
,-'

Quando o projeto constituci'onal fôr debatido em plenário, santo Deus! -' que bale
ü'cas, assanhados, - Que bombatômicos apartes, que trovoadas de pr.8testos não se
farão ouvir! Enqua·oto isso 'ocorr1er, a· massa popular irá lu/laudo" penosamenl·e,
pela carne, pelo trigo, peio medicamento, por- tudo quanto consUtui a realidade

. esmagadora da vida ....
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sejam considerados em sua justa
relação com os fatores políticos
que determinam a paz mundial".

Washington, 21 (U. P.) declaração do ministro do Ex-
O "Star" publica um editorial terior argentino Juan L:Cooke
sob o título "Peron se consoli- de que "a única coisa que a

da", em que deitara que, a Argentina deseja \é viver em'
despeito' do "lamentável pas- harmonia" com as demais na

sado e erros da Argentina, ções americanas, especialmen-
• quanto ao presente e ao futu-l te os Estados Unidos. Acr�s-
IH. 9750 ro" o que resta saber é por centa o editorial do "star"

quanéo tempo mais o Departa- que a execução da Ata de Cha-

�O-----.----------------d-------.---.--------�fude&����M�����n��nazismo nao po e snsür.: nem o restabelecimento das rela- em grande parte devido ao ia-
"., , ções diplomáticas normais com to de que os Estados Unidos se

d
..

,-
· - II aquele país. recusaram a incluir a Argen-

Po e, eXls Ir o comUDlsmo, O jornal ctuunoú a atenção tina até que ela "fizesse certas-

A.
.

A • , • para duas declarações que, diz coisas e desse certas garan-
.Londres, 21 (C, P,) - O secre- guração da Conferência In�erlla. r�ferencJas a._dItadu�'a. do_ comu: \ ele, põem em evidência a fôrça 'tias". "Entretanto _ acrescen-

tãi-ío do "F'oreígn Office brttâní- c�onal do� P::odutor.es A�F!colas, ' msmo. A Umao SOVl-�IC� n�o sera crescente da posição de Peron, 'ta o jprnal _ desde algum
co, sr, Ernest Bevín, declarou que dl�se.1fevm: O nazismo nao pode represen�ada na ?OllferenCla '. AA� e as "crescentes dificuldades" I tempo torna-se evidente que
o comunismo se desvenecer-ía, se extsttr, se removerdes do mundo a observações do diplomata brttãní- da atitude do Departamento esta posição do Departamento
muita gente tivesse o bastante... das inanição. Não queremos mais, na- co foram feitas durante um apelo de Estado. Refere-se o "Star" de Estado não é olhada favo
.nccessldades da vida. Dírtgtndo-se

I
zísmo. Não queremos mais

ditadU'IIJal'a que os delegados "conversas-
á aiirmatioa do presidente ravelmente por vários çooêr

aos representantes das 31 nações ras". sem COIllO um agricultor", num es-
mexicano Avila Camacho, ao nos latino-americanos. A aiiiu-

que comparecerão amanhã á ínau- Bevín não se entendeu em suas

I forço para elevar a produção de
"Neto York Times", quinia-iei- de do presidente Avila Cama-

gêneros de alimentação. Aftrman- t
OS' EE UU

-

f
- ra passada, de que Peron con-

.

cho sugere, a esta al ura, que
. . teriam ornecldo do: ."não po�es t�r�r a harm�uia tribuirá com. as repúblicas 'são os Estados Unidos, e nõo

, da fome, da mamçao e das prIva·

2.500 av.·o-es' ao Bras! ções", Bevin declarou nenhum se-
americanas para a soliâaçie- a Argentina, que talvez se en-

cretãrío do Exterior elaborará dade continental. R e c o r d a !.contrem em minoria, nesta

uma paz neste mundo, a menos
também o editorial a recente questão" .

que todos os fatores econômicos

.wASHINGTON, 21 (,U. P.) - O Departamento de Esta
do não quis comentar as notícias de que durante a guerra os

Estados Unidos forneceram dois mil e quinhentos aviões
/

ao

Brasil. Esses rumores ao que parecem, partiram da própria
Capital brasileira. Ainda segundo esses'mesmos boatos os nor

te-americanos haviam cedido mais uns quinhentos aviões aos

demais países sul-americanos, excluindo-se a Argentina,· I Para que sejamExecuta'dos 38 cJolaboracionistas 'reintegrados
BRUXELAS, 21 (U. P.) - Anuncia-se oficialmente que Rio, 21 (E.) - Dm grupo de

trinta e oito traidores condenados à morte, por colaboração donstítuínte redigiu um requeri
com os nazistas, foram executados desde a Iíbertaçâo da Bél- mento, colhendo entre os colegas
gica. Oitocentos e nove outros foram condenados à morte e várias assinaturas, para que seja
ainda estão aguardando execução e mais de 2.254 sentenças concluido um capítulo nas dispo-
de morte foram dadas "in absentia". sições transitórias, determinando CAIRO, 21 (U: P.) _ Sir RonaLd Campbell, embaixador da.

ao poder executivo que reintegre Inglaterra, conferenciou com 9 primeiro ministro Sidky e com
sem maior exame, todosos aposen- O ministro das Relações Exteriores, sr, Said, sôbre "as nego
tados pelo .artígo 177 da carta de ci:ações para a revisão do tratado anglo-egípcío". Disse Cam-
37, não só pelo govêrno federal, pbell que as negociações prosseguiam �atisfatoriamente .

mas também nos Estados, onde

vários interventores por motivos
diversos usaram dessa medida pa
ra realizar reformas nos quadros

dito de mais de quatro biliões e

nte' aUo ra nenhum ac DArdo �:is�e�;O�n�!l�:e��:r�;I��e�rtx�:
H , .

. �oU���i�:��o'd��Stla���'al:e�;::se:�
BATAVIA, 21 (U. P.) --:- O sr. Van Mook, numa entrevis-

'que o pedido pela marinha.
ta aos jornalistas, expressou a esperança de uma solução fi
nal na disputa entre os indonésios e os holandeses, depois da
volta do sr. Shahritz do interior, o que se dará quinta-feira
próxima. Disse, que não há nenhum acôrdo, até agora, para
submeter a pendência ás Nações Unidas, casei venham as ne-

gociações a falhar.
-

Londres, 21 (D. P.) - O Hotel

Horbay Riss, de Chelton, na In

glaterra, faz diferença entre ca

chorros para a devida hospeda
gem.. Os hóspedes que teem cães

Ja'terão de pagar um shiling ou en-

tão um shiling e seis pences por

=. Essa diferer:ça, s�gundo a di-
Rio, 21 (E.) _ A maneira do Assinala-se qbe a atitude do

reçao de h?tel, e �evldo a� tama-
que praticou o. Departamento de Partido Comunista, em face da.

nho e ao nível SOCIal do animal. A

IEstadO
Norte-Americano, o govêr- determinação do govêrno, seria no

gerente elo hotel, querendo explí- brasileiro resolveu afastar dos sentido de que seus membros, em
car a �i;'�re�ç� .de niv�l social, d�. ��rgos de confiança no serviço vem todos aguardar a iniciativa do'
clarou: e díficíl precisar tal COI-

público os membros do Partido no govêrno, não se exonerem. De
sa, mas tanto entre cachorros co- Comunista. .' I vemtodo s aguardar a iniciativa do'
mo gente ba.sta um golpe �e vi�t" Podemos, agora, adiantar que a poder público. .

Declarada a greve geral I para determ��ar a categoria SOCIal medida já_ entrou em ple?a fase �gir umâ.v�z que a p�licia enviou
dos mesmos .. ',' de execuçao. Todos os dIretores as repartlçoes a relaçao dos res-

BEIRUT 21 (U. P.) - Foi declarada a greve gemI pela TOME'" K'NOT'
de repartição já foram notificados pectivos funcionários comunistas.

Federação d�s Sindicatos, com o Oibjetivo de impor ao Parla- pelas dispOSi�?�es d� gov.ê:no. Ca-
.,

Em alg.u�as reparti.çõ:s� aliás,.
mento uma legislação favorável 'aD trabalho. da um deles Ja esta habllltado a' Ja se verIfIcaram substltmço.es ..

Depoís de UIDa batalha
.

de 32 dias
Nankín, 21 (D. P.) - Despachos

de fontes governamentais infor
mam que Szepingkai, fortaleza

dos comunistas chineses, caiu em

poder das tropas nacionalistas, de

pois de uma batalha de trinta e

dois dias, na planice mandchú. Se
te milhas ao nordeste, fica Chang
Ohun, que está nas mãos dos co

munistas e que é o principal obje
tivo dos nacionalistas, mas entre

os dois pontos existem milhares

de tropas comunistas armadas de

ártilharía. Segundo se anunciou,
os comunistas investiram 250 mi

lhas para o sudoeste, na província
de Jehol, visando repelir outro

exército governamental para o

mar e corta a linha de abasteci
mentos para a Mandchuria. Infor

ma-se ainda que uma nova tregua
foi assinada em Schandung, sus

pendendo a ameaça comunista em

Tsinan, capital da província.

administrativos.

o Parlamento discu
tirá o crédito
Washington, 21 (D. P.) - O

parlamento norte-americano dis

cutirá a recomendação de um cré-

..

'(�P[RON SE CONSOLIDA»

Prossegue o julgamento de Rose
'MONTREAL, 21 (U. P.) - O julgamento de Fred Rose,

deputado comunista do Parlamento, acusado de espionagem
em favor da Rússia, prosseguiu hoje e .deverá findar quarta
feira próxima.

