?'ção de euforia dos governos trangeíra, e a tal ponto chega- Segundo informe. colhid". no local, de populorel e elementos�: Pelo menos espontânea, Ela.totalttártos, a propaganda an- rão as coisas que, um dia, sem I.V.T.P., o caminhão do firmo Dhane Conceição descia a rua 'Alvaro
mesmo numa de suas cartas' .

dEI' Carvalho. que atualmente é «contra mão». conforme recentes mo- . t·t' 1" t"
s-tt-democrátãoa fácil e indtssí- que se sinta, Franco escorrega- d'f' - .

t d 'doa pela I V T P quando chocou-se com o entbus, se ln 1 u a Gaze te. , palavra ..I lcaçoe. ln ro UZl .

....,

.'d . " ,
, ,mulada. Tudo isso passou. As- rá discretamente do seu trono que tranlitovo pelo rua Felipe Schmidt, com cieltino ao EstreIto. 1 e ongem italiana que, na epo-.silst'imos a uma das mais sur- ditatorial ,e a Espanha retorna- -

Ouvindo o motorista .Marcilio Dia. do r Coata. este explicou que ca, os jornais usavam. (;2",
preendences revíravolras que rá a trtlha de sua vocação hls- não eaperova surgiale, ali, u� caminhão. POil, conforme di..emos 'I1e,m, além- disso, madr.,me .
. , .

t h' t'
. , . acima, aquela ruo é «eontramao», '

d S,"
.

t�'d'
.

l"d
Ja regls' ra a IS Orna, ou seJa, tOTIca.

Com o choque OI 'veículol le projetoron;\ contra o poate de e eVlgne o a� as 9ua I a--á reabHitação compl1eta e ab- iluminação público colocado frente ao edifício da fir�a Campos Lobo. des de um bom Jornalls�a. Fe--slQtluta da de-mocr.a.cia. Forraa:n derrubortdo-o, e, poslibili�ondo fOl/tal. c�rto-circuitol. o que provocou o re O assunto prinCipál, as pri-�s delffi'ocraoi'íllS que, com a sua pânico entre oa moradore. dai imedlogoes.
. _ meiras linhas. Prende logo a ..... ' 1,

.

Entra aa peuooa que e.tovom no camInha0 encontravam-ae o
t _. _ . .

,
.1,e, Ji€<va:r:am de venc.ida as for- Ors. ' jovem e.tudonte Vi)mor Pereira Carpea, aluno do 20 ano

..

no Curlo a ençao, faz o l�ltor :n::OIder .0ças do mal e da agr'essão e as €omplementor do Grupo E.dolor Silveira. de Souaa, de cor bro"nco, anzol de que nao maIS se 11-.V'alrT,8ma.m ,da face do 'P,laneta. Aderbal Ramos com 16 onoa da idade, relidente nelto Capital. à. rua Nova Trento hertará até o fim.' Um unico.Nes-te momento, oonsuma-se .o da S;ilva nO. 63, filho do Ir. Voldemiro P. Carpes e de d, Maria Alvea Carpes. pecado' apresenta seu jOrl'nalis-.". 'Oinditolo jovem, que houvera conleguido uma pa.sogem,no.. ..
ato .tll,nal dia tmgédJia piI':ovooa-1 e

.

câminhéio, poro vir 00 mercado fazer compra., foi, com o COlílão, mo. o de ser el::- por. deI?:ii�s.,)da p:eilos antigos oorteligioná- João Batista lacudido foro e, quando o veiculo tombou, ficou imprenlado entra o astuta. Como pode a maIOria.rios de F'na'llicO: o seu

jUlga-I
Bonnassis calçopo e o corrpcerio do caminhão, tendo morta quoli que inlton- verem suas cartas uma espon-mento por um tribunal 'que re tâneo.. tane�daide pura e inocente?

. .

.

. '.
.... �

Regiltando eua IutuOllo acontecimento. queremoa chamar o aten-
D

.

'." .

