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E' t talvez, interessante, assinalar as direcões politicas que certos países da América do Sul, vão to
mando, sem atrito entre elas. Brasil e Argentina, verbi gratia, marcham, em caminho quase opostos,
invertendo-se os papéis Quanto 'aos respectivos sistemas de govêrno. E'oQua·uto aqui se expandem as
,mstituições democráticas, Bum crescendo de liberdades' públicas, aquela nação'irmã, ao revés, centraliza,
Das mãos de um governante supremo, os pode.res que caracterlzam a hipertrofia do presidénciatismo.
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IReina a calma em Cuba
Havana, 20 (U. P.) - Reina alta magistratura". Um edito

tranquilidade na cidade e em rial de "Injormation" ataca a

seus arredores, e, aparense- "falta de clareza e precisão" na,
mente, as forças do govêrno explicação oficial do chefe do
controlam a situação. Não Exército, general Perez Da

obstante, mantêm-se as pre- tnerra, sôbre o incidente.
cauções, dizendo-se insistente-

' •

mente que há "prisioneiros Havana, 20 (U. P,J - O pre-
militares" no acampamento sidente Grau San Martin de
de Colurnbia, enquanto uns clarou, em entrevista, que a

afirmam que entre eles se en- rebelião chefiada por um ex

contram sargentos � cabos. A oficial do Exercito exilado, pa
imprensa acolheu as declara- ra se apoderar do controle de

I
ções do presidente Grau, feitas Exército de Cuba, foi "comple
a um jornal de Nova York, tamente irustraâa pela niqi-
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. .' I ção geral, e todos os jornais, da segurança da nação".
,em que pese sua filiação poli-

O Radar e os mapas'tica, se limitam a reproduzir
despachos das agências inior-

tação de treze ferroviários de- mativas sôbre as 'referidas de- geograficos
tidos. clarações. A maioria dos icr- Denver, 20 (United) O

nais condena editorialmente o
aparelho Radar dos aviões, que"misterioso silêncio oficial". permite a o s bombardeiros

"El País" publica um edito- atingir o seu objetivo apesar
rial em primeira página, aiir- da neblina impenetrável, pode
mando: "O povo tem o direito rá se transformar num dos
de saber tudo' quanto afete maiores aparelhos para a con

suas propriedades e sua vida". fecção de mapas já conhecidos
"Em Mundo" também publica de toda a história.
um editorial em primeira pá- O tenente coronel Aslakson

gina, criticando as numerosas fez tal revelação, acrescentan
e contraditórias versões" sôbre do que com. a descoberta do
os sucessos do acampamento I

Radar de ondas curtas, conhe
âe Columbia, embora. admitin- : cído como "oShoran", vastas
do que entre estas d.eve-se acei-r

áreas desconhecidas da' terra
tar a fornecida 'Pelo presiden- poderão agora ser incluídas

te, "pelo respeito devido á sua nos mapas.
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Rio, 20 (E.) Conforme é

do conhecimento público,
rompeu um movimento grevista
entre os funcionários da Leo

poldina Railway, parede essa,

entretanto, que se acha circuns

crita a poucos centros. rerroviá-
rios.

PRONTIDÁO RIGOROSA

O chefe de Potícia, ao ter co

nhecimento da parede, determi

nou que todas as repartições
subordinadas ao D. F. S. P. fi

cassem de rigorosa prontidão, a

fim de impedir a propagação do

movimento a esta capital.
J

O EXÉRCITO FEZ O TRANS-
PORTE DO LEITE

O leite procedente de Minas

Gerais não poude chegae a esta

capital, em virtude da greve'.

Por isso, o Exército tomou ali

necessárias providências, trans

portando-o para i) Rio em cami

nhões da 1° B. C. aquartelado
em Petrópolis. As demais mer

cadortas .retidas, também já __

tão chegando pelos trens des

via/los para a linha da Central,

ALASTRA-SE O MOVIMENTO

Falando com o sr. Ernani Sil

veira, assistente do diretor do

Departamento Comercial, nos

escritórios da empresa', adian
tou-nos o referido funcionário

que durante o dia de ontem,
aderiram :à greve os centros do

Porto. Novo, Bicas, São Geraldo.

e Ponte Nova. O trem mineiro

que saira de Ponte Nova antes

de irromper ali o movimento na

madrugada de ontem, Ioí inter

ceptado pelos grevistas, não po

dendo assim, prosseguir a via

jem.
Mostrando alguns telegramas

recebidos do interior, .0 sr. Er
nani Silveira faz questão de

acentuar que o pessoa'[ das es

tações não' aderiu. A "parede"
é, apenas, do pessoal itinerante,
porquanto todos os telegrafis
tas, mesmo. nos ramais paraliza
dos, respondem as chamadas fei
tas pela estação central. A ho
ra em que estivemos nos eseri
tóríos da Leopoldina, suai dire

ção estava em contacto perma
nente com as autoridade, as

quais eram detalhadament� in
form8ldas de tudo quanto. acima.
Adialn.tou-nos ,o. sr.. Ernani

Silveira ql!e sua estação. de rá
dio. propalava, o.nte!ll, que os ra

mais do. Estado do Rio e Vitó
ria haviam aderido à greve, o.

que é fa'lso. O movimento. - fi

nalizou - foi de caráter restri
to e irrompeu a revalia d,o. órgão
da classe, que Q repro.vo.u, sen

do., portanto, simples obra de
..agitadores, co.m fins políticos.

ir-
DECRETADA A I�TERVENÇÁO

en-

H.

do

creio, Campos, e Bicas. Iria fa

lar, dali havia pouco, através do.

rádio, concitando os seus com

panheiros a regressarem ao ser

viço. A díretoria do. sindicato
manteve-se, o dia todo, em con-

.

tacto. com Q ministro. do Traba
lho. Os diretores da Leopoldina,
que estiveram no Ministério vá
rias vezes,

.

abordados pela re

portagem, disseram simplesmen
te: "Estamos no. papel de admi
nistradores" .

O gabinete do ministro Aos [o rnalistas, esclareceu

que a greve se havia alastrado

a Porto. Novo, Ponte Nova, Re-

da

COMO REPERCUTE A GREVE
EM PETRóPOLIS

Petr ópnlis, 20 (E.) - Fo.i qua
se nula nesta cidade a reação
provocada pela greve dos ter
roviários da Leopoldina, visto

.

como o movimento. paredista
era esperado a qualquer dia. A

greve teve caráter abso lutamen
te pacífico. e a cidade está 'tran
quila, muito embora o policia
mento tenha sido intensificado
e se encontra o 1° B. C" em

prontidão. Não. houva nenhuma

prisão nem em Petrópolis nem

na Raiz da' Serra.
Os ferroviários estão prontos

a voltar ao trabalho, mas re

ceiam que haja contra eles me

didas de repressão e que não
lhes seja pago o abono de .....
Cr$ 300,00,'motivo pelo qual se

declararam em parede.
. A população serrana não vem

olhando. com simpatia a atitude
dai Leopo.ldina que, nestes últi
mos tempos já obteve permis
são. três vezes para lllajorar as

tarifas de passageIro.s e carga,
a pretexto de atender ao aumen

to de sallário. do.s seus emprega-,
do.s. Ao mesmo tempo., quando.
terminar a greve, I) povo receia

que, tendo. a referida ferrovia
de aumentar o seu pessoal, ve

nha a conseguir com o. govêrno.
licença para nova's majo.rações
de tarifas.

A igreia e o comunismo
LONDRES, 20 (U. P.) - A Igreja Católica, 'na .Itábia, atirará tode

o seu peso nas próximas eleições - disse um professor da Universida
de Gregoriana, em Roma, em irradiação feita pela emissora do. Vatica
no, sôbre "A hora presente _na Itália".

Explicando. a atitude da Igreja Católica em relação is próximas
eleições, o. pr-ofessor disse que a questão. da Monarquia ou da República
não é cousa que interesse á Igreja, urna vez que esta é indiferente á
forma de govêrno. Entretanto, há ainda Itadíanos que acreditam que se

pode estar dentro da Igreja e, ao. mesmo. tempo, seguir a filosofia
marxista.

[-- PROCURA.SE '. I
eFer&n����Ne��!�i2�o�:���!ç�?de bomba. ·1'• centrífuga•. Oferta. para CARLOS KERBER -- Gachoeira do Sul, '

I
Rio Grande do Sul. indicando nacionalidade, idade, onde fez o

,t.curso, lugares ocupados e fonte de refer&ncia.
>
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na cooperação de Peren
NOVA YORK, 20 (U. P.) - O "Times", em artigo proce-'

dente do México, e assinado por seu correspondente Camille

Cíanfarra, diz que o presidente Ávila Camacho está certo I dê
que o' presidente Peron concorrerá para a criação da solidarie
dade do Hemisfério.

Acredita

Retirar-se-á da política'

Trabalho. forneceu á imprensa

CONTACTO DO INTERVENTOR
COM FERROVIÁRIOS

Depois dai posse do interven
tor na ferrovia, o ministro. cha

mou :;. comissão de trabalhado
res da Leopoldina.' presente e

apresentou-a ao coronel José
Machado Lopes, fazendo votos

parai que se entendessem muito
bem.
Falando aos trabalhadores, o.

coronel José Lopes disse que es

perava -a- boa vontade das par
tes em Iitigto, especialmente dos

trabalhador-es, a quem conhecia
de perto. porque também. êle já
fora' ferroviário. Á boa vontade
dos trabalhadores, oferecia a

sua boa vontade,

MÉXICO,,20 (U. P.) - O jornal "EI Excelsíor ", anuncia
que o. presídemte Ávila Camacho pretende retãrar-se da polítí
ca quando deixar a preeídêncía, a fim de se dedicar à criação
de gado e à agricultura.

O msmo jornal cita um colaooradcr íntimo do presídente
que revelou que Ávila Caanacho deolarou-lhe: ."810. deixar a

presidência, abandonarei a polftíca completamente. Além dis-'

so também 'pedi,rei reõorma do Exéroito".

a seguinte nota:

"Em ato que acaba de ser as

sinado, foi decretada, pelo Go

vêrno, a intervenção na Leopol
dina Railway.
Com essa medida, visa asse

gurar a regularidade dos trans

portes ferroviários daquela em

presa, essenciais ao abastecimen

to. de gande parte da população,
ficam criadas as condições ne

cessárias ao restabelecimento da
normalidade do. trabalho. na re

ferida ferrovia,
Concor rendo, deste modo, pa

ra a solução da divergência en

tre empregadores f,! empregados
da Companhia, o Govêrno ape
Ia para que retornem ao serviço
os trabalhadores que entraram

em greve.
,

Fui nomeado interventor na

Leopoldina Railway, o sr. coro

nel José Machado Lopes, que·
tomas-á posse do. cargo hoje às
17 horas, rio Ministério do T'ra
balho ".

EMPOSSADO O INTERVENTOR

O interventor tomou posse na

hora marcada. A cerimônia foi

simples e, durante a mesma, o.

ministro do. Trabalho pronun

ciou as seguintes palavras:
"Sr. interventor. Á tarefa de

pacificação que v. excia. vai

executar, terá todo Q apoio ma

terial e moral do govêrno. Por
outro lado, a diretoria dai Leo

poldina, num gesto de compre

ensão, declarou que está dispos
to. a cooperar. Os trabalhadores,
segundo me acaba de informar

o presidente do seu sindâcato,
também tudo fa.rão nesse senti

do".

Dirigindo-se aos [ornalístas o.

sr. Negrão de Lima disse que a

intervenção tinha por fim solu
, cionar a greve e acusou os co

munistas de estarem incentivan
do O movimento.

-:- "O govêrno, porém
acrescentou - está senhor

situação. E este Ministério.

Serão eliminados das repartições;
RECIFE, 20 (E.) - Os funcionários comunista.s serã()

eliminados da.s repartições, a exemplo do que vai OCOlTer em'

t.odo o país. Essas informações foram prestadas à report.agem
pelo .sr. Cândido Ma.rinho, secretário do Interior e Se'g'urança,
que a.crescen.t-61l ter o interventor José Doming'ues recebido
uma circular do ministro da Justiça com instruçõe,s a respeitoe_

frentan-â os acontecimentos com

a aplicação. da lei sôbre a greve,
em todos os seus artigos".