Reconheceu o govêrno espanhol no exílio
BUCAREST, 21 (U. P.) - A radio local anunciou que o

govêrno rumeno reconheceu o govêrno republicano espanhol
no exílio.

•

"

Basta um golpe
de vista!

Çonqrntulou-se com o rei
OOMA, 21 (U. P.) - O embaixador argentino, sr. Carlos

Brabbia visitou ao príncipe Umberto, congratulando-se com o

mesmo, em nome do govêrno argentino, pela sua subida ao

poder como rei da .Itália. O rei por sua vez, entregou ao em

baíxador portenho uma mensagem, em que põe em destaque
a estreita amizade existente entre os povos de ambos os paísés.

Prosseguem satísíatéríameate

Será transferido para a Palesti1na
_ JERUSALEM, 21 (U. P.) - O Qu�rtel General das fôrças

britânicas no Oriente Médio será transferido do Egito para a

Palestina no dia primeiro de junho próximo. Segundo se reve

lou a transferência representa uma indícação de que os ingle
ses pretendem executar o plano de evacuação das suas fôrças
militares do Egito.

Aconselhada
dos

a retirada'
•

americanos
TEERÃ, 21 (U. P.) - O consul dos Estados Unidos no'

Azerbaidjão, declarou que o primeiro ministro Plshecarí vol
tou a advertir a colônia norte-americana a que deixe a pro
víncia. Disse o consul que o "premier" lhe ímpedíu visitar O'

interior da província, advertindo-o "de que qualquer inciden
te que pudesse ocorrer seria de responsabílidade exclusiva

..
do

visitante", O consul considerou estas declarações como uma

ameaça á sua integridade e á do seu pessoal, pelo que aconse

lhava a todos os americanos a deixarem a províncía,

em plena fa'se de execução
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DOENÇAS NERV<)SÁS -

.

Com os progressos da medicina.
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis, O curandeí-

•

rismo, fruto ds ignorância, só podl O passado de nossos maridos
prejudicar os índívídues a·fetados d4' não nos pertence..

tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõ. Guy de Chantepleure

- Cuidado! Essa «alma do de um Ambulatório, que atende gra· X X X
ourro rnuruio» iá tem 5 filhos tuitamente os doentes aervosos m- CONSELHOS DE BELEZAdigentes, na Rua Deodoro 22. das S

Q d t tá f
.nesta' rua!

às 11 Ihoras. diàriament&. uan O O empo es a rIO e

seco, e principalmente se vo
cê tem pele delicada, não em

pregue água nem sabão para o

rosto, mas um bom creme pa
ra tirar a maquillage á base de
lanolina. Assim você terá uma

pele macia e sem rachaduras.
X X x

PARA REJUVENESCER

EMBORA QUE PAREÇA IN- ICRIVEL, Ê VERDADE QUE. .. ::- _

No Real Colégio de Cirur-
giões de Dublin conserva-se o

espécimen de. um peixe de
inestimável valor para os pes
cadores. Ao ler o rótulo do vi
dro, compreende-se porque: -
"Peixe-rã, cujo estômago con-
tém um bacalhau, o qual, a MARIO SCHAEFER
seu turno, contém duas pes- Representantecadas, tendo sido apanhado

(I b D d A t1;�7�,��0��b��ae: g:i�� �::'I E��,�XQT:��tQ�Q:�:�Y I u te eze e. g�s O
1840" O

. -. ,

AVISO IMPORTANTE. peixe-ra, cUJO esque- ':.
. A Secretaria dessa distinta Sociedade acaba Ide expedir aos seusleto e estômago se achammui-I·--------------.: associados, a seguinte Circular :

.
.to bem conservados, mede I \ De ordem do sr. presidente faço publico, para. conl�eC:H,nento do1m. 30 de extremidade da c�-I Precisa de um empregado prezado consócio, que, a partir d'esta data, a po�ana exigira, para O'

beça á ponta da cauda. O dia- t te? ingresso ás festas, a .carteira de sócio ou o talao corr-espondente aocompe en e.
mês em (rue elas se readizum, ficando-lhes ,:ectado lev:u:em em sua

• metro de sua boca aberta me-
- Consulte o nosso fichá- companhia, pessôas extranhas ao quadro SOCIal, sem o ingresso parade 30,5 centímetros de com- -río de candidatos a

I
esse fim expedido pela Secretaria do CllUbe. .' .prímento. Seu hóspede, o ba- emprêgos Para facilitar a fiscalização, solicita o sr. I?resIld'e.Il;te, a todos os

calhau, mede 91,5 centímetrOSj' . seus associados que ainda não possuem a Carteira SOCIal, que preen
oharn a ficha que acompanha e a devolvam á Secretaria c.om .2 fo�o-de comprimento e está enros-
grafias tamanho 3 X 4, para que assim possa ser ela fornecida inredia-cada no estômago do peixe-rã I t � I

B· R I T' O
amerue.

, .E o estômago de bacalhau,
.

.

A Diretor-ia solicita aos dignos associados que dêm aos porteiros
muito bem conservado tám- todo o apôio moml de que necessirtam para o bom desempenho de
bém, está ocupado pelos. esque- s_u_a_s__fu_'n�ç_õ_e_s. --------�----O alfaiate indicadoJetos das duas pescadas. Tiradentes, "I

x�x
ALGUNS NOMES INTERES-
SANTES .DO RECENCEA-. nança nos remporaes da vida.

.

MENTO DE 1940 Simalem

aala, Bonança, Bolinar, Eri- x x x

Zilan, Esbróglia, Eldoranào, RIA SE QUIZER
Eclâtnpsia, Tuesanta, Florico, NA DE'LEGACIA
Frevorosa, Fordelída, Filosofi- O delegado:

�
Mas, ho-

na, Ubertina, Mulino, Obsti- mem, porque voce bebe tanto?
nada, Pulicia, Uraho, Melân- O !bêbedo: - Para afogar
cio, Mezentério, Abecê, Aderi- os meus desgostos.
tes, Aplonista, Ateneu, Alueti- -O delegado: - E consegue?
na,Aruelhudo,. Deposarino, Di':' O bêbedo: - Qual, doutor.
bro, Dermicida, Guia.mouro, Os daha:dos saJber nadar ...
Leopardo, Naftalina, Nacioné- x x x

sia, Tailorü:�al, Rodo, Rolemã, SAIBA QUE
Silvandeira, etc. Foi encontrado no estôma-

x x x go de uma onça -caçada nas

PENSAMENTO florestas do Mato ,Grosso, um
A mulher é a estrela 'da bo- relógio de oU'ro.

'Aos nossos
Agentes

Leiam todo dia esta coluna
• até '0 fim

M�t�
,

.

.

-- Pedimos avisar por telegra.
ma. quando o jornal não chegar
no rnesrno dia.

. fantasmas••• L- �

QUEiXAS E RECLA.MAÇOES IPREZADO LEITOR: Se o 'que -he

Iinteressa é, realmente. urna providência
vara endireitar o que estiver' errada �u

para que ale-uma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
.ou queixa poderá vir a causar I encami-

nbe-a i SECÇÃO RECLAMAÇOF,S.
de O l!;STÂDO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

Ç?'1 do resultado, embora em alguns ca..

•

sos não sejam publicados nem a recla-

mação nem a providência tomada, fI
_-------------------------

II

PETRóLElO NA ÁFRICA
As pesquisas de petróleo na Reabertura doAfrica do Norte, interromp�-I

.

das. pela guerra, foram reíní- Laboratór·,o·dadas com intensidade maior
que antes. Na África Equato- Radio-Tecníco-E1ectron
'ríal Francesa os estudos da Fundado em 1935
geologia de superfície estão Montagem' de rlidio8. Ampli-

I
-

ficadore8-Tranami"oll"espraticamente terminados e Mahrial importad .. direta.
permitiram a identificação de mente doa U. S. A.
depósitos de óleo mineral. Proprietário I

Em Madegascar obteve-se a Otomilr Georges Dohm
confirmação da amplitude de

I
E�ecb e - Tecnico - Profi..iono)

d '·t t líf t formado na EuropaepOSI os pe ro 1 eras, res an-
:í;'!orianópolildo a�ora a verificação da am- �uu Joio Pinto n 29 _. Sob.

plítude dos mesmos para sa-'
_

ber se comportam a explora-
ção econômica e

, A Comissão de
Finanças da Assembléia Cons
tituinte votou um crédito de
12 milhões. de francos para as

pesquisas petrolíferas na Áfri
ca.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A.,L. ALVES I

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.
Encarrega-se de: compra, venda, hi
poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.
Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Estadual.'
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VIRADO DE FEIJÃO
Faz-se um refogado com

bastante gordura, cebola ver-

As mulheres manejam os' de, umas rodas de cebola, um

I
homens, como os bons jogado- pouco de pimenta, ao qual se

rtes
de Xadrez, manejam os junta o feijão com pouco cal

peões; não tocam n'um, sem do, deixando-o ferver; depois
erem a vista fixa n'outro, que vae-se deitando farinha de
pode dar melhor resultado. mandioca ou de milho, mexen-

Pape do-se bem e conservando a fri
gideira sôbre o fogo até for
mar uma pasta meia dura:
despeja-se num prato e enfei
ta-se com linguiça frita, á vol
ta, e ovos estralados em cima.

x x x
.