.'prleSentJa a própri,a cons'oi'en- ADVOGADOS ção.' não IÓ dos nossol volontel. que vivem, diuturnamente, tronsfor- elXemos,,:porem, ISSO de lado..eia UlIlJiveI1sal. Quando o mun.d'o Rua Felipe Sehmidt 34, mando nOI.OI principais artérial pública. em verdadeira. piltos de Isso e mUltas outras .grandes,estJrem�oia ante o taçao d3iS Sola 3,
.

Telef. 16-31 corridas. 'mos. também, dos Irl. ialpetorel ,da veículo.,. para que elle. qualidades que . apresenta abota'S total:itári1a.s e o rodar - tomem bem em conto o espetáculo que ontem �I.tstll:o.m. Torno-Ie. nobre colega. Já que a 17 de�"-,

aliás miatar (e ni.to estamol com o I.V.T.P.) seJa o numero de guor- .'dos. seus VieÍloulos de gue'rrá, dOI da trânlito aumentod., de modo o que .ejom di.tribuidol em aibl.11 faz exatamente duzentos.mluto poucos eram os que con- via. movimentodaa, como às ovenidCls Hercílio Luz, Trompewski, Rio e clncoenta anos de sua morte,'s'elrVal1aJm ,a cert:ezl\t de que tudo
SERViÇO DE Bronco., etc. A •

- aproveitemos, a oportunida-·aquilo erra vão; as cotisas have- .
Al fico nOllo. odvertencla. Que alo e�contre e�,o. _ de para estudá-la "a vol d'oi.. -,.

Lamentando o acontecimento. aSSOCl0mo-no. aI demonftraçoel "rlJ>a,m de ne!tomar o seu curso METEOROLOGIA de pelar que tem .ido trib�tadas ao. genitore!il do in.ditoso jo�em. seau .

,naltural 'enqu3into o.s falsüso Previsao do Tempo. até 14 hora.
.

'.

Antes de tudo: versou emhe'rüÍS fica;r:iam Ina história co- do dia 18, no Capital: Quer 'correspOD suas cartas, como bôa jornalis-·mo malI1if,eiStaçõers singula,rels de ,Tempo: Bom. com nebuloaidode;
.

.

..-

fRACOS. ta, todos os assuntos: fez crô-.10UCu'l1a a serviço do crime. Temperatura: Eltável; der se com J·ovens ANeMlCOS nicas. de moda, literárias, po--FralliCo ,de;TIl1onlta, uma n!OVla hu-I
Ventos: Do quadrante norte. ,., .

TOMEM líttcas. Tratou de intrigas da.\maJ1id1ade rsul'ig/itda da giuer,ra e fr;::�el"aturos extremai dá hoje. do Brasl-1 Uillbl ..� côrte, questões pessoais e até'dos seus sofI'ltmetllit.o.s- e proV'a- forom:\Máxima' 257. Minima 181 I. waall1. militares!çõers. Já ninguém lhe entendle a )Rio (S. L H.) - Jimmie "'SILVEDlA" Assim, numa das cartas, faz�'lirugu3Jgem fóra dn tempo. O Para reduzir a mor- MacGinn, escolar de Ypsilan-
Gnnd. T6.iee sensacional reportagem sôbreepisódio de uina permaneI10ia á ti, Michigan, nos Estados Uni-

o processo contra Fouquet.te� d,o govêrno de ,uma nação talidade infantil dos, e vários de seus colegas Descreve a chegada do acusa-' ;...;nao d'Ewe COtlltSUtuir motivo d'€ de escola, gostariam de entrarl .

. .'
_-

do no meio da "escolta, coman-
'

mairor p,r:eocúpação. Em pri- em contacto com jovens bra- ros de clu:be gosta!lam de cor-
dada por d'Àrt�gnan, mais tar--meiro lugar, nãó de se tratar

París, (.8. F. L). -:- Fal�ndo sileiros de aJmbos os _,sexos que I responder�.se com Jove?s ,de to-
de popularizado por Alexandre:'de urna nação da {lual se po.s-

perante. � Academla NaCIOnal
queiram ,corresponder-se 'com do o contJ:nente amencano".