FALA O INTERVENTQR
Também Q coro�el José Ma

chado Lepes falou aos represen

tantes da imprensa; aludiu à sua

desig1na;ção para a interventoria

na Leo.po.ldina, afirmando. ter

sido surpreendido. com a deter

minação. do presidente.
TRABALHADORES PRESOS
O presidente do. Sind,icato. dos

Ferroviário.s da Leo.poldina
compareceu ao ga.binete do mi
nistro do' Trabalho. a quem soli-

j citou intercedesse para' a liber-

I
.

Um relatório volumoso'
NOVA YORK, 20 (U. P.) - Os Estado.s Unidio's submete-

ram à ONU um volumoso reJatÓ'rio, que o.S cfrcullÜ'S bem infor-

I
mados dizem que oonltéllll i'ruilol'mes de "grruude tmpo.rtâJncia"
pllira a sub-comilslsão que iruvesti.g'a as lliC'll!Saçõe.s co.ntra a Es-

panha,de Franco..
.

.
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AINDA QUE PAREÇA INCRI
VEL, É VERDADE QUE, , .

Mr. Walter Rothschild era o di
toso proprietário de uma coleção
única em todo o mundo.'

A AA estranha coleção do dito milio- REDUZ' ,
·

,nário americano era formada por
mais de 3.000 pulgas de' tôdas as

espécies.
Nenhuma despesa parecia exces-

GORDURAsíva a Mr. Walter para adquirir
um exemplar raro, afirmando o.'

,

citado jornal que pouco antes ha-
,

via pago a um canadense 3,000 P U N M �t dfrancos por três pulgas traduzidas I or movo e· O Oda sterras polares. , Ao atender as Estrêlas de Cinema deTalvez seja verdade!", Hollywood um médico descobriu um
* método seguro e Fapido de remover o

excesso de feia gordura. 'Comece a per-SAIBA QUE: der peso na primeira semana e múítos
'

" a primeira noiva a usar véu quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilllas
foi a Rainha Maria Stuart, cu]o 3 vezes por dia. Este novo método, cha

mado Formode, traz nova vítalída-véu foi de tule azul-claro, de, saúde e energia como tambem uma
,a roupa usada pelos trípulan- aparencia atraente. ao dissolver a gor

tes dos navios petroleiros é espe-
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é necescíal a êles nunca a mudam. Essa sarío fazer regime alimentar, nem usar.

roupa é incombustível. drogas drasticas ou praticar exercicios
00 botes salva-vidas dêsses na- em excesso. Atúa ajudando a nature-
'\ za. Formode, reduz a gordura devias são, agora, de aço, afim de um modo garantido como V. deseja.

poderem atravessar as extensas ca- Peça Formode, hoje mesmo, em

madas de óleo incendiado que fi- qualquer farmácia. A _assa garantia é
a sua maior proteção.cqm á tona dágua quando os bar-
Distr .. ,S. I. P. Caixa Postal 3786 _ Riocos são torpedeados. .

*

-

Democracia•.•

-,

8

Ela - Que mania é essa

de virar para a perede o nos-I
BO retrato de

casam.ento? I:Porque isso?
�Ele - Para que voce com-Ipreenda que não quero âo-:

€umentos fascistas aqui em I
Icasa!

*

,PADRE ANTI-FASCISTA CON
DECORADO EM PARIS

A Legião de Honra e a Cruz de
Guerra com palma foram conferi
das ao Padre Riquet, "salvo dos
campos de .concentração de Da
chau e Marthansen. Resistente da

Iprimeira hora, o Padre transfor
mára em julho de 40, o seu escri
tório, antes instalado sob o pato
rícínío do Cardeal Verdier, para
socorrer as ;vítimas do fascismo,
num verdadeiro ponto de encontro
onde os agentes da Resistência vi
nham restabelecer contacto a cada
vez que este se via, rompido pela
ação da Gestapo. Apoiou eficiente
mente o Comité da Resistência,
editou o jornal "Defense de la
France" e na zona ocupada parti
cipou da organização do jornal
"Témoignage Chrétien".

'

Q Padre Riquet é o novo prega
dor de Notre Dame. O notável ora
dor sacro recebeu as suas condeco
rações das mãos do General Le
Gentilhomme, em solenidade públi
ca realizada nos Inválidos.

*

RIA SE QUISER
Dois judeus naufragaram em

alto mar. Agarrados a uma pran
cha durante tôda a noite e porte
do dia, jogados de cá para lá, pelas
vagas, um dêles sentindo que per
dia as fôrças, clamou, desespera
do:
- Oh! Deus todo poderoso; se tu

me salvares eu te oferecerei .. _

- Cale a bôca, seu tolo! - gritou
o outro. - Não se comprometa. Es
tou avistando 'terra!

'"

PROVA
"Devagar se vai longe'bem tolo é quem se mata:'

uma noite traz um dia
não há coisa mais bar'ata.

*

COISAS DE CINEMA
Katherinp Hepburn e Robert

r.I'aylor, pela primeira vez, traba.

GRÁTIS!
Peça hoje mesmo ao seu For
necedor um "Cartõo-Royal",
que apresenta tõdas as ins

truções indicando como Fazer
para 'receber o famoso "Livro
de Recei,ta's Royal".

Se não encontrar 9 Cartõ..
es'creva para: Caixa Postal,

3215 - Rio de Janeiro.

�VIDA

E--IMIN

RECEITA PARA O SEU
PALADAR.

Cassoulet de tolosa
a

I (É um prato de feijão com

carneiro, toucinho de fumeiro
e pedaços de pato ou ganso).
Ponha de molho de véspera,

1/2 quilo de feijão manteiga.
Numa caçarola com r-0mura,refogue as carnes: 1/2 quilo de
carneiro, 1/2 quilo de pato ou

ganso. Junte 2 cebolas' corta
das, um dente dê alho picado,
250 gramas de toucinho de fu-
meiro partido em pequenos
pedaços, feijão e cubra-o todo

CONSELHOS DE BELEZA com bastante agua ou molho.
Uma pitada de sal e de pímen-

Chapeus primaveris ta. Junte um bom copo de lou-
Paris - (S . .F. L) - Data, roo Tampe hermeticamente e

sem duvida alguma, dos dias deixe ferver e m fôrno brando,
felizes do Paraiso Terrestre, o numa terrina durante tres ho
primeiro gesto da mulher, 01'- .ras. Tire a t�mpa e deixe no
nando seus cabelos com uma fôrno para tostar um pouco.
pluma ou uma coro� de flo�es. �forgue na frigideira com
A mulher se enfeita por ms- manteiga uma boa salsicha

tinto. Até mesmo a nat�va, em cortada e m pedaços. A seguir,
sua nudez selvagem, nao des- derrame a gordura com os pecuida de seus cabelos, ornar;t- I daços da salsicha sôbre o

?O-OS com flores, paI:a depois I feijão. E sirva, após ter enchi
Ir contemplar-se, faceira e sor-, do os copos com um bom vinho
ridente, nas agu�s.�o riacho.

I tinto,. para acompanhar o pra-
As mulheres civilizadas, ta- to. ,

zem o mesmo, apenas. com
'" '" '"

mais lógica, e senso. EIS por- AS DONAS DE CASE DEVEM
que seguem a Moda, que, sem- SABER QUE.
pre a vida de novidades e im-

previstos e conhecedora desse Para retirar :r:nanchas .

ponto fraco feminino, o explo- DE IODO - TIram-se apl�
ra ao exercer seu tirânico po- cando-se na parte manchada
der. ,,um pouco de -águacom bicar-

É ainda, por isso, que senti- 'bonat? .

mos necessidade de variar a DE GORDURA OU DE LEI
cada momento de chapéu, pro- TE - Desparecem com fricção
curando achar nos modelos I de tere:bentina, éter ou talco.
que escolhemos, esse ar ind�- DE ÓLEO, PI_XE, GORD�
finivel que um artista avalía RA DE AUTOMQVEL - Retí
afastando-se um pouco e cer- re as manchas esfregando-as
rando OS olhos, corno se

tratas-,
eom _um pOli'c.o de gasolina o_u

se da última pincelada de uma benaína, ou ainda - as mais

nova tela. renitentes, com tereben�ina.

O QUE SE PENSA DA
MULHER

PRODUTO DA SThNDARD BRANDS
. OF BRAZIL, INC. - RIO DE JANEIRO

Fretes, cerretes, mudanças
em geral?

,

A I TU
Mercado Público, 31.

Fone 16-34.

PREÇOS TABELADOS.

Não há nenhuma dor que
mulher não. saíba suavizar.

Flora Tristen

o ESTJ·fO·O

* :I< :lo

Quando ·uma mulher' reina,
reina o capricho.

Vi;to)" Hugo

Há para as mlflheres uma

juventude eterna, que se cha
ma graça.

Octave Geuillet
* * *
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.

No "Nor dia" - célebre cí-
nema dos amp s Elíseos - está
sendo exibido "Ivan, o Terrível".
As memórias de Maurice Cheva

lier: "Ma route e mes chansons"
aparecerão em abril próximo. Mau
ríce Chevalier prolongou sua tem
porada 110 grande "music-hall" pa
risiense A. B. C.

Traia-se de UID inquerito
e .não plebiscito

RIO,: (A. N.) - O gabinete do ministro do Trabalho
distribuiu a seguinte nota:

-
- "C.om o objetivo de esclarecer o verdadeiro sentido das

medidas adotadas pelo govêrno no porto de Santos e que vem

sendo objeto de interpretações tendenciosas, julga o Ministé
rio, oportuno acentuar que a Delegacia do Trabalho Maríti
mo naquêle porto, devidamente autorizada, não está proce
dendo a plebiscito entre os estivadores, no que' concerne á dis
posição em que se encontrem de 'participar da descarga dos
navios hespanhois, mas sim a um inquérito para apurar as

responsabilidades daqueles que se recusaram ao serviço, afim
de que não recaiam sôbre a coletividade sanções que só devem
incidir sôbre os que insistiram na não observância do dispos
to na própria lei do tra:balho".

I

NOSSAS SECÇõES
Direção de:
BARREIROS FILHO

Notas Politicas
Notas Locais

Artigos de Redação
Página 'Literária
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Notas Rurais
Estatística
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A. DA1UASCENO
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Jur ísprudncía
Vida Militar
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.......

,
' �

•

..

Noticiário do Exterior

Noticiário do Pais

Artrgos de Redação
LtDIO M. CA,LLADO,

Crônica da Semana

Pelos Muníctpíos
Magazine
Concursos

Artigos de Redação
D: F. AQUINO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar
Fa tos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Rehgtão
PEDRO l'AULO

Esportes.

TELEFONES MAIS .NECESSITADOS,
Bombeiros ....

'

.....•....• _ , . . • • • • 1313,
Polícia ......................•... 103$'
Delegacia O. P. Social ...........• 1578\',
Maternidade 1155
Hospital Nerêu Ramos ......••.• 831
Santa Casa .................•••.. 1036<
Casa de Saúde S. Sebastião ..••.• 1153'
Assistência' Municipal .........••. 166'"
Hospital Militar ll�f
14° B. C. 1536'
Base Aérea ......•.........•.... 786'
7· B. 1. A. C. 1593-
Capitania dos Portos 1380
16" C. R. .,.: ...............• _... 1608-
Fôrça Policial , _ . . .. 120�
Penitenciária ,............ 1518,
"O Estado" ...................•. 1022'
"A G.,ze.ta" '.................... 1656,
"Diário 'da Tarde" .............• 157
L. B. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Ç-;',
Emp. FunerÁr,a Ortiga .. ,....... 102»'

FARMÁCIAS' DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de maio, as seguintes farmácias:

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

Conselheiro Nufra.
4 - ($ábado à tarde) - Farmá-

cia Esperança Rua Conselheiros:

Mafra.
5 - Domingo - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Ma íra.

11 - (Sábado à tarde) - Farmà

tia Nelson - Rua Felipe Schmidt.
12 - Domingo - Farmácia Nel-e

son - Rua Felipe Schmidt.
18 - (Sábado à tarde) - Farmá-'

cia Moderna - Praça 15 de Novem-

MATEl\fÁTICO
Um cidadão passando de trem

por um campo cheio de gado" diz
para outro:

- Vês? Que bonita boiada! 105
cabeças! ,

- Mas, responde o companheiro,
como diabo pudeste contar

-

se o
trem passou tão rápido?
- Muito fácil: contei as pernas

e dividi por quatro _ ..

bro.