AS MÃES DEVEM SABER
QUE

A Higiene Alimentar - A
maça é excelente contra a dis
pepsia: ativa a digestão, com
bate o reumatismo, a ínsonía
e colícas do fígado; a beterra
ba limpa o coração; a ameixa
é tônica; a manteiga recons
titue os tecidos; a uva dissol
ve a espessura anormal do
sangue des-congestionando o

fígado e pulmões; a lima serve

para o excesso de "bílis", res

friado, tosse.

Logo que as mulheres são
nossas deixamos nós de ser
d'elas,

Montaigne
* * *

Jurisprudncia
Vida Militar

Noticíâr-ío do Ext.erior

Noticiário do País

Artrgos de Redação
JADIO M. CALLADO

�'rônica da Semana
Pelos Municípi<>s

Rejuvenescer, em trinta mi- x x x

nutos, dez anos: uma gema de Dor de Garganta: Para a

ovo, cinco 'gotas de glícerína, dor de garganta é muito efi
cinco de amoniaco, cinco de caz deitar num copo de agua
sumo de limão, uma pitada de morna u�a colher de sal. e

borax. Estender no rosto todo outra de vmágre e com isto
essa pasta, fic�r meia hor� gargarejar. Também é útil o
sem se mexer, sem falar. gargarejo ,com phenol a 5%
E a mulher que se resigne a em agua.

tal prazo de silêncio, rejuve- x x x

nescerá." AS DONAS DE CASA DEVEM
x x x SABER QUE:

RECEITA PARA O SEU Para livrar-se dos ratos
PALADAR Qualquer buraco no assoalho

MAÇÃ BONNE FEMME deve ser imediatamente tapa-
Uma maçã por pessoa. Ti- do. Primeiro, mete-se .um pou

rar as sementes com "a ponta co de sabão amarelo no bura
da faca, pela parte -de cima, co, depois mistura-se gesso
sem descascar a maça. Encher com a mesma proporção de caJ
o furo assim feito com açucar e bastantes vidros moidos.
e geleia. Com um palito, fazer Faz-se com isto e agua,

.

uma

pequenos furos, em toda a ma- massa. Mete-se tudo no bura
ça e regala ligeiramente com co sem enche-lo tota�mente .e
vinho do porto ou outro. Assá- aperta-se bem. DepOIS, aplí
la em forno brando durante I ca-se gesso e agua e alisa-se
vinte minutos. 'bem.
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Hospital Militar • 1l�1
14° B. C ISW
Base Aérea ......•.•.......•..• 786"'"
7" B. L A. C ,...... 1593i-
Capitania dos Portos •.........••.• 1380.
16" C. R. ..:........•... ,...... 160�···
Fôrça Policial .. ,................ 1203'

Penitenciát:ia _ .. _,.. . . .. . . . .. • 151&·
"O Estado' 1022-
"A G�zeta" .,................... 165ft»
"Diário da Tarde" • _ . . . . . . . . . . • . 1579>
L. Boi A. . ,....... 164it·'·
Emp, Funer+eia Ortiga .. ,....... 1021&·

FARMÁCIAS DE! PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o me.

de maio, as seguintes farmácias:

10 - Quarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho - Ru",."

Conselheiro :M.afra.
4 - (Sábado à tarde) - Farmâ

cia Esperança � Rua Conseiheiroi :

Mafra.
.

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

11 - (Sábado à tarde) - Farmá

tia Nelson - Rua Felipe Scbmidt.
12 - Domingo - Farmácia NeJ...,·

son - Rúa Felipe Schmidt,'
•

18 - (Sábado à tarde) -_:. Farma.,·
cia Moderna - Praça 15 de Nove_.

bro.
19 - Domingo - Farmád<i M.,..

derna - Praça 15 de Novembro .

25' - (Sábado à tarde) .,.,. Farmá

cia Santo Antônio - Rua João Pinto.

'.6 - Domingo - Farmácia Santv·'

Kntõnio - Rua João Pinto.
.

O' serviço noturno será efetuado peja>
Fàrmácia Santo Antônio, sita à ru;r..

Jo�o Piilto.

Proprietários � J .. Moreira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR S 6.250.00

Muita� bonificações e médico gratb

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Deseja obter
emprego?

Procure então a noss. Geri...
cia- e· pl'eeJlcha a nossa "'ficha dr
info.rmações úteis", dando tid_
as indicações possíveis, Cll!Q .er.....
mos prazer em recomen�� (a)'
aos·· interessados na aqulslçao .11..
l)ons' fti,nciQnários (a�.---------------------------------
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Reparando uma injustiça
ANIVERSÁRIOS

(Resposta ao artiço "Como minorar a carestia?",
blicado em 12/5, neste jornal).

Por JAIME FERNANDES VIEIRAIDALINO S. OLIVEIRA
Transcorre. hoje" o a.rdversário

natalício do mu,tó relaCionado
,.Jovem Idalino S. de Olivelru, co.

_mercicírio, e hlho do sr, Eurico S,
de Oliveira, bibliotecário do Td.
buna! de Apelação,

>lO'

STA. ÁTILA SILVA
Regista a efeméride que ho

Je transcorre mais uma pri
.mavera da gentil sta. Átila Sil
va, filha do sr. Euclides Silva,
e fino ornamento da sociedade
local.

SRA. lVIARIA FAUSTO DE;
SOUZA

Transcorre, hoje, a data na

talícia da exma. sra. Maria
.Fausto de Souza dd. esposa do
.sr. dr. Celso'Fausto de Souza.

*

SRA. REGINALDA MUND
,

Faz anos, hoje, a exma. sra.

.Reginalda Mund, dd. espôsa

.do sr. Evaldo Mund.
*

LAURO LUIZ
Regista a data de hoje o

.aníversárío natalício do jovem
"Lauro Luiz, filho do sr. Nar
bal Silva, guarda-mór da Al
:fandega de Florianópolis.'

*

. OSMAR ,DELAIT,
Faz anos hoje o estimado jo

-vem Osmar De�it.
*

ÀBELARDO GOULART
Regista a data de hoje o

transcur.so do aniversário na

talício do sr. Abelardo Goulart.
*

SRA. RITA CAROLINA
MOREIRA

Assinala a efeméride de ho
je o natalício da exrna. Sl'a.

Rita Carolina Morej.ra.
*

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício da exrna. sra.

Doralice Martins.

-VIAJANTES :

EDÚ MARQUES

J

pu-

Adalberto Belizário Ramos
e Zélia de Abreu N:Ramos
parHcipam aos par!1n tes e

amigos o contrato de callo'

mento de lIua filha ZÉLIA
ANGÉLICA com o dr. Mário

Balsini.
Tubarão, 12/5/46.

Tarquínio Balsinj e Lucia
'Balsini

participam aoa parentes e

amigos o contrato de casa

mento de seu filho MÁRIO
com, a srita. Zélia Angélica

Nogueira Ramos.

Tubarão, 12/5/46.

confirmam

I
Mário e' Zélia

MOVOS
.,

e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·

gu-ê•• ea

panhol,
irancê.,
inO'l�.,
'etc.

Romance. Poesia, Religião, A
vioção, Ma teroótiea, Fí.ica,
Química, Geologia, Minera·'

,

logia, Enqenharia civu, mili'
tar • novál, Carpintaria, De'
senho, Saneamento, Me�alur
gia'. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motorell, Hid-táulica,
Alvenaria, Agrículturá, Vete-

1 inGÍria, Contabilidade
Dicionário., etc. a

TOME APERitiVO I Ca�l1SJ:lII. úravat8S. Pij ames

I
Metasda. melhores, pelos me-

., Darei preços IÓ na CASA MISK N () T CILANf<:.A -RuaC. Mafra. 6

A repercussão desagradável que

I
Nas' repartições federais, esta

causou no seio da classe do fun- duais e municipais, nas autarquias
cionalismo público o artigo publi- e nos órgãos para-estatais, a jor
cada na edição dêste jornal, de 12 nada de trabalho é de seis horas,
do- corrente, sob o título de "Co- havendo repartições que, pela sua
mo minorar a carestia?", de auto- natureza, exigem do funcionário o
ria do dr, Rodolfo Renaux Bauer, dôbro ou mais de horas de servíco.
obriga-me a - como funcionário É lamentável que o 'dr. Rodolfo
púbhco que sou - dar publicída- Renaux Bauer, pelo simples fato
de a este modesto trabalho, em o de não ter sido atendido . a

qual procurarei reparar graves in- contento nas suas pretensões em

justiças que são assacadas contra alguma repartição do Rio de Já
uma classe de gente pobre e hu- neiro, venha, de público, ferir ru

milde mas composta, na sua gran- demente tôda uma classe, compos
de maioria, de cidadãos honestos e ta, em sua grande maioria, de geri
cumpridores dos seus deveres. E te sã e honesta e que, compenetra-

* digo pobre, porque o' servidor pú- da de seus deveres, vem dando
MENINA RITA DE CASSIA blico não é o que paga impostos máximo de suas energias em pról
Festeja, na efeméride que

sôbre lucros, extraordinários nem da grandeza da nossa Pátria,
os seus vencimentos, em regra ge- É bem possível que o dr. Rodol-

.hoje transcorre, mais urna prí- ral, chegam a alcançar o imposto fo Renaux Bauer, meu ilustre

.mavera a galante menina Rita de renda. amigo, tenha encontrado facilida

.de Cassia Ligocki Lopes, tilhi- Não obstante a obrigação que, des em troca de gorgetas, mesmo

.nha do- sr. Euclides Tolentino legitimamente, me assiste de de- porque, em todos os setores da vi-
fender-me, mesmo assim, não me da humana, há os que, não tendo a

.Lopes, funcionário da F'iscali- abalançaria a tão dificil empresa, menor noção de responsabilidade,

.zaçã dos Portos, nesta capital. não fosse o compromisso que as- se deixam subornar. Mas é tam-
..