Dumas. Conta, depois, o pro:" ..'l: de MedICIna, o Professor Lesne. ,
.

.

.
. "Espero que o sr. possa fa-

r t l'd d
. I Jovens 8!mencanos. , .

d" cesso. Tudo sensacional. Em:a Ir�ou que a mor a � a e lll-
. Jtmmie ,escreveu ao embai- zer o <;lue �he peço," '1Z o 30- carta á sua fUha de 4 de abril'fantll passara de 6,7% em 1936'
xador norte-amerkano no Rio vem Jrmmle, e.m sua cart.:t a

de 1671, trata, profÍlcuaJmente,.'pa:ra 10,3% em �94�, en�re as
edindo seu auxílio relativa� qual conJCl�e �Izend� 9u� ,·tal

cnanças na pnmelrà ldaC!.e. mPen"-e a' procur',a de nomes d.e I cor�·e.Slpondel1!�Ia a.u.xIlIana a de modas; e noutra ::to sr. Cou
P I t t I �

n d b" h langes, a 15 de dezembro de'ar� � ar COIl! m .a e evaçao jovens de 11 a 18 anos de Ida-I po � lea e. oa Vlzm ança e
1670 faz crônica social ferina:d? mdl!ce de.mortal1dade, p.ro- de, qu'e gostariam de entrar sena, �ob todos o.S aspectos, E assim passa a grande jor--pos el.e o. al�l�amento.matemo parà o seu clube. "Temos tôdas eq.ucatlVa.. nalista escrev,endo crônicas da,e a dlstnbmçao de leite n�tu- as qualidades de diversão aquí, <? endereço do .:r:0sso ami-
época. E' tão excelentes que,.ral em garrafas pasteullza- com nossa correspondência", gum!lO r:orte-ameflicano, é, o
pasados 250 anos, ainda.. sãodas.

diz êle. "Escrevemos aeer'ca de segumte.
lidas com agrado. Passem,,,,se'

nossos "hobbies" e amigos, 631 N. River' �tr.eet. outros séculos e persistirá seu.
nossos jogos de football e bas- Y,psilanti, Michigan. interesse; Algum jornalista jáketball e intercambiamos de- United States of América. conseguiu tal êxito?
senhos e brincadeiras". Jimmie espera receber gran� ISerão; acaso, as cartas de'
"Todos os meus companhei- de numeto de cartas. Madame de Sévigne mais que

simpLes jornalismo? Não há du� ,I
vida.
Na:da impede, porém, de fa-'

I' zer jor.nalismo com essa assên-"
da de imortalidade'que existe
,em suaS' cartas. Basta ter o·

,tal;ento superior, a visão, a pro
� fundeza que ela demonstrou.

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

Maio de 1946Florlan6polb, 18 i.2e

\
\ .

,TOME' KHOT

tines RITZ
-., ROIY

RITZ - Hoje, Sábado ás
7,30 horas

Pa,ul Muni - Luize RainelI'
e Walter· ConiOlly..

TERRA DOS DEUSES
Oensura até 1.4 anos.

,�OXY - Ho,je, ás 4,30 e 7,30
horas

O DILEIUA DO MÉDICO
'!Im mi'ste�iÜ'S!o e. intrigado

onme 'em que a aSltuc.ia e 'au
dacia de um médico põe a' deis,
<cobelrto o terrivel .assassino ...

OOlnlti'Uliraçáo do. seriado.
O FA�CÃQ :Do DESERTO
AIlJn Miller - Jess Baker.

ORGIA MUSICAL
Cern:8ura até 10 anos.
Preço: - Cr$ 2,40.
RITZ - Amanhã - Pra,uilMUNI.

o alfãIâte indi'cado
Tiradentes, i

rPITIDLllI
:11111[011

COURA tasPA, �
QUEDA DOS CA- !
BELOS E DEMAIS I
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA
ALMA ·RUSSA

!
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