19 - Domingo - Farmácia Mo-'
derna - Praça 15 de Novembro.

25 - (Sábado à tarde) - Farmá-'

cia Santo Antônio - Rua Joãj' Pinto.'
�6 - Domingo - Farmácia Santo> \

lI.ntônio - Rua João Pinto. )
O serviço noturno será efetuado pela

Farmácia Santo Antônio, sita à rtiÕl'

João Pinto.

Deseja obter
emprego l'

Procure então a nossa Geri... ·

cia e preencha a nossa "'ficha cf..
informa-ções úteis", dando tôcf...
as indicações possíveis, QUI ler...
mos _p'razer em recomend-' (.)1
8IOS inte,ressados na aquisição ti..
'>ons funcionários (as). J.

\
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�DAVID GOMES MENDONÇA
A)'efeméride de hoje regista

o transcorrer do aniversário
.natalíci-, do jovem David Go
.mes Mendonça, acadêmico de
'Ciências Econômicas, e fun-

Viajantescíonárío da Prefeitura Muni-
ALBERTO QUINTEIRO

t\ -cipal. * Procedenute do �()rte do Es-

I'� TA. MARIA TEREZINHA ,)tadIO;lboh,::g10UQ, '� ets�a cIa,plÍtalt o
RAMOS

sr. = e, uO mil erro, mspe or

R
.

t d t d h' Regional da conce-ituada Cia.
egis a a a a

.

e oje o
Allíanca da Bahia Capitaliza

-transcursso de mais uma tes- ção S
>

A
1iva primavera da prendada

.,

senhorinha Maria Terez.inha

:F�amo'S, fino ornamento da so

-cíedade local. Js autoridades apuram a' sonegação
da farinha de trigo

RIO, \ (A: N.) - As autoridades policiais estão empe
nhadas numa diligência da maior importância, no sentido de

TRANCREDO MATTOS apurar a sonegação da farinha de trigo, determinando a cares-

Pn'ocedente de S. Joaquim, tia que sofre a população' carioca. Perguntado pelos jornalis
onde exenoe 'o alto cargo de tas o secretáríri geral Ernaní Cardoso, informou não ter fun-

EDELBERTO OOSTA AVILA
, Coletor Federal, acha-se em damento a notícia do racionamento do pão, acrescentando
, { Regista a efeméride de hoje
�'� transcurso do natalícío do sr.

F'loríenópolis o ST. 'I'ramcre- que está aguardando, dentro de poucos dias, uma partida de
v
Bdelberto Costa Ávila. '_

do Mattos.
'I<

trigo procedente da Argentina.
.

( ,

:8TA. LIDÚ MANCELOS MOU
RA

Regista a efeméride 'de hoje
mais uma primavera' da gentil
sta. Lidú Mancelos Moura.

*
Noivado: ICom a gentil senhorinha,'

Maati,a da Glória, filha do sr. j

Procópio Teles, residente na I

ci!d'ad,e de Blumenau, contra
tou' ca,samentü o Sir. Júlsé Ma.-

SRA. HELE�A REGIS DA
fra, sub-<age.nte do InsUtuto de

. Cl!�HA ME� ,AJplOsentadoria e Pelnsões dos
Amversana-se,. hOJe, a exma.

Empre'grud'Os em Tran:s,poITi:es �����=���������=��=====�=�===_.
sra. Helena Regls da Cunha

e Carg;a, Departamento qe Es-
-:r«elo.

'" tiva, na oidade acima citada.

FALECIMENTO

ANIVERSÁRIOS
*

]\![ENINO SIDNEI 'IGUATEMI
Registramos, com prazer, na

.eremeríde que hoje transcor
re, o aniversário natalício do
.fntelígente menino S i d n e i
, Iguatemi, filhinho do 'nosso co

lega sr. Moacir Iguatemy da
Silveira, gerente comercial do
"Diárto da Tarde".

*

MENINO JOÃO LUIZ
xA data de hoje assinala o

ranscorrer do natalício do me

nino João Luiz, dileto filho do '

sr. Osmar .Lamarque.

MENINO GERALDO FER
NANDO BORBA

O inteligente menino Geral
do Fernand� BOI1ba, festeja na

-data que hoje transcorre, o seu

aníversárlo natalício.

.8RA. AGOSTINHA GALLUF

Regista a data de hoje o

transcursso do aniversário na

'ta1lireio da exma. sra. Agostínha
Galluf.

'

,..

MAF.:IO G. COSTA
� Transcorre; hoje, o aníversá
no natalício do sr. Mário Ger
trudes Costa.

*

9RIVAL A. CORDOVA
Faz anos hoje o sr. Orival A.

-Cordova.
*

*

MARCOS MANOEL CORDEI
RO

A data de hoje assinala o

aniversário natalício do sr.

:Mal'cos Manoel Cordeiro.
•

•

STA. MORENA MENDONÇA,
Hoje, festeja mais uma pri

mavera, a gentil sta. Morena

Mendonça.
*

,'"

:1t':� BIÁGIO
Transcorre,

-srio natalício
D'Alasdo.

D'ALASCIO
hoje, o aniver
do sr. Biágio

Clube Doze de Asosto VENDE-SE: ;i�:a laard���
AVISO IMPORTANTE

. n. 1, na Prainha, (antiga resi-

A Secretaria dessa distinta Sociedade acaba Ide expedir aos seus dencia Sallentien). Trata-se
associados, a seguinte Circular:

,

'

'

I com o dr. Fulvio A ducci.
De ordem do sr. presidente faço público, para conhecimento do

prezado consócio, que, a partir (desta ,data, a portaria exigirá, para o I PRIJIIIS II �E de .lavadores
ingr.esso ás festas, a carteira de sócio ou o talão, correspondente ao

.

1:i\I, 11""11 e passadores
mês em que elas se readizam, ficando-lhes vedado Ievarem em sua

r pa a t i tur ria Tr t '

"

1-.' ,

ir 1 d' I
.

,
r ln a. a IH a rua

cornpanrna, pessoas ex: an las ao QUal 1'0 sociai, S·CiII1 o ingresso para T'
.'" '9'esse fim expedido pe}la Secretaria do Clube. iradent'es, 18 sob, das *s 11

Para facilitar a fiscalização, solicita o- ISr. presidente, a todos os e das 14 às ) 7 horas
seus associados que ainda não possuem a Carteira Social, que preen-
êharn a ficha que acompanha e a devolvam á Secretarta com 2, foto- Vendem se

�ma cadeira
grafias tamanho 3 x 4, para que assim possa ser ela fornecida im'eili:r-

.

. ,- pára consul-
tameate. '.

.. vl tôrío deatâr ir , de 1 pistão; uma
A Dirêtorie solicita aos dignos' associados que ,d!êm aos porteiros

todo o apóio moral de que necessitam para o' bom desempenho de cuspideira de bomba; um motor

suas funções. para consul tório 'de'litário ada

ptado com motor Singer, em

perfeito funcionamento .

Tratar com () saro Newton
Noceti, nesta Redação

Previsão do Tempo. até 14 horaa
do dia 21, na Capital:
Tempo: Em geral instável, com

chuvas.
Temperatura: Estável;
Ventos: De norte a sueste. fre,.-,

coso

Tempé,raturas extremas de hoje.

T;�;��;;' r�tifj�;
6

Na Estação-séde acham-se
retidos os seguintes telegra
mas:

Caetano e Irmãos, Orlando
Pires, Santa Catarina, Odori
co Abreu, Urbano Martins,
Adalberto Elke, Luiza Garcia,
Ga!1men Flores, Etelvina Olga
Guimarães, Natalia dos San

tos, Arnaldino Cunha, Leôni
ce Ana de Melo, Te!1ezinha La-

Clube D!o�eDE!! Agosto ;�;;i:m;:�m,panbaAVISO
Dedicada aos seus· distin.tos associados, o Clube 12 de Agôslo, pro- ant,e venéreamO'Verá no dia, 8 de junho v1ndouro, uma No1t.e de Gala, com inicio ás

' -

h horas. Canstitue a primej,ra parte do programa, wn concêrto d'e Bahia, (�gência Vitóljia)
�anto, a cargo do insign'e baritolUo brasUeiro sr. Silvio Vieira, figura

_ As Delegadas de Jogos e

fe
'renome do Teatro Municipal do Rio. Para encerrar essa 1Íes1lum- -

rante festa de arte, COll,sta l'á, a segunda parte, de um grande' baile, a Costumes, em colaJboraçao com

igor, o qual terá inicio, logo após o concêrto. a Saúde Pública, iniciou á
Os senhores sódos pod'erão reservar suas mesas, oom direito a campanha anti-venérea, �om

qurutro lu@ares, pelo preço de Cr� 60,00, a partir desta data, na Secre- projeção de filmes· próprios.
taria do Clube, das 14 ás 16 horas e, das, 19 ás 22 horas.

Os médicos da Saúde Pública.

TOME APERITIVO I Ca(�l1Sas. Gravatas, Pllsme4 dissertarão sôbre os terríveis
.

I
Metasdes melhores, pelos me, males ocasionados pela sífilis

K N ()' T O!lres· preço. só na CASA MIS e meios profiláticos de com-

., CILANEA. - RuaC. Mafra, 6 bate.

Aliança da Bahia Capitalização,· S.I.
SEDE SOCIAL: - BAHIA

Agência: para os 15 de Nov. .:»Estados do Paraná eSta. Catarina - Rua.
634 (Curitiba)

TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO
Exercicio de 1945

ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S. A.. comunica. aos serrho
res subscritores de títulos emitidos nos anos de 1933, 1934 e 1935 e em

vigor em dezemhro últinao que, conforme bCllanço eneerradG em 31 de
dezembro de 1945 e aprovado em Assembléia Geral Ordincírig, realizada
em 11 de abril de 1946, coube um lucro de Cr$ 1.520.749,80 (um milhão
qui�hentos e vinte mil setecentas e quarenta e nove cruzeiros e oitenta

centavos) a ser entre os mesmos d.ividido. A importancia atribuída a

cada título· será adicionada ao seu valor atual.

Apresentamos, abaixo, a tabela geral e a'tualizada. do lucro
" buído a cada título em vigor, conforme, o seu valor nominal:

atri-

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

VALORES 'NOMl.NAIS - Cr$

6O.000.<!O I 30.000,00 112.000,00 I 6.000,00Títulos de:

9.682,00

I
4.84

..

1.00

,.
1 ;936.40

I2 268,00 1.134.00 453,60
96l,Oe 480,56 192,20

,

partiCipações)
participaçõe.)
participaçQe )

968.20
226.8Q
96,18

1933 - (3
1934 - (2
1935 -r-r- (1

Acha-se 'em festas o lar do ar.

Mauro Antônio Schnaider, coletor
estadual em Indcde l, e da sua exma.

espôsa d , Cármen Sylvia de Abreu
Schrrc íder , com o nascimento de
mail! uma garota que, na pio be

tia,mal, rec€ beJ'ó o nome de Maura
Sylvio,'

*

*

SALOMAO ABUBD
Com destdno ao ,sul do Esta

do, transíta por Florianópolis,
o sr. Salomão Abbud, ativo
Inspetor Geral da Allíança da
Bahia Capitahzação S. A.

*

ESPIRlPIÃO AMIM
Com destino a 'Sã,o Paulo,

seguiu, hoje,' o ST. E,slpiridiã,o
Amím, elemento

I
de prest.ígío

no comércio local.

A�alberto Belizário Ramos
e Zélia de Abreu N. Ramos
participam aos parentes e

amigos o contrato de casa

mento de sua filha ZÉLIA
ANGÉLICA' com o dr, Mário

Balsini.
Tubarão. 12/5/46.

Tarquínio Balsini e' Lucia
Balsíni

participam aos parentes e

arniqos o contrato de casa

mento de seu filho MÁRIO
com a srita. Zélia Angélica

Nogueira Ramos.
'

'I'ubarão, 12/5/46.