- sumí perante vários colegas que, bém certo que S, S, tenha obtido

SR,A. LAURA'HORN
em telegrama coletivo, me confia- outras tantas facilidades sem pre-

. . . ram_essa árdua missão, cisar de recorrer a esses meios,
Aniversaria-se, hoje, a exma. Nao vou fazer a defesa do fun- porque nem todos são suborná

:sra. Laura Born, viuva do nos- �ionalismo :público, porque seria veis.

50 saudoso conterrâneo Ma-' �nc?rrer no mesmo erro em que I Daí a injustiça da generalização
"'Y

jll1CldiU
o dr, Bauer. Atacando o das suas acusacoes!

:noel P. da Silva Junior. funcionalismo público em bloco, Não duvidamos das boas inten-
* S. S. atingiu, também, aqueles que, ções do articulista, concitando-nos

dentro dos quadros dessa classe, a propor dilatação do horário nor

cumprem, fieimente, os seus deve- mal do trabalho para oito horas
res, de forma que, defendendo o diárias, contra percepção de ven

funcionário público, no sentido cimentos dobrados. Apenas acha
geral, eu também estaria isentan- mos que, se todos os funcionários
do de culpa os que fazem excecão adotassem essa medida que o dr.
a essa regra.,

"-

Bauer receitou para a solução dos
Naturalmente que, se o referido nossos males, o govêrno teria, ípso

articulista houvesse -feito a neces- fato, que dispensar cinquenta por
,SRA. NOEMI4 LOPES VIANA sária distinção, eu não estaria cento dos seus auxiliares e isto

A
.

I d t d h' aqui fazendo essa defesa, nem os sem reduzir de um centavo as
SSIna a a

.

a a ne oje o, meus colegas de classe teriam se. despesas dos cofres públicos, pois
'transcurso do. aniversário na- melindrado com os conceitos erní-] que, os que ficassem, receberiam
talício da exrna. sra. Noemia tidos no seu artigo. em dobro.

.Lopes Viana, dd. espôsa do sr. Digo, isso, porque em todas as I Agora, pergunto eu:

R·
. classes existem os bons e os maus - Que solução encontraria-o

:. UI VIana, representante co- servidores. Acredito, que a própria' meu prezado amigo dr. Rodolfo
'mercial.' classe a que pertence o ilustre ado Bauer para dar trabalho a essa

'" vogado - a dos capitalistas legião de desempregados, arrojada
nem sempre é fertil em exemplos à margem da sociedade, como

de abnega�ão e de trabalho. No quem lança ao mar a carga de um

seu artigo, declarou o dr. Rodolfo navio que ameaça. sossobrar por
Renaux Bauer que "as horas de excesso de peso? 'Não haveria, por
trabalho de sol a sol dos nossos ventura, uma solução mais huma
avós são, hoje, reduzidas, por fôr- na, quando se sabe que 1\ carga
ça de disposições legais, a quatro dêsse navio não é

merca�ria,horas para os funcionários públi- mas <:reaturas 'humanas! .cuja_ vi-
cos, etc, etc,"

. das nao podem ser sacrificadas'i
Esqueceu-se S. S, de acrescentar Não vejo como possa ser solu-

que, quem trabalhava de sol a sol, cionado o angustiante problema'
naqueles tempos idos, não eram da carestia da vida, aplicando-se
os nossos avós, mas os seus ne- as medidas simplistas preconiza
gros escravos, que madrugavam das no malsinado artigo do dr,
1)0 'eito, sem horas estipuladas por Bauer,
rei e se:n as compensações que, Elevando-se para _o dôb_ro as h?
graças a ura melhor compreensão ras de trabalho, nao so haverIa
dos homens que nos dirigem as solução de proqlema nenhum, co

destinos, conquistamos, todos nós mo se criaria um novo problema,
os que pertencemos a uma class� talvez o mais grave dentre quan
que sempre viveu explorada pelos tos o govêrno teria de enfrentar
afortunados e cujo capital não é o nêste após guerra: o desemprego,
dinheiro, mãS sim, o trabalho, Assim, a,poção receitada por S.
Voltarmos ao regime de traba· S" ao envés de curar o doente,

lho de sol a sol seria abrirmos causar-lhe-ia um 'novo mal, au

mão de tôdas essas conqúistas so- mentando, ainda mais, as apr�
dais e retrocedermos, miseravel· ensões face a essa nova contingên·
mente, àquele degradante cativei- cia.
1'0 de exploração do homem pelo Quando o ilustre articulista for·
homem, ,'mulou tão mau juizo a-cerca-da
E, com relacão às quatro horas classe do funcionalismo' público

eu desconheço dispositivo de lei do Br,asil, talvês pão se lembras·
que tenha reduzido para êsse tem- se que foi essa mesma classe que
po' o horário de trabalho dos ser- atravessou a fase mais aguda da

SRA. Dor, A LICE MARTINS
vidores públicos. Não precisamos guerra, sem u'a melhoria nos seus

=n sair do âmbito acanhado de Itajaí vencimentos, fazendo verdadeiro
para constatarmos a falta de fun. milagre para enfrentar os crescen

da�en��. contida nessa parte do tes e assob�rbantes aumentos, do

artlgo Ja referido. custo de VIda. Isso, enquanto as

outras classes, faziam jús a perió
Pinhal Carneiro; Procedentes dicas revisões' nos seus salários,
de Pôrto Alegre: Manoel de mantendo, assim, através de me

Almeida Cayadinha e Albani-
didas justas e humanas, perfeito
equilibrio nos seus orçamentos

Para Blumertau, Ibirama e' ta Carvalho Almeida Cavadi- domésticos.
Rio do Sul, seguiu, hoje, o sr. \ nha; Com destino á Curitiba: A situação foi tão angustiosa
Edú Marques, procurador ge- Oc.távio dos Santos e Jacó para a classe que muitos dos meus

TPnte da Emp·1'esa Intermediá- So-ltz,' Com'destI'no a' S;:;o Pau-
colegas tiveram de recorrer, como

Ui bem salientou o <;Ir. Bauer, a tra-
Tia M. L. Araujo, desta praça. lo: Jayme Chait, Orlando balhos fora das. repartições, sem

S. s. foi áquelas cidades a Scanpelli e Ca:cilda SchmÍdt pre que isso não fosse incorilpati-
ha d d

,.

f' d S 11' C d t· vel com as suas funções. E _issoC ma o e vanas Irmas o carpe 1; om e mo ao Rio êles faziam tangidos pela miséria
interior do Estado afim de 01'- de Janeiro: KUJrt Ramtour, que lhes rondava' continuamente
ganizat os respect,ivos contra- Abjlio Rodrtgues Carmo Jú- as portas dos seus lares. Eles - os'

tos e estatutos de S. Anônimas nior. Dia 20: _ Procedente do
funcionários públicos - que, para

.

t J te'
aumentar a sua minguada renda,

para Te1!IS o na.., un a .omer- RIO de Janeiro: Ar:thur Cam- não podiam e não podem recorrer
daI do Estado. pos; Procedente de CuritIba: ao expediente facil de aument.ar o
\:tI Maria C. Fragoso; Com desti- preço da sua mercadoria - no ilustre amigo, as quais não me te-

Movimento de passageiros da nono á Pôrt? Alegr�: Avelino- ���o��m�r�����s -; �!git�?is�fs�d� ��� TtZ!�?ie�t:�tasn�blUe��err��:Panair do Brasil no aeroporto Pires Ca.rne�o. _

DIa 21: �f\o, me_ntirei se disser que, eu sem, implicita e explicitamente
de Florianópolis Co.m destmo a Sao Paulo: Isi- w?pno, ,�IVe de recorrer. a esses c<:mceitos genéricos, que não po·

Dia 19': - Procedentes do rio Rodrigues Godói e Arnoldo' !)lSc,ates de que fala o Ilustre

ar-I
dlam passar sem uma imediáta

-Rio de Janeiro: João" Athaná- Fr � Ro" .

I tlCullsta, porque n�o dispunha de cont�stação,an�ISCü sa,. C.am .destmo re�l!l'Sos p�rtlculares �lUe me per· FeItos, assim, os reparos quesio e Erich Walter Bueck- ao R'lo de JaneIro: An]bal AI- mltlss.em �"lVer epicur:tsticamente. parece�a-:n justos, cumpre-me agra
mann; Com destino á Pôrto ves Bastos e LleweHyn. Ivan CrelO. nao ser preCISO acroocen'l decer a Ilustrada redação do "O
Alegre: Clbdomiro Carlos. de Price. !ar maIS nada _Para provar o de- Estado" pela acolhida que der ao'

",acerto das aflrmaçoes do meu presente artigo .

•

o Poder Judiciario
no futura
Constituição
A Comissão de Constituição

aprovou uma emenda que m_da
reservar um terço dos lugares nos

Tribunais de Apelação para serem

preenchidos por membros do Mi·
nistério Público e advogados. Esse
fato tem dado motivo, a que as

autoridades judiciárias se 'movi
mentem em defesa dos interesses
da magistratura e dos direitos que
sempre foram assegurados aos

juizes de primeira instância.
Em nosso Estado" o sr, desem

bargador Medeiros Filho na sessão Fiscal, com sede em Caçador, para a 14', com

de 9 do corrente, do Tribunal de sede em Lajes,

Apelação de que é digno Presíden- José Joaquim Brasil, ocupante do cargo de

te, fêz as seguintes ponderações: Inspetor de Fazenda, padrão L, do Quad1'O

"Segundo noticiam os jornais, do único do Estado, da 6' Zona Fiscal, com se

Rio e de São Paulo, a Comissão de • em Itajai, para a 13", com sede em Pa.

Constítuíção 'decidiu que: "Na lheça.

composição dos Tribunais Superio- Abel Ávila dos Santos, ocupante do cargo

i'es serão reservados lugares cor- de Inspetor de Fazenda, padrão 1" do Quadro'

respondentes a um terço do nü- Único do, Estado, da 13' Zona Fiscal, com

mero total para que sejam pre.
sede em Palhoça, para a 8', com sede em

enchidos por advogados ou mem- Joinvile.

bros ,do Ministério Público, de no.
Licínio de Córdova, ocupante do cargo de

tório merecimento e reputação Hi- Inspetor de Fazenda, padrão L, do Quadro
único do Estado, da 14' Zona Fiscal, com

bada, com 10 anos pelo menos,' de
.

li sede em Lajes, para .a lIa, com sede em Ca ..

pi'áti?l .forense, �scolhidos em. s·
çador.

ta tnphce, organizada pelo 'I'r-ibu-
'I'

"

A
'

P' f
1 ti

.

t E I
ornasra morrm ento, que exerce a un..

na em escru ruo secre o. soo- -

d P f A T f" rr d
Ihido um membro do Ministétio cao e ,1'0 essor UXI '": , re, erencra ',". _a.
Público, caberá obrigatoriamente

Escola mista de Parobé, distrito do Ribeirão

Pequeno, no município da Laguna, para a
a advogados o preenchimento das

mista de Capivari, distrito e município de
duas vagas seguintes, dentro do Tubarão .

orítér-ío estabelecido". Embora
emanada de 'eminentes juristas
pondera que, aos juizes de pr-i
meír-a instância, por essa decisão,
é grandemente diminuida a possí
bilidade de acesso aos Tribunais
(l.. Apetacão, pois além do magis
tério nenhuma outra atividade ex

tr-anha a magistratura podem exer

cer, ao passo que os advogados
são livres nara o desempenho de

qualquer função pública ou parti
calar e aos representantes do Mi •
nistério Público não são exigidas
38 mesmas restrições impostas aos

magistrados. Pensa q!le mais equi. teriores do Senado declarou
tati�o Sel'á, no plenári?, a

.conser., que a Conferência d�s C.han-·
vaçao do que a respeito dIspõe o , "

artigo 105 da Constituição de 1937. celeres, em ParIs, :t:ez progres-
----------- . sos consideráveis", ainda que

TE C-tenha admitido que "não can-

A N, AO seguiu tudo o que esp,erava".
, Connoly asSIStiu a Confe-

�heg!lu a esta 'capital, o rênc;ia CDillO ajudante de Byr
CIrCO "Estrela do ,Sul" que nes.

- Disse que a Conferência
estreará 5aJeira. modificou o armisticio italiano

com o objetivo de permitir ao

govêrno italiano, "relacional'
se mais diretamente com ó po
vo". Acrescentou que o proble
ma de Trieste "foi mais dificU
de r·esolver" :e que as eXlgen
cias francesas contra a Alema
nha

'
também se transforma

ram "num problema dificil".
Disse rnais que pretende pro

nunciar um discurso, no Se
nado, sôbre a Conferência.
Pouco depois de sua chega

da, Byrnes conferenciou com

Truman, dando-lhe detalhes
sôbre a Conferência.

16o\vêrno do Estado
Decreto de 18 de maio de 19,/6

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nome",:

De acôrdo com o art. is, item V, do de

ereto-lei n. S72, de 28 de outubro de 1941:

Dário Garcia para exercer, como suhstitu

to" o cargo de Inspetor de Fazenda, padrão
L, do Quadm único do Estado, durante o

impedimento do respectivo titular, Luiz Oscar
de Carvalho, em virtude da licença que lhe

foi concedida.
Decretos de 20 de maio de 1941

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
RetKOTJer:

Hildebrando M. de Sousa Menezes, ccupan

te do cargo de Lnspetov de Fazenda, padrão
L, do Quadr., '&nico do Estado, da 11' Zona

Conceição Machado, que exerce a função de
Professor Complementarista, referência IV, da
escola mista de São João do Capivarí, distri
to de' Armazém, para a mista de Capivarí,
distrito e. município de Tubarão,

Transformadas DOII
prOblema difícil'
WashingtOn, (United)-

O sr. Tom Connoly, presiden
te do Comité das Relações Ex-'

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galbard<>, ex·médica do

Centro Espirita LlIz-Caridade e A:uoor,
eomunic:.\' a mudança do seu cGn91l1�

�ório p'ara a '['ua do Senado, 317, 20

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ '20.(0), onde pasSd

a 'oferecer os seus préstim�, Escr�vu
detalhadamente () nome, id.ife, endc ..

reço, "!t'lviando envelope selatJo e subs
crito para a re--sposta, ·/ju.lltait,ente com

a importância acima..

I

Correio Lageano
Venda avul"", na

AGÊNCIA PROGRESSO
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EX�er_ZOT sU,eco mformou: que a voluçoes havidas em Saluador, limitadas ao sistema inter- a smaSuécia esta trocando unpres- Equador, Venezuela, Brasü e amersano, ainda existirá o

sões covn. uários países, inclusi- Guatemala. P01' essa razão, problema da venda de equipa- Aliviada em Poucos Minutos
ve os Estados Unidos, relativa- esperam conseguir a 1 g u m mentos bélicos pelos países Em poucos minutos a nova receita -

mente á exportação de muni- acôrâo sôbre a redução de ar- europeus aos países latino- M�,!daco - começa a circular no sangue,
_ •

' j allviando os acessos e os ataques da asma

çoes para a Arqentina: mamentos. americanos. ou bronquite, Elm pouco tempo é poasivel

Explicou" O referido porta- 1
dormir bem,. respirando Iívra e facilmente.

_
. Mandaco alivia-o, mesmo que .0 .ma! . seja

VOZ que não existe acôrdo en- CONTA' CORRENTE POPU: ./'R antigo'bPto�que dissolve e. rem�ve o .mucus

,.' � � que o s rue.!IS VIas respíratortas, míaando

tre a Suécia e os Estados Um- Juros' 51"2 a. a. _ Limite C"'r$ 30.000,00
a sua energia. arruinando sua saúde, fa"

d
\

G -B oi h
zendo-o s e n t

í

e-s e prematuramente velho.

OS, OU a ra Te an a, para M
. Mandaco tem tido tanto êxito quilo. se oíe-

nao- exportar armas para a Ar- ovimerrtação com cheques rece. co,!, � garantia de .da:r ao -paciente
.

B d D· t·t F d I S 4
respiraçao livre e Iacíl rapidamente e com"

gentina. Mas a troca de ím-, an'.c.o O IS ri o e era. .• pleto .ll:livio do sofrimento da .lI:sma em pou-
_ A _

t
.

cos dias. Peça Mandaco, hoje mesmo em

pressoes sobre a questao con 2- qualquer Iarrnacta. A nossa garantia 'é a

nua se realizando, \

CAPtTAL: rR$.60.000,000,00
sua maior proteção,

.

* RESERVAS: CR$ 1;;.000.000,00 UendacoA:a!:.::.m
ESTADOS UNIDOS ESTU- Rua TrsJ- iJ.no,. 23 • FloriónowpOlis Agora tambem a Cr $ 10,00

DAM O AseUNTO •

Washington. ) (rJnited) -
Sequtuio fontes autorizadas, o

govêrno dos Estados Unidos <i

espera que, eventualmente, se

cheque .a um acôrdo a respeito
da venda de armamento entre
todas as ,NctÇões Unidas; além
,do sistema regional inter-ame
ricano.

As reieriâas fontes explicam
que uma das' [inaluuuies visa
das pelos Estados Unidos ao

propuçnareni pelo sistema de

cooperação militar inter-ame

'ricano, ,é [ementar a limitação
oú redução dos armamentos
neste' hemisfério,' ao invés de
aumentá-los.

'

Os funcionários do govêrno
.âas Estados Unidos admitem

qU€ as nações americanas po
.âerõo obter armas modernas,
porém,' sem aumentar seus ar

mamentos. Os mesmos funcio
nários têm dado grande aten

ção ás criticas sõbre a utiliza

ção de materiais' bélicos cedi-

.ESCRITÓ lUO JURÍDICO COMERCIAL
Auuntos: Turídicos·- C'Jmerciois -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES ._- Sa»ra Caiarína
Jefferson City, (Missouri)

(United) - A polícia de seis
Estados vizinhos foi mobiliza
da para a captura de um ex

piloto da aviação militar, o

qual escapou das. mãos da po
lícia desta cidade ,e fugiu num

avião furtado.
Segundo o rádio da polícia

deste Estado, trata-se de Ver
non Simpson, o qual, apesar
dos disparos de que foi alvo,
conseguiu escapar, pouco de

pois, em companhia de Billy
Genecauble, que havia sido de
tido como suspeito de roubo.