,. ,

Mário e ZéU-a A,;ii;;-J
confirmam I

Faleceu. domingo último. no HOII

pnal de Caridade. a menina Maria

Augusta. filha do casal Dante
Natividade e Eva Gomes 'Nativi
dade

NASCIMENTO

Esta em festa o lar do sr.

dr. Ayres'Gonçalves, Promotor
Público em S. Jos:é e de sua

exma. esposa, d. Wanda Ma
chado Gonçalves, com o nasci
mnto d um robusto garoto,
ocorrido no dia 17 último, na

Matrnidad d Florianópolis. '.;..' _

AYRES GONÇALVES e

WAH'DA M. GONÇALVES
participam 008 parentes e',';
peallOQS de suas relações o'

nascimento de &eu filhinho

A Y R E S

Fp'olis,. 11/5/46

3

.'

Ministro da Polônia
DO Brasil
Varsóvia, 20 (U. P.) - O

govêrno polonês nomeou Wo�

jciech Rwzoszek para ministro
(da Polônia no Brasil.

O novo ministro ocupou até
agora o cargo de chefe da Es
cola Consular e Diplomática
do Ministro do Exterior da Po-
lônia.'

.

SERViÇO DE
METEOROLOG'IA

I
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pensa em
I Em seguida o. primeiro mIDJ.S-

Teeran, ' '(U. P.) - Em: tro Ghavan salientou que sua

violento ataque pojítico con- i polítíca sempre foi a d� a:ni-
tra deputados iranianos anti-I zade .com todas as potêncIa,s,
soviéticos o premier Gha,yan,� especialmente �om �s. tres

afirmou que não pensa em I grandes.' Concluíu o dirigente
renunciar a chefia do govêrno' persa acusando os criadores

I persa. O dirigente iraniano 'Jia discó,r,�ia .de reali�arem "'I

chamou de traidores e malíei- uma _polltIca ':lsa!ldo a

mter:-I.
Montagem de J',.ídios. Ampli-

I
tores os políticos que tenta- vençao de potencIa� estrangeí- ficac\ol'es-Transrnisso';'es

ram criar um ambiente de dis-] ras nos assuntos internos do Material importad.. direta-
mente dos U. S. A.

cordia entre o Iran e a Russia. 'Iran. . Proprietário
- ütemsr .Georges Bühm

ft ordem 'que teriam recebido I QUER VESTIR.�E (O�R�����tOA E ELEGAH(IA 1. 11..,_::"_ç":_:::_�rl_��_���_!�_�:'_:!:_:'......
DArnAU, (U. P.) - Cinco membros da milícía nazista Alfaiataria Pereira & Mello --,__

declararam hoje que pouco antes do massacre de Malmedy,
ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO

, que vitimou prisioneiros desarmados norte-americanos, rece- Rua Fel ippe Schrnidt 22 - Sobrado A. L. ALVES
Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.

beram ordem pa!a lembrar-Se das mulheres e crianças mor- Encarrega-se de: compr-a, venda, hi-

tas nos bombardeios aéreos aliados, e vinga-las não fazendo F'ARMAC'IA ,E.SPERA·NÇA poteca, legalização, avaliação e admi-

prisioneiros. ,

-
nistração de imóveis.'

.� _,..__________________ •• FarDl.e�.tleo NILO LA tIS Org-iniza, também, papéis para com-

RffiCORTE ÉYSTE 'eoupon preencha-o e por nosso inter ao". ............. na )INlWNa pro. de propriedades pelos Institutos

.

•
de Previdência e Montepio Estadual.

médio remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES .... edr-celr" - - - ...,...... o

DE FLORIANÓPOLIS. t.r&taOII�� � .;......._
...... - . .....�� -- _..... ----.-

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

o lúgítimo operário btasileiro sabe
,

o que é em,rteln
,

'I
horas pacífícas do trabalho; conhe-J

. Rio,' . (A. N.) -:- O Chefe de Po- ce a foice, do mesmo modo, porque
lícia, professor Pereira

-.

Lira, pro-llCóm ela executa tarefas const�uto-lf�riu .na Ponta do Cajú a sua' quin- ras para. a nossa Pátria. Referindo-
. ta conferência sôbre os. problemas se ao general Dutra á frente do

sociais da hora presente, terido govêrno declarou que decorridos,
comparecido elevado número de como são, apenas três meses de sua

pessoas, inclusive comerciários, fun- vigência, os vários e ponderáveis
eionários e -trabalhadores. Discor- problemas de linterêsse nacional

rendo sôbre as ddeologias que pre- estavam sendo solucionados com

gam ,a 'violência e a desordem com coragem e pulso. Era, pois, de es

sfmbolos falsos para nós, afirmou perar que seguindo essa trilha, li

que ,fIl legitimo operário brasileiro 1 Presidente da República propor

sabe o que é o martelo, não por-I clonasse uma nova era de restau
que o tenha a bandeira de outra ração econômica, social ,e política
nação, mas porque .o maneja nas I parra Q Brasil.

ERCIUTÓRIO JURíDIIJO COMERCIAL
(Com um, Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas .
e emprêsas

Diretor: dr. Elisiário d;e Camargo Branco
ADVQGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Jl'one 54 - Caixa Postal 54
Endereço telearâfico e "Elibranco" - Lajes - Sto Catarina

Ocuparam a redação do jornal
.

ATENAS, (U. P.) - O diário "Nagenissis", órgão da
"EAM", foi alvo de clamoroso atentado, na noite passada. In-
';formações autorizadas indicam que mais de cem soldados ar

mados, atacaram e ocuparam a redação do- referido jornal.
Segundo consta trata-se de uma represalía pelo fato do "Ana

genissis" ter publicado vários 'artigos criticando altos chefes
do exército.

André Francisco Corrêa e

Élida Diegoli Corrêa
participam que

�

sua' filha
ROSE MARY ajustou núpcias
com o sr. J9rge Carneiro.

Fpolie., 12/5/46.

VVB. Felida Ana
CarneiroI

I
participa que rseu filho JOR
GE ajustou. núpcias cfm a.

senhorinha Rose Mary Corrêa,
Fpolis , 12/5/46.

Mary-,
confirmam I

Jorge e Rose

Florianópolis, de ........•... de 1!}4 .•...•
\"

Nome por extenso ' •.••. : �.

/

Local onde deverá ser cobrada a inensalidade ... _ ..

, .�-'----,

Af)VOGAÚOS I
Dr. OSVALDO ,8ULCAO. VIANNA

Dr. j, l, DE SOUSA CABRAL

ESCRIT6RI0: Rua Felipe Schmidt 52,- Sala 5
Edifício Cruzeiro � Florianópolis,'

apreendido vultoso contr,a�ando-
RIO, t (A. N.) - As autoridades aduaneiras apreende

l'aIi1 � bordo do vapor português "Serpa Pinto", chegado a es

ta caJPital no dia 14 do corrente, um !Contrabando de filigranas
de ouro e de azeite, calculado em trezentos mil cruzeÍr{)s. Fo
ram efetuadas prisões e aberto rigmoso inquérito.

'

Mútuo PredialCrédito
Propr:etáll"ios - J. Moreira & ela.

l mais preferida, é ineuável .
2 serteíes mensais 4 e 18

�uita& bonificações e médico grati?:!
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

r+r=:'::

6bavao não renunciar

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

'Tenha t> ernpre em casa uma garrafinha
. ftPERITIVO «KN OI»

DESPERTE I BIll5
DO SEU FIGID8
E SaltarA .. c..__ ......
Seu fígado deft prqduzir _ian -

am litro debilis, Se a biliJ não coere li

..-emente. OI alimentos não são digeridal
e apodrecem. Os pses iacbamo�
go. Sobrevém a prisão de ...entre.· VaoI
sence-se abatido e cOmoq1leennDcoa_
Tudo é amargo.e a -rida é _ marária.
Uma simples evacuação não tocuá.

causa. Neste caso, as Pílulas Caru:r •
extraordinariamenteeficazes.Fazema..
rer esse litro de bilis e ...ocê sente-sc cID.
posto para tudo. São suaves e, coabldao
especialmente indicadas para fazer a biia
çorrer livremente. Peça as PQ.ulas,Car:w.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3.�

�_IRONTEIRAS. DA_
MISÉRIA

Entrou para o prélo "FRON
'FEIRAS DA MISÉRIA". o livro

da autoria de Juvenal Mel-
chicdes .

O autor conterrâneo vem

encontrando grande oceitação ,por pa.te do público, do seu

livro (�ESQUECIDO DOS DEU-
SES», que acabo de lançar.

AGUARDEM

fRONTEIRAS DA MISÉRI·A
que .erá mais um sucesso

desse n6vel escritor
cotarinenae.

Aos nossos

Agentes
leiam todo dia esta coluna

até' o fim
-- Pedimos avisar por telegra

ma. quando' o jornal não chega;
no mesmo 'dio,

�UEiXAS E RECLA.MAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o que 'b.

I'Í"teTessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que. estiver errado "0

1 para que alv uma falta não se reprta ; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encana-

nhe-a � SECÇÃO RECLAMÁÇÕf:S.
de O t:STADO, que o caso será levado

sem .iemora ao conhecimento de quem
de di/eito. recebendo v. s. uma informa

t;?"l do resultado, embora em alguns ca..

sos não sej am publicados nem a recla

maçar, nem a p rovrué ncia tornada. "

I

DOENÇAS NERV�SÀS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quande
tratadas em tempo, são males pel'.
feitamente remediáveis. O eurandeí
rismo, fruto da ignorância, só pod. \
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O S-erviço, Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende. gra.
tuiramente os doentes nervosos llk

digentes, na Rua Deodoro 22, das 1,
às 11 Iboras. dü.riamenta.

Reabertura do
-

Laboratório
Radio-T'écnico-Electron

Fundado em 1935

de AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os Q

MARIO SCHAEFER
Representante

I
Caixa Postal, 5756

End. Tel.: Mariely I._----='

F'recisa de UIll empregado
competente?

- .Consulte o nosso. fichá,·
rio de c3i1ldidatos a

emprêgos

APENAS Cr, 3,00
Com essa ·infima qnantla Voc«

. .está auxiliando- o seu Pl'.6·ximo. -

Centribna para " C,".fxll dI' li'p .....1B(
aos ID.d�e�&ee 4. Norianópolil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRIBUNAL DE APELACÃO
Na sua úhima sessão o Tri

·

bunal Pleno julgou os seguín
.tes feitos:

Habeas ..corpus n. 1.606, da
.comarca de Bom Retiro, em

que é impetrante o dr. João
::Malicondes de Matos e pacíen-
· tes Mauro e José Ghise. Rela-,ltor sr. des, Urbano Sales.
Decidíu o Tribunal conceder

a ordem impetrada a favor de
José Ghise, por não lhe ter si
do dado curador no inquérito
e no ínícto da instrução crimi
nal e negar quanto a Mauro
Ohise.

.

H3ibas-coJ1)us h. 1.608, da
comarca de Florianópolis, em

que é impetrante e paciente
.Jayrne Vieira. Relator o sr. des,
..:Alfredo Trompowsky.
· Preliminarmente, o Tribu
nal converteu o julgamento
(6121 diligência, para que seja
.::-avocaJdo o processo que o mes

.rno respondeu.
.Habeas-corpus n. 1.610, da

<comarca de Mafra; em que é
· impetrante o dr. Eudoro 'Ca
valcanti de Albuquerque e pa-

· ciente Guilherme Crema. Re
lator o sr. des. Silveira de

• Sousa.
Foi negado por unanímida

· de.

Habeas-corpus n. 1.605, da
.comarca de Tubarão, em que
é impetrante o solicitador
João Freitas e paciente .João
'Pedro Delfino. Relator o sr.

des. Luna Freire.
Por unanimidade, o Tribu

nal concedeu a ordem ímpe
.trada.