París, 20 (U. P.) -- A .nomeação abominável" pelo Comité Executí- Simpson dirigiu-se para esta
de Munoz G�a':lc:e, antigo coma.n· ,vo da Confederação Geral do Tra- cidade num automovel rouba-
dante da "DIvIsa0 Azul", falangis- balho.

I
.

ta que lutou ao lado dos' alemães O Comité lançou um protesto do, sendo novamente detido.
na inva�ão da Uniã? Soviética, pa- em comuni-cado expedido hoje, em Porém, quando o guarda fala
ra presidente do tnbu�a! que [ul- que declarou qUe, �_ nomeaçao de va no telefone, Simpson COf
gou dOIS h�ros da resls�encla na lV!.unoz Grande fOI ·uma. P;ovoc!-," reu para um avião que estava
F'ramça e cmquenta patrtotas espa- çao que deve levantar a indignação. ,. .-

nho.is, foi Qualificada com.o "crime do mundo inteiro". proOXlmo ao lo.cal, polS se acna-

----------:------------------__ Sebastian Zapirain e Santiago va num aeródromo civil, e le-
Alvarez, heróis espanhóis do mo·

vimento de resistência francês, fo
ram condenados a vinte e dezoito
anos de prisão, respectivamente,
hoje, pelo tribunal presidido por
Munoz.

Conllulte nona Organização antes de se decidir pela com

?ra ou venda de imoveia, pinho�s ou quolquer
empresa zae.te estado �

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

PERDEU SE no trajeto compreendido entrá
-

, Rio Bonito (hotel da vva. Koerich)
e Flor;i.an6polis, uma 'carteira contendo CR$ 9.600,00,
uma Nota Promiss6ria no valor de CR$ 2.000,00 e ou

.

tros papéis. Gr.atifica-se bem a quem entrega-la às Casas
Pernambucanas, em Flotian6polis. 3 v 2

Um "eríme abominável"

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMER6IAL
...�\ _.

(Com um �epa.rtamento Imobiliário)
°

• .fi·)'
Vendas de pmhaIs, fazend�s .e emprêsas ��
Diretor: dr. Elisiário-díe Camargo Branco ',.-'.

ADVOGA.DO
' .-

Rua Frei �ogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54'
Bnderew. teletn'áfieo: "Elibranco" - Laiés _:_ St.. Catarina

10 Sabão

CONTRA
GRIPE
R!,SFRIAOÓS ,
COP ES Of.CABE_ÇA
NEvo.AlGIAS E

9ÓRES ,. GE�Al

SO SEUSA .

Uma fuga .

audaciosa'

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAl

'l\lotor a óleo
,

cru

"

VENDE-SE um marca "CH·
max" - mil rotElções ....::. força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Insritutc
dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. Telefone 1134.. k

• • •

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto :

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Post e l, 1(6'
Nesta ..
• • •

VENTILADORES
Vendem-se dois ventiladores eIea

tricos, grandes, para cima de ma

ao ou parede, sendo um Ollcilante,
proprios para escrit6rio. barbea
rias, caies, etc. Tratar na rua IU
mirante Lamego 15.

-, * * *

rasas. Vendem-se, à rua

� • Maior Costa 116
e à rua General Bittencourt•.
esq. da Travessa Argentina n. 2 •

Tr s tar à rua Mv jor Cost s, 62.
X X X

Terreno DO Centro

Manifestações
anU-judaicas (

Bucarest, (United)
Continua a reinar certa agita
ção aqui. Várias maniff;sta
ções políticas desénrolaram-se
ontem, á noite, nas proOximida
des do. PaláJcio Real, no decor
rer das quais jov,ens estudan-I
tes pertencentes. ao Partido
NacioOnal Camponês aclama
ram os manifestos contra os

judeus e contra os comunistas
e molestaram várias pessoas
ismelitas .

Os manifestantes foram dis- s;nEL�R",�.�:',�ELHORE s

nPrsados por um contra-mani-I CO.,.OV ..AOAsco",r::',3U1CClS ()(GUEllglI OO·l-'lBOIH110D �I)IN·

.t"'..... --e o ;><lEca OE�'f II<lOOuro e'''''Ov 20.... JIIfII»

festação de d€mocráticos e pe- I
------------

la po1ícia F d' d! -snod908!.IC1L!1 9p 891ualt
�

.' o�am lspara os
9111 SO'8 slIlomw.il ap, 1I'I:!11;) 1l 1II.I'8<{

vários tlrns" wUlmJ:.N:O;)

-UVIR<iEM ESPECIALlDADÉ"
WE'rZEL INDUATHJ.AL-.JOINVILLE

TORNA: A ROUPA BRANQUISSIMA
reglslelA. (MlIrcft

Vende-ae um terreno de llx3Q
dando frente para 2 ruas Preço e

derne ís informes a tratar com

CESARI.O, no 'Banco Inc »,

XXX

VENDI] S!l· H casa da rua
. fJ- [te Silva Jardim,

n. 1, na Prainha, (antiga resi
derreia Sallentien). Trata-se
com o dr. Fulvio Aducci.

* .. *

PRI]f1'S li � de lavadores
[lUI ll-LlD e p s s sador ea

pa a tinturaria. Tratar à' rua
Tirádentes. 18 sob, das 9 �s 11·
e das 14 às,'? "ln'8S

* ,. '"

V d tIma cadeira
en em-se para consul

tório dea á. i , de I pistão; uma
cuspideira de bomba; um motor

para co ns u tório dentário ada

ptado com motor S nger, em

pel feito funcionamento.
Tratar com o snr. Newton

I Nocet:, � esta ReJ1 çãrJ.

I '�* �""'Sf�r ',II� . tfOR�·NA ���
o SEU O�GANISMd� t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� �$f.Do-Quarta-feira,' 22 de Maio de '946, 5

......:A._._Grã-Brelaoha pedirá
uma. revisão do acôrdo
LONDRES, (U. P.) - Os meios. bem informados acre-

-dítam que a Grã-Bretanha pedirá brevemente uma revisão do
-acôrdo celebrado em Berlim entre as quatro potências sôbre
o nivel futuro da produção industrial alemã. Alegam os' ingle
.ses que a Alemanha não está sendo tratada como unidade eco
:nômica, e que devido a isso, o contribuinte britânico vê-se so

'brecarregado com as despesas de ocupação.

Não tem o mener Iuadamenfo
RIO, (A. N.) - Informa o gabinete do Ministro da

.Agricultura, não ter o menor fundamento o boato propalado
·.0.0 pedido de demissão do titular daquela pasta, sr. Neto Ca
nupelo Junior. ° ministro encontra-se atualmente em Recife,
<devendo regressar ao Rio, dentro de 4 dias para comandar a

campanha da produção em todo o país.

I

.,..

,.;
J

,

'E' perfeitamente normal ,3 viagem
do «Duque de Caxtesa. .

RIO, (A. N.) _:_ Contrariando as noticias de ocorrên-
-cías verificadas no navio brasileiro "Duque de Caxias", em

.rsua chegada a Lisbôa, o almirante José Maria Neiva, chefe do
.Bstado Maior'da Armada, respondendo vela pasta da Marinha,
.na ausência do almirante Dodsworth Martins, desautorizou

�ormalmente aquelas notícias. O citado navio prossegue via-

. ;gem com rubsoluta normalidade.
----------------------------

-

Laboratório
Clín'ico

RUA JOÃO PINTO" 25
fone: 1448

Em fr6ri� 00 Tesouro
do Elltado

Florianópolis
-Dr. H. S S. Medina Farm. Narbal Alus da Souza

Varm. L. di Cosia Avila

Exame de sangue, Exa.lne para verificação
de cancer, ExCime de urina, Exame �Qra

verificação da gravidez, EXari.1.9 �e escarro,

Exame para verificação de doencas do.

�ele. boca e cabelos. E.xame de fézes,
Exame de secreções.

Jiutnvaccinas e tt'ansfu3éio de sangues,
1.xarne qu(mico de farinhas, bebida.

cófê, águall, e"Cc.

ameaçam represálias
Londres, (United) - aos aviões, anglo-americanos

; Soube-se de fontes autoriza- que transitam pelos Estados

das, que a Liga Arabe preten- a�abes e que se des�inam á .In
. de levar a cabo represálias con- dia ou ao sul da ASIa. ° bOlCO

ira os Estados Unidos e á In- te seria efetuado . em represá
"'glaterra recusandoa esses paí- lias pela�. recome?dações an

.vses o direito .de aterrissagem glo-amerícanas sobre a. Pales
tina.

arabes

•

\ :
I

0".nI05 serwi'�os assim,
,

seu carro ainda· lhe prestará?·

J

Se seu corro pudesse escolher as estradas e o sr. pudesse atendê-lo no

capricho das escolhas, não lhe dariamos os conselhos que se seguem ..•

Mas como, às vezes, é preciso viajar, e viajar por qual"
quer estrada, trate seu carro de modo a que nõo seja surpreendido
por nenhuma "ingratidõo" dele... Leve-'o ao .Pcsto de Serviço, e

deixe que periodicamente lhe rena

vem o oleo do carter, 'o lubriFi
quem, e que seja examinado o estado
das baterias, das veles, dos pneus.