CÂMARA CIVIL
Julgamentos realizados pe

Ta Câmara Civil em sessões de
�13 e 16 do corrente mês. Apelaçãu de desquite n. 421,---

Apelação civil n. 2.584, da da comarca de Blumenau, em

comarca de Joinvile, em que que é apelante o dr. Juiz de
-são apelantes e apelados AI-I Direito e apelados Haroldo
"'berto Dunke e sua mulher, Al- Manzki e sua mulher. Relator
fredo Timm e sua mulher e o sr. eles. Luna Fríre.
outros e James Alexander Confirmada a sentencá ho-
'Grant e sua mulher. Relator o mologatória do desquite.'
.sr. des. Silveira de Sousa. Agravo .n. 1.585, da comarca
A Câmara deu provimento de Cresciuma, agravante &.

em parte, á a-pelação dos em- Sul América , Terrestre, Mart-
bargantes Alberto Dumke e timos e Acidentes e agravadc

í

_ ......... _

outros" para mandar indenizar Camilo Bento Rabelo. Relato! I-os impostos pagos até a resti- o sr. des. Luna Freire. lator o sr. des. Alfredo Trom-
'tuição efetiva e manter as in- Dado em parte, provimento, powsky.
denizacões fixadas na senten- ao agravo, para reduzir a Cr$ Confirmada a sentença ho-

ça apelada: e dar provimento i3.186,00 a indenização a- ser mologatória.
-em parte, á apelação dos em- paga ao acidentado, Agravo n. 1.592, da comarca

bargantes excluídos da indeni- Agravo n. 1..587, da comarca de Blumenau, a-gravante Au

zação pela sentença, Erwino de Laguna, agravantes Tupy gusto Beduschi e agravada
'Haensch e outros, mandando Barreto e sua mulher e agra- Ana Flôres Martendal. Relator

sejam indenizados na forma vados João Martins da Silva. o sr. des. Alfredo Trompowsky.
"pedida dos embargos, inclusí- Relator o sr. des, Mário Carri- I Preliminarmente, foi o jul
've impostos, juros de mora e lho. gamento convertido em �ili
negar provimento á apelação ,A Câmara não conheceu do gêncía, para que o processo se

dos autores exequentes. agravo no auto do processo e ja encarrãnhado ao Tri:bunal
Apelação de desquite n. 409, quando ao agravo de petição Pleno que é o competente para

da comarca de S. Joaquim, em deu provimento para reformar julgar a matéria.

que é apelante o dr. Juiz de a decisã-o afim de que a ação Apelação de desquite n. 424,
'Direito e apelados Antônio prossiga os seus devidos ter- da comarca de Cresciuma, em

Godoy. Sobrinho e sua mulher, mos. que é apelante o dr. Juiz de Di
Relator o sr. Luna Freire, Apelação de desquite n. 416, reito e apelados João Sonego e

A Câmara negou provimen- da comarca de Lajes, em que sua mulher. Relator o sr. des
to á apelação, para conürrnar é apelante o dr . .:[uiz de

Direi-lLuna
Freire.

. a sentença que homolugou o to e apelados Lourenço Wal- Confirmada a sentença que
desouite com restriçãó. trick Vieira e sua mulher. Re- homologou o desquite.

-

ICaixa de Esmolas aes Indigentes
de Floríanépelís

Como de costume, reuniu-se a diretoria da Caixa de Esmolas
desta Cidade, para tratar de assuntos de grande interêsse da Cai
xa, tanto quanto para! apresentação e aprovação do balancete do
mês de abril próximo findo.

'

Na ausência do Presidente, que é o Sr. Secretário da Segu
rança, atualmente o Dr. Lucio Correia, abriu ai sessão o Dr. Hei
tor Blum, incansável secretário da Caixa.

.

Em seguida, o Sr. Manoel Galdino ;Yãeira, abnegado tesou
reiro, que vem dedicando há muitos anos, várias das. suas ocupa
díssimas horas, ao serviço da Cadxa, apresentou à casa o rela
tório referente ao mês de abril, do qual extraímos os seguintes
dados:

'Esmolas distribuídas: CR$ 12.250,00, entre 246 indigentes.
Movimento do Albergue Noturno:
PERNOITE ..

Pernoitaram no Albergue, tendo, pela manhã, recebido seu
café com pão:

.Adúltos, homens 1�9, mulheres 21; crianças do sexo mascu
lino 6, do sexo feminino, 2.

ALBERGADOS: adultos, homens .7; mulheres 6; crianças do
sexo masculino 1, feminino 1.

.,

Como podem ver os nossos leitores, esta utilíssima Instituí
ção está cumprindo suas finalidades. Entretanto, não está tendo
do público, especialmente de muitos comerciantes, com os quais,
seja dito de passagem, a Comissão de contrúle de preços muito
teria que conversar, o apôio que bem merece.

'

Como é do conhecimento público, os Indigentes que são so

corridos pela Caixa; não perambulam pelas ruas e pelas casas co

merciais estendendo a mão à caridade pública e proporcionando
aos olhos do forasteiro, o verdadeiro, porém, humilhante e desa
gradável espetáculo que oferece a ,mendicância numa cidade.

Assim; i Caixa de Esmolas, ao ,menos, uma finalidaJde está
obtendo, eliminando aquele espetáculo e evitando que nas casas

comerciais o comerciante e seus empregados distraiam a aten
ção do serviço para. atender aos pedintes, embora em muitos ca
sos não os satisfaçam, mas perdem seu tempo i atendendo-os
(quem os atende não perde seu tempo, pois a adegr ia de dar com
pensa, perfeitamente, a dádiva e o tempo empregado; mas quem
não os atende, perde realmente seu tempo, visto não ter a com
pensação que citamos acima). '�r

QU3!ndo não seja por caridade, ·pois a convicção de uns e a

religião de outros, é contra a dádiva de esmolas, deveriam os co

merciantes que ainda não contribuem para li Caixa, fazee, por
conveniência, 3! sua inscrição, para evitar a. perda de tempo em

atender aos mendigos a que acima aludimos, pois 'de outro modo
a Caixa não poderá continuar a manter-se, tendo em breve tem
po que permitir a livre mendicância.

Não é justo também, que um punhado de abnegados paguem
a sua contrribuição para os benefícios práticos dela advindos se
rem partilhados por outros, muitas vezes com maiores possibili-
dades financeiras. ,

O que a Caixa de Esmolas devia fazer era encaminhar os

mendigos por ela socorridos (pelo relatório mencionado vê-se
que são 246) um atrás do outro em fila, para pedirem nas casas

que. ainda não contribuem, o que o fazem com quantia irrisória.
Além do lado filantrópico da esmola, existe o Iado prático da

extinção da mendicância e, ao menos, por êste aspecto as pessoas
que se dizem práticas, deveriam colaborar.

o Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

•
'I

:ESCRITÓRIO JURíDIOO COMERCIAL

�""""""""""""''''''''I.dPF�''''''''

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

.em ·fr"Pt�. co Tesouro
de Estado

FlorianópoliS". IDr. 8. G S. Medina Farm. NitI'bal 1M fil: �iI :;ouza,

Farm. L. da Cosia 'vila I

Exam,e d-e sanque. Exa.ro 9 paro ve riHC.:lção
de cancer, Exame d. urina. Exome para
verificação do gravidez. Exame <le escarro.
Exame pare verificação de doenças do.
tle1e, boca e c'1belos, Exame de flZes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e t�Qnsfu!Jáo de Banques,
l.xame q·ubnic_? de farinhas, bebida

cofe. 6gua8l, etc.i..--..--.......-........���.··�·i.........
-----------------------------------�--�----,--------�

ICONTA CORRENtE POPU�AR
Juros 51/2 B. B. - Lrtrn te c.s 30.000,00

Movimentaç80 cc IT' cheques

Banco do Di�trUo Federal 8. A.

Rua

CAPTTAL: r R$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: c=s 1 'i.ono.ooo,ao

Trajano, 23 . fSoriLnõpolls

�IIXIR
-

nr 'HOCU(lR�

A""u"'lt'J&' Turídi"" .. ·� Comerciais -- Rurais e Informativo.
Bndereço Te}. ELIBR4NCO - LAJES -- Santa Catarina
COI18ulte nOisa Organização ontes de .e decidir pela com

�ra ou venda de imoveis. pinhal. ou qualquer
empresa ne.te e.tado :.

Diretor: • - DR. ELISIARIO DE CAMÁRGO BRANCO',"
,

A-D VOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

.

PERDEU SE no trajeto compreendido ent�e
-

, Rio Bonito (hotel do vva. Koerich)
e Florianópolis, umo carteira contendo CR$ 9.600,00,
uma Nota Promissória no valor de CR$ 2.000.00 e ou'

tros papéis. Gratifica-se bem o quem entrego-lo às Casos
Pernambucanas, em Flotianópolis. 3 v·2

. Sedas, Cosímíros e Lãs

CASA $""A� a(OSA
ORLA�DO SOA RPBJI�L]

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja. e �obreloja - TeJefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t .,-- End. Teleg.: «Scerpellí» --- Florlanépelís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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as eliminatórias
.

que decidirão a sor.te do certame. ·

o 5;���:��ODIA
8tO, André Bobola, :Mártir
Na festa da Páscoa de 1938

canonizou Pio XI um .mártír
a respeito do qual declarou a

S. COinlgregação .dos Ritos: que
mal se encontra na história
da Igreja um s-egundo que ti
vesse que sofrer um martírio
ião atroz. Era André Bohola.
sacerdote da Companhia de,
Jesus, Nasceu, descendente dê.
uma das mais nobres tamílias,
da Polônia, em 1592, no Pala
dínato de Sandomir. Entrou
em Viena d'Austrta ma Compa-

AS FORTES CHUV_!.S IMPE- contenda, quando, na verdade, bressaíu-se Currú, como o me- realizados três certames, sendo um nhia de Jesus e dep-ois de sua,

DIR,.11� A CONTINUAÇÃO DO obteria melhores resultados se lhor, secundado por Katcípís.] entre os clubes da Primeira Divi- ordenação sacerdotal, dedicou-
JOGO os fizessem pisar o gramado Com a queda do Atlético e do I são que são Paula Ramos, Bocaiu- se á pregação, sendo superior

Como havíamos �oticlado, no 2° half-time". Figueirense, f,i,oou sem d-ecisão va, Atlético, Figueirense, Caravana dos jesuítas de Bobrulsk, A sí-
na, tarde de sábado feriu-se o Sob o ponto' de vista técnico, o torneio, que se apresenta do Ar e Avaí. O certame dos clu- tuação da Polônia era deses
prímeéro embate da última 1�0 o Fúgueírense .atuou melhor II agora com 5 primeiros coloca- bes da Segunda Divisão será dis- perada. Inimigos de todos os
dada do T'QI1I1eiro Relâmpago. que seu adversário. dos, com quatro pontos perdi- putado pelos, seguintes' grermos: lados invadiram o país, aú-
da cídade, disputado entre Muito acertada foi a decisão \ dos. Dila 30 'será realizada a Colegial, Vera Cruz, Olímpico e mentando a confusão religtosa,
Paula Ramos e Bocaiuva. do "entraineur" avaíano em I e.l-!-m4natól"Ía.

Coroados. O outro certame será e política. Bobola era odeado
Tmanscorrtdos 30 minutos substituâr Saipo por Amaury: O I A marcha do "placard" entre os aspirantes dos. clubes que pelos cismáticos que o apelida-

de luta e oom o marcador favo- antigo atacante do Caravana I .1° tempo: Empate: 1 x 1. participam do campeonato da Pri- ram de "caçador de almas",
rável ao Paula Ramos, o juiz do Ar' fez excelente exíbâçãoe G\oI.eadores: Leónidas e i meira Divisão. porque, com o poder de sua pa-
suspendeu o prélio devido a in- tornando-se a maior figura do Djaíma. 1\ O "Initium" da Primeira Divi- lavra, reoonduzta muitos deles
ten-sid'ade da chuva, ficandio os "tea.m". Devemos ressaltar. o 2c tempo: Caravana do Ar, são será realizado ,no dia 26 do á Igreja católica. Em maio de
.reetantes 60 minutos ainda pa- trabalho desenvolvido pelos 4 ___: Atlétíco, O. i corrente, cujo sorteio ontem publi- 1657, entraram os cossacos
Ta serem disputados em data dods trío-tínads, pelos médios -

Goleadores: Sanford (2)" i camos.
•

russos em Pinsk, onde, então,
oportuna. Henrique e Pires e pelos ata- -Leômídas e Hazan. I H.avendo igualdade de pontos no Amdré residia. Conseguíu fu-
No caso de sanr-se vítorâoso cantes Tião e Ieo. O equilfbr ío . Flnal: Caravana, 5 x Atléti-' Torneio Relâmpago que hoje fina- gtr para Janow, Mas um traí-

da contenda, o Paula Ramos do jogo fez com que os goleí- co,1.' I,liza, será marcada a. d�ta �e. 30 do dor mostrou aos cos-sacos o 8'8-
será classdftcado para a elimi- ros Adolfo e Isaias sle empre-. Os quadros corrente para as elimiriatórías. oomdertjo. Estes prenderam ()

.natórda a realizar-se dia 30. gassem a fundo ma defesa de CARAVANA DO AR: Peixo- santo, submetendo-o ao mais
Os quadros apresentaram a seus arcos. Embora o estado to (depoís Ary ) , Waldir e Mo- cruel martírio. Foi no dia 1&

seguínte formação: Paula Iamancento do gramado o jogo rací: Gato, Haroldo e Verzo- UORCEGOS de maio de 1657. Santo André
Ramos e Édson, Luiz e Pedro; alcançou o maior sucesso, ul- la; Lebetanha, Sanford, Leô-l i'Y.I Bobola é venerado como pa-
Minela, Tavares e Chocolate: trapassando a expectativa. �üd3Js, Acácio (depois Silva) e, t

'

d D fe a Sanitá droeíro protector contra o co-
M di' C' ,.,... t d "1 'd" H A Inspe oria e e s :Lázaro, Bona, '.l'3Jnl LeO, . ario- m.ovrmeu o o p acar I azan.

ria Animal em sua campanha munis-mo.
ni e Póvoas.

•
1° tempo: F'ígueírense, 2 x ATLÉTICO � Currú, Brito e

I para
a dompleta extinção da

ARTE RELIGIOSABocaiuva: Jonas Barbato e .Avaí, 1. Katcipís ; Arí'Gil, Hélio e

Nel-\
"RAIVA" Ol� "MAL DE C"A�EI.

Dinarte; Silva, Luiz II e Per- Goleadores ; Augusto, Amau- �on; Ieamar (depois Vidal), RdAS" comto � �Ulg�Ws:i�t�l,;h:���- Paris - (S. F. L) - A ex-

. rone: Ary, Jaime, Moacir, Bo- Ab lard
'.

C t D' 1 M' A
a essa ernve m " , posição de arte religiosa aber-

,> ry e e I o., ., .ape a, �a ma, .mo e

mO-i pede a tôdas a.s pessoas ,de bt:, ta na Galeria Rini-Drouin, de-dinho e Lauro. 2° tempo: Aval, 2 x Flguel-Inm (depoos Zacchl). vontade, espeCla.lment€ ,

:15 "resl- monstra quão difícil. é 'acharOs "goals" f101'am marcados rense O. \ Os melhores dentes '110 mtenor, 'para q�l,_ ma-
,

. , .'

I tenl o mal'OI' nu'mero possIvel de na produça-o artística contem-
por Ma.nidico e póv,oas. Golea.dores: Amaury e Nl- . Do bando venced.or: Waldir, :NlORCEGOS.

--

Re!lUla,r atul'lf'ãJo teve o sr. t Haroldo G DO S f rd L' d Ih poranea, um conjunto de
� � ,ze, a: '. . , .

I
, a I, an o I e

e-i Mortos os .morcegos, ,

eve-se- es obras' religi,osa,s que rupresen-Francisco Rrazere,s oomo diri- Fmal: Avaí, 3 x Flguelren- betInha. abrir a barnga e coloca-los dentro

�Emlte 931 partida. !i>e; 2. . Do conjunto vencido: Cur-I de um vidro com ,formol a �O_%, tam algumas qualidades.
• • • O d �' K t

..

A
-

G'l C· ta [cuja
solução podera ser adqumda Na França, pOl'éIn, um gran-s (lua ros 1 u, a Cl-ptlIS, rI 1 e ap,e .

na farmácia local. .

de artista brilha acima de to-I O CLÁSSICO AVAí - FI· AVAí - Adolfo, Fatéeo e
.

.

O juiz Isto feito queiram entregá-los
GUEIRENSE T-avinho; Iva;ny, Boas e Hen- A,rbi.trou o el1lconrtr.o.o sr. aos senhore's intendentes distritais dos: Rouault. Com suas 30

Conforme foi amplamente ri'que; Ma!I1do (depois Felipe sr. Antônio �alum cujo de-' ou prefeitos, os quais se encarre- gravuras e aguas-fortes reve-

ambl'ente d'"
' ,,-?,

, garao da remessa dos morcegos la-se excelente a.rtista religio-notidado, num o. e novamelll,te aquele)., Nizeta, sempenho apontamos como .

t d.

para o segum e en ereço: so.. Sua obra está impregnadamelhor camaradrugem efetua- .�apo (depois Amaury), Tião e dos melhores. Inspetoría de Defesa Animal
ram-se na rtarde de ante-on- Felipe (de'poi,s Nioolau). A RENDA DA TARDE Sanitária. ,

, dessa vio.lenta e tristeza, desse

tem os préHos finais do Tor., FIGUEIRENSE Isaías, o,s . prélios realizados ante- A/C da RedaçãQ de "O Estado", heroismo e compaixão que são-
..... el',ro RelaAmp'ag,o da cl·,d""de. Ch'

A

D' t' J' t d
.,

I Florianópolis - Santa Catarina, O reflexo dum cristão sincero.
:u ai, lnes e laman 1110; al-r on em ren eram a apreOlave .---- -

'

A" 13 30 horas J'á com as (d
.

B' ') P
,.

(dle t' d 3 335
. I II Não basta, porém, o

.

motivos,
"

, epOlS 19ua, rocoplO - quan la e.

cruze1TOs.,' '[ religioso para tornar religiosadeperudênlCi'a.s do IDstádio da po,is Jair) e Pires; Poli (depods .. • •

F. C. D. completamente lota- Joo), GaUoo (depois Ico e Wil- VÁRIAS NOTíCIAS: I
a uma obra d'arte. Um inten-

das, foi dado inicio ao espera- son), Augusto, Arí e Abelardo. - A Fed!eraçâo Rib Grandens'e �o sentimento �eligioso deve-se
d:íslsimo encolnltrü entre os ve- Elemento$ (te destaque. de Futebol completou ontem o 280 manar dela, seja qual for o as�

lhio,s rivais do futelbol insular Do Avaí: AdolJ:1o, Fatéco, a:no de exis,t�ncia. I sunto tratrudo. E O exemplo do-
- Avaí ,e Figueirense. _ Henrique e Amaury. - O Cruzeiro, de Pôrto Alegre, H O I E sagrado, da espontaneidade,

O pÚibliço aoompanhou com Do Fi'guei.rense: Isai,as, Chi- perdeu .as esperanças de e,nlgaj-ar, CINE ODEON da humildade acham-se tam-
o maior interêsse o jogo, que nê,s, Diamanltino, Pires, !co, êsl!e. ano, o magnífico centro-ata- As 71/2 horas bém na produção de Rouault�
fo'i disputaldíssimo e Tlevestido Augusto e Arí. cante Teixeirinha. Um comovente e enternece-
de m:;t�níÜlcas j.ogadas. Quando " O "referée" O jogador barriga-verde, por mo-, doi!' drama.
já se oonsiderava um eIDiPate Como condutor do jogo o sr. tivos de ordem particular, não pO-1 NUNCA Ê TARDE
eilS que, nos últimoo' minutos I Framdsco Prazeres agiu 'bem. derá se afastar .(j:a sua terra, mo-I com
sucrge o tento que- deu a vitó- • • * tivo porque o clube alvi-celeste Allan L3idd _: Loretta Youmg
ri'a a!(i) conjunto ,avaianü; por FACIL TR'IUNFO DO CARA- deixará de contar com um atacan-I Preços: Cr$ 5,00 - 3,00 -

in.w,limédio de Nizeta, ao a.prO'-
'

VANA DO AR te dos mais credenciados. 2,00.
veilta,r-ls.e da falha do tr;iiO-filnlal Áls 15,30 horas de ant,e�Oll- .

- J\,té o presente momemlto o I Censul1a:" Imp. 14 aill.'os".
aJvi-;negro. Bem dúvida, o tem tev;e' lugar o último jogo Palmeü�as, de Blll�llenau, não res-I H O J E
"g'oal" do. "meia azurra" foi do Relâmpago, em que fornm pondeu ao ,?fi,c�o do Paula Ramos CINE IMPERIAL
dos mais belíissimos. O eInpate advernários .os· quadros do par.a a reallzaçao de um "ma,tch" i ÀS 71/2 horas
diaria ao Fi,gue.irelllse a posSle iCaraViruna do Ar e d"()At:reti,co. amIstoso naquela comuna ,do Va,le 1núm,er3Js e sensacionais ce-
do título de' campeãio, do cetrta- Com uma defesa malÍs pod,e- do litajaí. Parece-nos mesmo que n'as de mistér10.
me. Rlesul.tooo: Avaí. 3 x Fi- rosa e um ataque mais proau- falharam as demarches. RONDA DA ]UORTE.
gue:irell1se, 2. sivel, 'O Cionjunto da Base Aé-j • • •

com
Alpós l.ong;o tempo de inati- flea conseguiu impor ao seu O QUE FOI RESOLVIDO NA REU- Chester Morris - Jean Parker

v:idarle, reaparece-rrum no jogo antagonista o la'rg-o escore- de NUO DE QUINTA-FEIRA Rose Ho.ba'l't
de .a:nte"'onne:m, envergandlO' as 5 tentos contra um. Na última reunião dos presiden- 130 e 14° llips. dó seriado:
,camisetas do Figuei,rense, os O tempo suplemootar foi ar- tes e representantes de todos os OS PERIGOS DE NYOKA
"playelis" Procópio e CaUco. durumente disputado, N'll'alizan- clubes amadoristas dia Capital fi- com
No inído do oonfronte os do com um empate de um !iados à Federação Calarinoose de Kay Aldridge

dois efiai.e'Ilit�s "azes" do sele- "go;al". No perÍ:odio final im- Desportos, realizada quinta-feira Preço: Cr$ 2,40 (Único).
donado barriga-verde atua- pôs a sua classe, consignando úUima, na sava das sessões da Censura: "Imp. 14 a.nos".
ram bem, mas, depois, come- 4 "goals". O ataque carava- "mater", foram debatidos vanos Amanhã - ODEON
lC!aram a fraquej3ir devido ao Ill,eiro teve em Santfürd o seu assUntos em tôrno das próximas S8islsão das Moças
�� �m físioo. f;e--l\Qo, melhor elemento. Lebetinha ativiíd'ades amadoristas do corrente Diane Lynn - em _

então SlUbst�tui.dos. Oom:eten l�eve, boa atuação e, os restan- ano. BANCANDO () CUPIDO
um er,ro' 'Ü tecfiilOO do alvl-ne- tes pouoo fizeram. Aipós duas horas de trabalhos, com
gro ao estJ:rteá�Los no. iníci'Q dia No conjunto atleticano so- ficou assentado que êste ano serão Jimmy Lidon

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

;1

o amôr conjugal é a base
da felicidade doméstica. E' êle

que alimenta a harmonia, a.

ordem e a 'alegria no seio da
família.

o lar é o -reduto da moral,
o templo da paz, a ofkina do

traba1ho, .

onde se unam cris
tamente dois corações e duas.
consciências limpas e arejadas:
a ir:rrudiar ex,emplos de mutua

compreensão. e absoluta fide
lidade.

Crescer e formar 'O seu es

pirita e a sua moral á luz dos
,ensinamentos evangélltcos pa
ra, pelo exemplo, contribuir
para que maior se torne o nu

mero' dos liberados do êr;ro; é
trabalho dos (111e dão atenção

i á advei·tência -do Cristo.

, .

\,

(
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o fj$y.oo-Terca ·felra, 21 de Maio de 194,6

E.conomia e II
Finanças �7iélgensFACILIDADES PARA os

EXPORTADORES'
Paris - (S. F. L) - Para

completar as medidas já to
madas afim de favorecer a ex-

- u .........&.............&....."'Jo...&..&........&..............._..