Ao atender, porém, essas neces

sidades de seu carro, exija que os

produtos que lhe estão sendo dados
sejam produtos de Qualidade. Com
eles, seu carro enfrentará com seguran-

'" ... ça as estradas·dif-iceis ou acidentadas.
'

Antes de qualquer viagem vá( a
um Posto Esso. E em viagem, faça
sempre suas etapas de9 a9 .

•

5 REGRAS IMPORTANTES

Pàra dirigir com se�urança:
- Qfriba em velocidade moderada.

DiminuG a marche nos cruxa-

mentos. J
.

,Nào Q"tance ii frente de outrosl
em começo de curva.

Reduza a velocidade ao anoi ..

tece,r.
Obedeça aos sin';;. do tráfego.

•

STANDARD OIL9 COMPANY OF BRAlli

MeCann

TOSSE�
5RONQUITE
E COQUELUCHE

Cogita-se da nacionalização do
CONFERENCIARÃO TO- • •

DOS OSD�E����S ESTA-
.

'trabalhq nos portos' naCionaiS'
,

Cairo,
. (United), - Con- Rio, ,�A: N.) -:- Noticia-l Oom e�s� noticia Aconfirma-se do seu. seio os elementos es-

firma-se aqui que ore! Farfouh .se que o Ministro do Trabalho \ o propósito do governo federal .trangeíros que se tornarem

c?nvocou para uma ,conferên-I-cogita de e�tud3:r a_possibili- d:e res_?lver definitivamente a perigosos e perniciosos aos

cia os chefes de todos os E!sta- II dade da nacíonalização do tra- situação em Santos, afastando trabalhos daquele porto.
j dos árabes.' balbo nos 'portos do país. 'Es- .------------------------'----
� A reunião terá lugar prova- te fato é uma consequência

velmente. na cidade de Alarí- lógica da situação do porto de
che, capital da província egip- Santos, afim de que para o fu
cía de Sinae. Deverão assistir �uro não tenham as autorída
á conferência o emir Abdullah, ds maiores difículdades com

presidente da Siria; Bichara, os elementos estrangeiros. Pre
presidente do Líbano; Emir tende-se, dessa forma, que
Abdullah, da 'I'ranjordania e, a estiva, OS serviços portuá
possivelmente, F' também o rei rios e auxiliares dos portos,
Iben, da Arabía Saudita; em- sejam desempnhados tão só
hora -aínda não haja nenhu- mente por brasileiros natos,
ma indicação a êsse respeito. naturalizados ou equiparados,

f *

RECORTE lilSTE coupon preencha-o e
\
por nosso ínter

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Antortzo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensaêídade de Cr$ .

Florianópolis, de .......••.•. de 104 .....•

f
!

Nome -por extenso ..••......... ; .

Locai onde deverá ser cobra�a a mensalidade

.

,
'

,

I Sedas,'Ccsímircrs e Lãs

CA$A $A.-r.a. a(O'$A
ORLl-\'N,IJO SOA RPEJLLl

Rua CODselb-eiro Mafra, 36· -, loja e �obre'loja - Telefone 1514 (rede inferna)
CaiY8 Postal 5 t --- End. Teleg.:. «Scerpellí. --- Fleriauépelís \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dedicada aos seus distintos associados, o Clube 12 de, Agôsto, pro
moverá no dia 8 de junho vindouro, uma Noite de Gala, com inicio ás

r-r- �O Tribunal de Justiça Espor- 21 horas. Constitue a pr'imeira parte do programa, um concêrto de

tiva da F. ]\II. F. puniu severamen- canto, a cargo do insigne barítono brasileiro sr. Sílvio,Vieira; figura
de renome do Teatro Municipal do Rio. Para encerrar essa desíum

te o jogador Nestor, do Canto do brante festa de arte, constará, a segunda parte, de um grande baile, a �.00.CEGOSRio, quspendendo-o por 12 jogos, rigor, o qual terá inicio, logo após o concêrto, �� K
por t€r este agredido o' juiz no -Os senhores sócios poderão reservar suas mesas, com direito a

quatro lugares, .pelo preço de Cr$ 60,00, a partir desta data, na Secre- A Inspetoria de Defesa Sanitá...

"match" com o S, pristovão. .

d Cl b d 14' 16 h d 19' "" h ria Animal em sua campanhatarda o "lU e, ' as as oras e, as 'as,;,,:;,' oras. .

- Telegramas de São Paulo re-
para a dompleta extinção da.

velam que o Palmeiras está inte-

P d F ' P r

bl "RAIVA" ou "MAL DE ÇAlJEI-
ressado no concurso de Zizinho, ascea ' OS uncicnártes u ices RAS" como é vulgarmente chama-

. da essa terrível moléstia do gado,do Flamengo. O grêmio da Pauli-
OONVI'I1E pede a tôdas as pessoas

.

de b(,?-
céia está disposto a pagar o "pas- . ,

-,

., t d
.

lmente '1'" rpSI
" d

. d" 'I' d brasi
A 26 do corrente realizar-se-á Catedral Metropolitana, as von a e, especta .. , .-

Divisão, náo poderá retornar ao se o mela o se eciona o raSI" "
. ,.' , . dentes no interior, Para que ma-

quadro de Aspirantes,' 1
.. á

o rí 35 il sete (7) horas, a Pascoa .dos Funcíonáríos Públicos, tem' o maior número possível de
erro, .�uJoCPretçodseraFol

e mes A Comissão Central tem a honra e o prazer de convidar OSd) - Fazer realizar o Campeo- cruzeiros, on u o o amengo -

nh h f d
.

f
. ,.

d t'
-

f
MORCEG,.

,

tá d idid
-

d
I

o seu
os se . ores C e es e . emais runcronarios as repar içoes e- Mortos os morcegos, deve-se-lhes

nato da la Divisão, Divisão de As- a €CI 1 o a nao ce er
o" taduaí

... .

d abrir a barriga e colocá-los dentro

pirantes e 2� Divisão, em dois (2) "crack" por dinheiro nenhum. erais, es anuais e municipais para se associarem a essa ,e-
de um vidro com formol a 10%,

turnos; _ Por decreto do presidente da monstração de fé, afim de que essa cerimônia, como nos anos cuja solução poderá ser adquirida

e) _ Serão realizados, em cada República foi' criado, quinta-feira anteríores, se revista de um cunho todo especial, qual ou de na farmácia local.
.

t 'l\JI' E
'

tí di t·
�

d 1 Isto feito, queiram entregá-los
.domíngo, um jogo da la Divisão, última, o Departamento de Espor- congregar jun o a J.nesa ucaris ica, sem : IS mçao ' e c asse

aos senhores intendentes distritais
um da Divisão de Aspirantes e tes da Marinha. ou categoria, todos OS servidores civis, inclusive os aposenta- ou prefeitos, os quais se encarre

um da 2a Divisão, sendo o campeo- _ O sr. Irineu Chaves, superín- dos, que comungam da mesma Fé.
'

garão da remessa dos morcegos

nato desta Divisão (2a), em horá- tendente da C. B. D. no congresso O referido ato terá a assistência do Exmo. e ReVIDO. Arce- pára o seguinte endereço:
_ '

�

b' M t Iít '" Inspetoria de Defesa Animal.
rio ou dia determinado pela F. C. da ·FLFA, 'está realizando "demar- ispo e rapo ,1 ano. Sanitár-ia. ,

D.; , ches" para a participação da Rús- A Comissão Central: João Alcântara da Cunha, Martinho A/C da Redaçâe de "O Estado".
f) - Determinar a realização do sía, Itália, Portugal e Espanha, no Callado Junior, Dr. Antônio' de Andrade Carneiro, Fernando Florianópolis - Santa Catarina.

"Torneio Início'" da Divisão, em o Campeonato do Mundo, a realizar- Mendes de Souza Filho, Antônio Heinzen, Adão Sobiereski, Dr.
-----

,dia 26 de maio, com início' às 13,30 se no Brasil. João Ferreira Lima, Júlio, Vieira, D!. José Boabaid, Milton

I
� -� � ,

i;::�!� �:v:��,:�;::i� ��';� �:;;,':,��u::�;{�'d��:!i��.. �� Lehln;:;:��:Z sôbre Vendas e ! - ,_��� 'lEi::g) - Os clubes deverão indicar - O médio Paulo Amaral, que �
-�

.. -

o nome até de duas pessoas, para há muito vinha defendendo o FIa- Consignações' �.... l\' • .,ElHOa VEAMIFuGO

ser constituido o quadro de Auxi- mengo, solicitou á F., M: F. trans- Df eFEITO SEG�OO

liares de ArbitJ;o', da�F . .c. D.;
.

.ferência para Q.,Botafogo. UM LIVRO UTIL
f ;�:'�:;OrA$.4('"'

11) - Arbitrar nas quantias abai- - Emj:lora Mical continue ina-

xo, as 1)eguintes quantias, a título t,ivo, o São Cristovão renovará o

de locomoção ás autoridades abai- seu contrato.

xo: - O Botafogo desistiu de exi-
Auxiliares de Árbitro - Cr$ bir-se em Belo Hotizonte, onde,

15,00; Juiz da Divisão de Aspiran- esta semana, enfrentaria p Cru
tes e da 2a Divisão - Cr$ 25,00; zeiro, adiando o encontro para ou-

Juiz da la Divisão - Cr$ 50,00; tra oportunidade.
i) - ProcedIdo o sorteio para a - Em junho próximo será rea-

realização do torneio iní(üo, deter- lizado no Distrito Federal o Cam-
minar os seguintes jogos: peonato Brasileiro de Ciclism'o.
Às 13,30 horas - l° jogo - Fi- - No mês de dezembro o :River

AYRES GONÇALVES e I'WAHDA M. GONÇALVES
participam aos parentes.