_�.iI!IiI':ir &..&.,:.......ó........._......-,;............"IiI!Ii."Ii'U.u:a portação, o "Ministérío da Eco-

DR ARMANDO VAL�RIO
nomia Nacional" está estudan-

DR. ANTôNIO MONIZ DE do, para amaioria dos produ-
ARAGÃO OE ASSIS too submetidos ao .regíme de

Cirurgia e Ortopedia cüníca e cí-
Dos Servíços de Clfníca Infantil da licença as . quantidades querurgia do torax. Partos e doenças Assístêncta Muntcípal e de -

'

de senhoras CLtNICA M,.f�ib�d:ÕE CRIANÇAS I po?erao ser exportadas. :a,es-
OONSUI,TóRIO: R. Jolio Pinto 7 ADULTOS i,peItando essas quantidades, IDIAriamente das 15 às 17 horas. CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma-' -. I' d d di t

tIUilSIDll:NCIA: Almirante Alvim, ehado, 7 (Edifício S. Francisco). serao as icenças a as Ire a-
36. Fone M. 251 Consultas das 2' �s 6· horas mente sem que haja necessi-RESID1l:NCIA: Rua Marecha! Gul. '

DR. SAVAS LACERDA lherme, 5 Fone 783 dade de quaisquer outras for-

DR. MADEIRA. NEVES malídades.

Médico especialista em DOENÇAS
Além disso, funcionará em

DOS OLHOS ' Lille urna sucursal do "Office
Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
ga Prática no Rio de Janeiro des Changes" que dará o "vis-
CONSULTAS - Pela amanhã: .+ " d d tdiariamente das 10,30 às 12 hs. à ;.,0 nas or ,ens . e pagamen o
tarde excepto aos sábados, das 14

'J- formalidade a que terão deás 16 horas - COWSULTóRJOc -__iiRua João Pinto n. 7, sobrado - submeter-se todos os produtos IIFone: 1.'461 - Residência: Rua' -

Presidente Coutinho, 58 cuja exportação for liberada. ODR. JlERIO WENDHAUSEN Dentro em pouco, começarão
Diretor da Hospital "Nerê" Ramos" "a funcionar, em tôda a França,
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS mais dez "Oífíces des Chan-

E CRIANÇAS ges" Rio, (A. N.) - O sr, William rica Latiria. Natural de Carolina do
Consultório: R. Visconde de Ouro' . n .' - --.,- • fPreto, Z _ esq, da Praça 15 de No. Ao dar essas informações Pawday, cuja nomaçao para repre- Sul, onde nasceu em 1896, requen-
vembro \ rltos da "Belo Horizonte") I aos jornalistas, o diretor da sentar os Estados Unidos junto ao tou escolas em Cuba e no Hajty,

Te!. 15,45 secção de comércio exterior no I nosso governo acaba de 'sei' anun- em sua juventude. Posterrormente
Consultas: das 4 as 6 horas.· "M" té dE'

.

N 'i 1 S
,. '''d E d f

-

d' id te
Residência: R. Fefipe Schmidt, 38

. lnI�, eno,' e usconorma
.

a- CIa( a pe p . eC1'0t,ar,lU esta' ,o .exerceu as unçoes 'e presi eu

_ Fone manual SIZ cíonal salientou a necessída-] Norte Américana, vrra para o Bio da Companhia Cubana de Aviação.
de, para a França, de expor-l de Janeiro após uma breve perma> com séde 'em Havana. Passou tam..

DR. BIASE FARACO tar, não sómente artigos de nência em Lima, como embaixador bém 'muito tempo em Porto Rico. (
Médico - chefe do Serviço de 1

.

d b' t d daq el
'

R' hli d P ,

Sifi!is do Centro de Saúde UXO, mas ain a o. Je os e II e pais- na epu iea . o eru.
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS' primeira necessidade. O novo embaixador norte-arneri-
DE .t::8?Õ�S �E���-GENJrtJ� cano é relativamente moço na car-
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- reira diplomática, tendo sido'

\

no-VIOLETAS •

CONóSULTAS:'das 3 às 6 hs. - R. ,. meado para chefe da representaçãoFelipe Schmidt, 46

OD INRES,: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 ,'do seu: país, no Perú, após realizar

DR. NEWTON D'AVILA
um valioso serviço d'e guerra na

f/uI;tI; China, como elemento de ligação

�'•..
entre o govêrno dos Estados Uni-

.AI dos. Conhecedor profundo de -as-

suntos aeronáuticos, Q_ $'1':' William

LHE RECOMEMI)' 1 Pawlay trabalhou inú;hafuelllte com
. o' general Claire Channá'ult, aux1J;[-an-'

do-o a organizai, os famosas esqua
drões "Caça-Tignes Voadores ,.; que
d'estruíram os planos da suprema
ela aérea do Japão, no Ex-tremo
Or ionde. Depois de' haver supervi
sionado a tarefa

-

de transf'erír-va in
dústri a aeronáutica chinesa para
o inferior da:Clüna, afim de evitar
viesse a, cair em poder os japone
ses que então avançavam

•

quasi
sem oposição, 'Pawlay desviou a
sua atenção para a índia a qual
auxíbiou com perícia, téondca e cu-

S'e na-o "bover packlade a elevar os níveis de pro-
l} III dução=da suas fájbric;as de aviões.

(U. P.) - Os Pawlay não é -desconhecido na Amé-I .

funéionários da UNRRA, na

Ucrânia, infórmam que as cul-
turas de tr�go e ,centeio estão
murchando' em consequência
,de dois meses de sêca. Se não
chover muito em 'breve, a sa

fra ucraniana '�erá totalmente

-� perdida. .

'

i Será o maior

j b�a!�� d�Agê!�r!i�ria)
� Daondo fiel ,çumprimento ao dec»e
to-lei que 'ex-tinguiu o jogo, a Em

presa Palace Hotel es,tá trrunsfor
mando aquêle estabelecirnento no

maior horLel do nOrte, adotando-o
a receber diariam'ente, em ótimas

6 3 condições, centenas de passagei-98.687.81 , o

1 ros, instala'ndo nos seus _ amplos su-76.736,40 .. 306,20 r

S Iões birbl.iotécas, salões de música,

!�
de palestra, etc.

CASA MISCELANEA distri·
búidcra dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rue Conselheiro Maffl',)

:,p E L O

Expresso Noturno do jornal
O E:S'"I"ADO

FLORIANÓPOLIS � JOINVLLE
SAlDA DE fLORIAJ�Ó'POLlS:

CHEGADA A JOINVllE:
SAlDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FlORIANÓPOÚS!

1 da madrugada.
1 da manhã.

.10 da, manhã.
S da tarde.

CUn,ica médico-cirúrgica ·de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lhe Nacional de Oftalmologia.

CON-SULTóRIO - Felipe Schml
dt, 8, Das 14 às 18 horas.

ROSID1i:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

Jnformações:
Em Fpo l is. - na Redoção do «O ESTApO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe
.,

fDR. A. SANTAELLA '

(Diplomado peJa Faculdade Na
cional de Medicina da Uníversíca
de do Brasil).. Médico por concur
I!O do Servtço Nacional de Doen
i'IlS Mentais, Ex interno da 8anta
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquãtrfco do Rio na Capital F.

deral
CLtNICA MÉDICA - DOEJlfCAS

NERVOSAS
- Consultóírio: E<;lificio Am�:a

NETO' .

- Rua Felipe Schrnídt. Consuttase
Das 15 ás 18 horas -

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

dosnovo representaute
Estades Unidos

,

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOI,ÉSTIAS DE 8Il10
"., NHORAS - PARTOS " .

Formado pela Faculdade de Medi·
clnna da Universidade de São

Paulo, ollue foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico 'do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bj·
Ilares, intestinos delgado e*aso,tiróide, rins, próstata. b a,
dtero, ovários e trom!*., rico
eele, hldrocele, varizes e herna

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

ralso). Te!. 1.598,
RESID.t!:NCIA: Rua Esteves JIl

nlor. 179; Te!. M 764

operaçõe" Vias Urinárias -

Doenças . intestinos, réto e
BllUS -

•.

'

orroídas. Tr-a taraen-
to da colite amebíana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vida I Ramos, 66.
Fone 1067

./

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de

• Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial

mente do coração.
ELBCTROCARDlOGRAFlA

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras ...:.. Partos.
Consultas diàriamente da. 15 às 18

horas.
Atende chamado. a qualquer" hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir ...

les, 18. Fone 702
RESIDlêNCIA: Avenida Trompowski,

62, Fone 766

graças ao saboroso • P6 Digestivo,
De Witt» que, desde a primeira dó,
le dá alivio ás dôres agudas de
má digestão e faz desaparecer o.'

peso e os ardores causados pelo'
excesso de· acido no ·estomago.
O • P6 Digestivo De Witt » corrige 0.'

'mal no. seu inicioç estimulando a di
gestão, protegendo as mucosas !Ijjls
lIl'O intestinais e neutralisando a lki-·
dez exçeasiva. Lembre-se que com 0.'
c pt; Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira.

Peça na farmácia o.

-

Dr. Lanrn Daura
AUSENTE I

Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

ServIço do Profenor Bl'iquet
SÃO PAULO

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de' arranco

OFICINA ENALDA

Moscou,

OPORTUNIDADE ,.,,., VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO�,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA ..

CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado
atualmente em CR$ 160.000,00 •.

Tratar pessoalmente cox:n: PAPELARIA MELIM
Rio do Sul - Santa Catarina.

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

••• u..........•

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA'
,..d.da •• 1171' - !éde: I A I �
INC:8:nHOS :B T]U,NSP�ltT]l;S

Cifras ,do ,Baíaoço de 1944:

os Estados Unidos não
.

fornecerão
. as Quantidades prometidas
Washington, (U. P.) - o eX-lprestdente Hoover na sua.

Dos quatro grandes países que viagem pelas áreas da fome•

dispõem de excedentes de ví- Disse êle, que o Canadá ultra.
veres, só os Estados Unidos não passou as suas promessas e
fornecerão as quantidades a Austrália cumpriu justa�
prometidas para socorrer os mente sua parte.' A Ar,gentina.
povos fami�tos. Quem fez essa

I provavelmente ·não conseguirá.
declaração, foi o diretor do fo.rnecer as quantidades de
Serviço de Distri.buição no Mi-

j
trigo_ esperaJdas, mas compen

nistério da Agri,cultura norte- sará isso com milho e outros,
amerv.a,no, que acompanhou cereats.

8ó
Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978;401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

•

•

Sinistros pagos nos últimos 1\) aoos

Responsabilidades «

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de CarjTalh,o. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

.M,.. .................... "
" "M ......

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

""11.., '011.-·r','-rA%.,
riIIIriIII Fabricante e distribuidores das 'afamadas con-'11'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos,ue um gran-

de sortimento de casemirast riscados, brina
bona e barato., algodões, morios e aviamen,to.

.' para alfai«tes. que recebe diretamentf' das
Snr.. Comc,rclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• -,FILIAIS em Blum9nau e Laiec. I
fábrica.. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do.

visita ante. de efetuarem .ua. compra•• MATRIZ em

melhore.

,,'
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Se o pão decresce e se amiúda ,(o, que significa alta no respectivo preço), os:

alugueres dos prédios- residenciais só obedecem à concorrência; ao leilã.o, ao Quel�
mais der. Afinal, ludo. isso é uma cousa só:· ganância, avança, . egoísmo, salve-se
quem puder, cada um trate de si ... Bté quando, Ó Catilinas,· abusareis da nassa paci'ência l'
Segundo sé anuncia, foi decretada, ontem, a intervenção federal no Sin
dicato dos Bancários. A Polícia.Especial teria ocupado a repectiva .sede __

I

-._- -_ -----------

Florlan6polll, 21 /je Maio de 1946
.-------_._-- -

Em greve os lepro
sos de 8. Paulo

S. PAULO, 20 (C. E.) - No
vos detalhes' sobre a greve dos
hansenianos do Estado reve

lam que todos os prefeitos dos
leprosarios paúlístas foram
detidos e mandados para lugar
ignorado. pelo Departamento
de Profilaxia da Lepra, a fim
de que assumissem seus luga
res os prefeitos nomeados por
esse orgão, Hoje, á tarde, cons
tou que já havia"dado entrada
no "forum", um pedido de "ha

beas-corpus" em favor dos pre-
Rio,. 20 (Via Aérea) - Sob

feitos desaparecidos. A greve
a . presidência' do mínlstro do

dos hansenianos é pacifica. Os Trabalho, realizou-se a ceri

doentes limitam-se a não rece-
mônía de posse dos srs. Louri-
val Montenegro e João Naber medicamentos, não se ali-

mentam e nem trabalham nms
not Pacheco, reepectívamnte

.

t Ieít d nos cargos de diretor geral da Ipara os ou ros. Os pre ei 0& e- secretaria e �!lgenhe,iro chefetidos haviam sido eleitos por .

�
,

eleições secretas realizadas nos
da F�ndaçao. da Casa Popular.

sanatorios, de acordo com de- �No. dISC��SO que pro:nunollou
ereto do governo, regulamen-

na oeasaao, o engenheiro Ja

tado pelo atual diretor do De- not segurou que as favelas,

partamento de Profíxílaxía da mo�ambrus' � .

palhoças
.

breve

Lepra.' . serruo. substítuidas por pítores-
cas VIvendas que proporciona-

Promocões no rão aos nosssos patrfcíos vida

Exército ma!s que tranquíla, mais feliz,
mais saudável maIIS humana,
de acordo com os novos toros
de civílízação.

AgêncgÇ.lj da Caixa .

Ecc»nômlc8 Federal
Será instalada. amanhã ••m Ita

jaí, à rua Pedro Fereira, 24, a

A!J�ncia dl1 Caixa Econômica Fede
ral de Santa Catarina
Para aquela cidade segulrao,

possivelmente'hoje, os sr.. dr. Ar
thur Brasil Viana e Ary Mófra.
respectivamente, presidente'do Con
selho Administrativo e Secretário
Geral daquela Caixa.

A agência de Itojaí lerá entre'

gue é direção do sr'. Alfredo Foes.

Eles bem que
merecem

o B1'. Pre.idente do República
aIBinou decreto na Pasta do Guell-
1'0 promo...ndo vário. oficiais. en
tre eles. a capitão, o sr. lo ten. R2,
elarno Guatenhof Gal'1et. e, a lo•.
tens. o. 20s. ditos Francisco de
A..is e Tom WUdi Junior. ATENÇÃO
Imposto SOAt.re «VAD .

&hegnu a esta capital, o
11" u" circo -Estrela do Sul" q�e

das e VOnsigDa�ões» estreará 53-feira
..

Está despertando interesse, Artbur AzevedoCOimo era alrws de esperar-,Sle,
a próx·tma publicaçi1o. da iQI�ra Via aérea, chelgou, orutem,

r,ef,el"ent� aJO Imposto sôbre de Cul1i_.t'i,ba, 'O sr. Arthur de

"Vendais e Oonsí'gJnaçõe,s", OII'- Azevedo, Supe,rÍ'nte'l1delnte da

glaJnizada pe,l'Üls STS. Adolfo Bit- AllillJnça da Bahia Capital,iza
te'lllCourrt Silveir.a e João Teli- ção S. A. para o,s EstllJdoos d'e

xeiil'a dia Rosa Junior, altos Sam:ta Catarina e Paraná.

funcionário.s do Teso.uro d.o SS., que viaja em companhi-a
Estado.. .do In'Sipeltor Geral daquela or-

A Livraria Rosa á rua Deo- ganização, sr. Salomão Abud

dooro, 33, Inlesta CllJprital, distri- e do Inspeto,r RegJional sr. AI
bUJido.ra do 'livro em referêlIl- bento Quinltei�o, es:teve em vi

cia, já tem reoebido. numero-
sli.,ta aos Agent-es da AHança

sos pedidos de l"emessa pelo em .�oss-a ca;pital, ,a oonceitua

Se1rviço dle Re,embiol,so tão logo ,da :tllrma Oa,n�po,s Lobo & Cia.

eSibejl� a <obm ooncluida. No hotJel La Ro.rta, onde sre

Thealmente, em se traJtaJrido achla hos,pedlado, tem srid!o., o.

de obra tão. Ultil a advo.gado.s, s'r. Azevedo, muirto cumprimen-
qurur:da-livrlOs, contador-es, 00.-

tado. �

meroiantes e i1l1dustriais, era

de se esperar o SUce,SSO que vai
SBtrudo obs'e:rvrudo. TOME KNOTl

Conqreeso de" todos os
.bispos:

arcebispos do Brasil
Rio, 20 (E.) - Os dirigentes ocasião do conclave os novos Santa Sé, relativamente a sua':'

da Igreja Católica no Brasil, cardeais do' Brasil, d.

Jaimej
ação no campo social e á par

a?abam de co�vocar tod?s os Câmaro; e d. Carlos Duarte ticipação dos. leiços, no aposto=
bispos e arcebispos do pats, pa- Carmelo, recentemente sagra- lado tia Içreja.
ra um importante conçresso, dos em Roma, farão aos preta- '"

..

que terá lugar no Rio, com ini- dos 'de todas as dioaéses na-' SEMANA DE ESTUDOS
cio no próximo dia 13 do cor- cionais, uma completa exposi- .

Ao mesmo tempo que se rea;;.-
.

rente.
. ção das novas diretrizes da liza o congresso dos prelados:

Segundo informações colhi- do. Brasil, terá lugar na capi-
das pela nossa reportaqem, se- Sucursal de A NOTiCIA tal do país uma semana de es=

rão estudadas nesse congresso, ,nesta Capital tudos de Ação Católica, da

importantes assuntos de 01'- In.tQlou ••e. Ôntem. á rua Pedro qual participarão representa- ..

dem social e do interêsse da Ivo, 7 nesta CQpitQI. eorn Q pre· ções de ·todos os Estados. Des

Ação Catolica Brasileira. Por sençQ do nosac confRQde dr. Aba- ta capital, viajarão diversas
Ieedo Gomes do Silvo, diretor de d

�

A NOTICIA. de Jc invfle, a aucur- elegaçoes, dos vários ramos:

SQl dêsse [errml .
da Ação Católica.

À telltQ de .ecção cotterciQI estlí O temário dessa semana de'
o ar. Antonio Pereira Oliveira Neto. estudos tem os seçuinies títu-·
e. da de corre.pondênciQ. o .1'. los: _ Ação Catôlica em ge-

P f'eit Adão Miranda.re et o
_ ral _ Formação _ Organiza-

Municipal forneceu-nos a se-

S I I cão - Articulação � Ação e
guinte nota: a vas pe a Especialização. Cada título'

- "Um jornal vespertino f'êz-

vl-ga'. fI-O desses, é dividido em diversos"
se veiculo de irnvencionices • sub-titulas encerrando cada'
insinuações sôbre as últimas ..

um, um ramo da atividade âa:
vendas Id'e açucar, dizendo que Roma, 20 (United) - Tres Ação Católica Brasileira.
o custo desse gênero f'ôra, em mulheres da aldeia de' Prís-
saca, de Cr$ 156,00. O referido cíano, na Toscana, não tendo
açúcar foi vendido pela firma podido esquivar-se de um cam
Filomeno & Ga,., cuios SOC105, ponês atacado de loucura, es-
destacados elementos da oposi- tavam·a ponto de serem queí
ção udenista que aquele órgão. madas vivas, estando mesmo
Id!e imprensa representa, não já acesa a fogueira pelo mesmo
poderiam entrar em "discreta preparada quando foram sal
intimidade" com a Prefeitura. vas pelo vigário da localidade.
Os srs. Filomeno & Cia., ten

do adquirido o acuçar à razão
de 01'$ 184,00 e mais despesas
na ianpontância de 8 cruzeiros,
vieram a receber a partida pelo
preço unidade de Cr$ 192,00.
A Pr-efeitura, em face dos do

cumentos apresentados e por

que lhe parecessem justas as

ponderações de Filomeno & Cia.,
:permitiu-Ilhes vender o. açúcar a

Cr$ 220,00, isto é, com o lucro
ide Or$ 28,00 em saca (15%).
A nota fiscal dia Comoanhia

Fluminense Distribuidora de

Açucar tem o número 1937, foi

expedida em 29 de abril de 1946
e o pagamento adiantado de

Cr$ 92.000,00, corresrponldente a

500 sacos, fora a despesa,
.

foi
feito peJ.o Banco Lnco, cheque
n. 39-84-38.

O "Diário da Tarde" poderá
veriofkar o seu crr,o solicitando
os documentos citados no Ban
co Inco; em Filomeno '& Cia., ou

'1
na firma Aterino que, recente

mente, comprou açuca'r pelo

Refutando.
acusa�ões

o Gabinete do sr.

e

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva

João BaUsta IIBonnass;s
ADVOGADOS IJEsteve. ontem, nesta Capital o Rua Felipe Schmidt 34, .:

dr. Abelardo Gomes da Sílve , dire- Sala 3, Telef. 16-31 t
tal' de A.NOTICIA, que se edita na

:Cj�d�o�d�e�d�e�J�o�in�v�i�le�.__�� ���������������t

Dr. tlDELARDO aDIES

CHEGOU de LONDRES
Londres, (H. P.) .- Já chegou ao

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

medicação de escolha universalmen
te reconhecida pelo seu alto valor
terapêutico c pela sua eficácia Indís
cutível. - Okasa á base de Horrnô
nios vivos, extratos de glândulas se

xuais e Vitaminas selecionadas\
combate vigorosamente todos os ca·

sos Ji.gados diretamente a pertuba·
ções das glânulas genitais do apare.
lho sexual CO'1lO: Fraqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo·

tivo, no moço, selinidade precoce,
perda de energia, fadiga, fraqueza
rnf'nt.aJ pt" .. no homem...

- Frigidez, irregularidades ouva.·
rianas, idade critica; obesidade ou'

magreza excessivas, flacidêz da pele'
e da cútis, queda ou falta de turgêa
cia dos seios tôdas essas deficiên
cias, de origem glandular, na mu

lher. Okasa encontra-àe à venda nas
boas Deogarías e Farmácias. Jnfor
mações e pedidos ao Distribuidor'
geral: Produtos. Arna, Av. Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro
porciona Virilidade, Fôrça e Vigor
com as drágeas "prata" para ho
mem, _;- Feminilidade, Saúde e' Bc·,
leza com as drageas "ouro" para0'
mulher.

.

, .

Macumba ••• e
da grossa!
Rio, 20 (Via Aérea) - As

RITZ - Hoje terça feira às 5 e autoridades do 10 distrito poli-
7,30. horas cial foram avisadas da exis-

Sessões das Moças tência de um embrulho con-

Wnliam Bendix - Helen WeJ- tendo ossos humanos em plena.
ker - Dennis O'Keeife: avenida Niemeyer, nesta capi�
DOIS ROMEUS SEM JULIETA tal. De fato, num embrulho fei-

�s .ele-triz�nte& alven<Íllras ,de

d'OiSj
to de Jornal, faTam encontra-

.

fuzllen'os, dISpostos a' conseguirem dos dOIS ossos de ante.Jbraço e

Ullla Julieta a todo o preço. uma p.equena mão de criança,
Celnsura: LIVRE. com carnes resequidas e semi-
Preço,s: 1,30 - 1,80 - 2,40. carbonizadas. A volta dos os-

I sos encontrava-se r e g u I a r

quantidade de uma substancia.
que parecia tratar-se de fari
nha de milho ou mandioca.
Procedido O exame o Instituto
Médico Legai, constatou serem'

ossos que pertencem a adulto
e a mão de uma criança. As
autoridades estão. diligencian
do. para esclarecer o caso.

tines RITZ
..

" ,.

,
ROXY

mesmo preço.
O come.ntarista deve procurar

o câmbio negro noutros seto
res e não nos af,etos à adminis

tr3ição, pois a Prefeiura tem em

pregado os maiores esforços pa
ra que !li,ada faMe em Florianó
polis, o que não. se d/á em OU�
tras cidades, 'onde raremn o. pão,
a carne e outros viveres.

HOXY - Hoje às 7,30 horas
úl-tima exibição

Paül Muni - Luize Rainer.
A TERRA DOS DEUSES

Censura: Até 1� anos.

Preço: 2,40.
RITZ - 5a feira às 5 e 7,30 horas
Geor,ge Raft __:_ Olail'e Trevor
Joihnny Angel.

.-

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

tBELOS E DINAIS

AFECCOES DO L-
I,

COURO CABELUDO. i4-
TÔNICO CAPILAR

POR EXCELÊ.NCIA

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