.

pes.oaSl de luas relações o

naScimen� ;e R .êu$
filhinho

I�I' Fp�J'li" 17/546
de Reembolso Pos-

.'l- .-
_

Sob o patrocínio da F ..C.D .. ,
- será efetuado, domingo,

«lnitium» dos clubes da ·1 a .. Divisão, 'abrindo o

de amaderes do corrente
\

ano.

o torneie

campeenatn
•

19ireção de. PEDRO PAULO MACHADO

RESOLUÇõES DA F. C. D. TORNEIO MUNICIPAL r Ieiro, A data, até agora
para o certame, é de 22
em Belo Horizonte.

- A Federação Baiana de Atle
tismo acaba de solicitar á C. B. D.

assentada ra o América devendo jogar hoje
de junho, no· encontro com o Bangú.

- A Amateur Atletic Union,
dos Estados Unidos, dirigiu um

convite á C. B. D., convidando um

ou mais atletas- brasileiros d€
classe para participarem do Cam

peonato de Atletismo da América
do' Norte, a disputar-se na cidade
de San Antonio, no Texas, nos

dias 28 e 29 de jÚlQ_o próximo.

Da nota oficial n. 8/46, expedida
pela secretaria da F. C. D.; extrai
mos os seguintes itens:

4 - Reunião dos- clubes da Ca

pital: Tornar público que na reu

nião dos representantes dos clu
bes desta capital, a que estiveram

presentes todos
'

os representantes
dos referidos clubes da la Divisão,

\
foi deliberado o seguinte:
a) - Classificar os clubes da

capital nas seguintes divisões:
1a Divisão - Avaí, Atlético, Bo

caiuva, Caravana. do Ar, Figuei
rense e Paula Ramos.

Rio, 21 - Foram os .segulntes
os resultados 'dos jogos em contí

nuação ao Torneio Municipal dos
clubes da divisão de profissionais, .a antecipação" do campeonato bra
efetuados ante-ontem: Vasco, 3 x sileiro, de novembro para outu

Flamengo, 1; Botafogo, 12 x Can-. bro.
I

.

to do Rio, O; São Cristovão, 4 x - Oxaminado por uma junta
Bonsucessó, 1; Fluminense, 6 x. médica' e considerado' apto, o go
Madureira, 3. Esta última partida leiro Batatais 'foi transferido pa
foi realizada sábado. O prélio en

tre Bangú e América foi antecipa
do para quarta-feira, á noite, no

campo do Vasco.

xxx

VÁRIAS NOTíCIAS

Clube Dize de Agosto
NOITE DE GALA

AVISO

Aspirantes - Os mesmos clubes
da la Divisão.

2a Divisão - A. D. Colegial, Co-,

roados, Olímpico e Vera, Cruz;
b) - Tendo .em vista a classifi

cação acima, considerar única a

inscrição dos amadores dos clubes,
não havendo, por conseguinte, dis
tinção entre inscrição da la Divi

são e de Aspirantes;
c) - O atleta 'que participar até

o máximo de três (3) jogos na la

Prerfarci.::mdiO' livro sôbre <título acima, a sair breve, de autoria. de,
Adolfo Bittencourf Silvei.ra (Sub-Direto,r d� Receita) e João Teixeira
da H:OSla Júnilo,r (Ofk-ial AdministraHvb do Tesomro do 'Esta.1do) o exmo.

511'. dr. J,oãü DavÍ Ferreira Lima, ,alÍual Secretári,o da F,azen dia, assim se

gueirense x Caravana do Ar./
As 14,00 - 2° jogo - Atlético

x Paula Ramos.
Às 14,30 horas

Avaí x Bocaiuva.
Às 15,00 horas 4° jogo

Vencedor do l° jogo x Vencedor
,do 2° jogo.

Às 15,30 horas. --:- 5° jogo -

Vencedor do 36 x Vencedor do 4°

jogo.
xxx

CAMPEONATO PAUL�STA

ex!pressou : "

"Reunindo em volume a legislação estadual e federal conce.rne .. ,e

Iao imposÍJo, sôbre Vendas ,e, Go,nsi,glliações, beril1 como, em índice nlf3-
bét�c{) e remissivo, docisões e 'eme.ndtas de parece'les l'el,ativos a,() aludi-

do t,ributo, pr'0fel'idos por autoridades esta
duais, ,além de um p,rátieo, e La,rto formulárÍ0
sôbre a matéria, presta1ram ptlr sem dúvid -1, O�

s.rs. Adülfo Bittencourt S-ilveirn e J.{:),ão Teixei�
m da Bo,s'a Júnio,r, sel"Viço de reaJ va,lia, prin
clDalmente ,ao Clo,rúércio e á indústria e t:lm�

Pia te, da Argentina, excursionará bém áqueles' que, pela sua ahv1dade, se vêm
á Inglaterra, onde efetuará qua- a braços com -as dificulda,des

.

c.onsitantes e

tro "matchs", recebendo, nos refe- multúpllas de ftls-sunto tão co,nÍl·,a.vea.:tido.. Pre
encheram, não ha negar, uma lalcuna que est -

ridos embates, a imp0'f1ãitcia de .

1
- - ,

v,a

.recJ�mand.O im.
edia.ta �? �lçao, tantos sa'�

I150.000 pesos (750\mil cruzeiros). os obstacul0'� com que d,ranamente, de!)aran!
- Segundo se noticia, o São t-anto' os q;ue pela sua função exi,gem -o impo5-

Paulo F. C. está desenvolvendo es- • Jlto, I?omo os que ,pela sua .atividlade '? p��am. E Iforços no sentido de poder reali-
- o fizeram, aqueles esforça,d'Üls fUlliCWnanO'i do

TesouflO do Rs,tado de Santa Gata,rina com a pnotf.iciência que da sua
zar, no próximo dia 29 do corren- longá prá,tica de s'6rvi� era, lícito esperar".
te, o seu anunciado jogo com o Faça, enoomenda do seu exemplar pello Se.rviço
Vasco, no estádio do Pacaembú. tal, Á LIVRARIA ROSA. '

- .Foi registrado na F. M. F. o' Rua Ded-dora 33 - 'Florhnój)oUs.
contrato do guardião Dali, do FIa-

3° jogo
"

,

�l"\_ [)V()G�\
São Paulo, 21 - Sábado, prosse- mengo.

guindo'o certame paulista, defron- - O Cru:;::eiro, de Porto Alegre,
taram·S€, em Santos, Corintians e colocou á venda o "passe" do cen-

Portuguesa de Desportos, vencen· tro-atacante Bá. Cinco mil cruzei- Dr_ OSVALDO BULCAO VIANNA
,do o primeiro por 2 x 1. Domingo ros ê quanto ,pedem os,alvi-azues. '

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
,os resultados foram os seguintes: - O Conselho Técnico de Volei·
São Paulo, 4 x Ipiranga; 3; S. P. boI da C. B. D. vai se reunir ama-

I
ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schmid t 52 - �nla 5

R., 2 x Juventos, 1; Santos, 1 x nhã, para apr�vaçao da tabela pa- Edifíci-o Cll.'uzeiro, Florianópolis-
,Jabaquara,O. ra o próximo Campeonato .brasi- ...__"" ...__....__.."� _,.. _

,
'

Catolicismo
O iANTO De DIA

22 DE MAIO
BB. Jcão Batista Machado e Com-

i panheiros, Mál·tire_s
.Natural da Ilha Terceira , Aço ..

�es, onde nasceu em 1580, en�r�u
João com 16 anos, para o nOVICIa

do da Companhia de Jesus, em

Coimbra. 'Tendo desde menmo 9-e-
sejado ser míssíonário na Japao,
pediu aos superiores I?ara ser

mandado para aquele pais, na es

perança de alçançar a coroa .do
martírío. Conseguiu o que pedira
e foi estudar filosofia em Goa e

teolozia em Macao. Enfim pode
dar �ntrada no Japão, em 1610.

Quatro anos mais. tarde, o impera
dor Daifuzama baixou um decreto

que espulsou todos os míssionáríos
do pais. O P. Machado oonseguru
ocultar-se por muito tempo, dedi
cando-se, em meio de mil pertgos
e privações, ao ministério sacer

dotal. Certo dia, achando-se ele em

-Omura, chegaram-lhe car!as de

cristãos avisando-o do perigo de
ser pTe�o pe10,8 esbirros do impe-'
rador. E não tardou que calsse

nas mãos deles. Foi levado para
Cori, onde encontrou no cárcere
um companheiro na pessoa de
Frei Pedro, religioso franciscano ..

Os dois sabendo o que os aguar
dava, p�epararam.se cheios de ale

gria para o martirio iminente. Na.
dia '22' de maio de 1618, foram ar

rastados para um outeiro perto de
Cori-onde o algoz cortou-lhes a

cabe'ca. Poucos dias depois alcan
cou a glória do martírio o jovem
éatequista Leão Tanaca' qu.e fora
formado pelo P. Machado. ,

.'

..

j
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Ec-oriOlDia . 'e
Fíncncos
o CARVAO' DO RUHR E A
PRODUÇÃO FRANCESA
Paris - (8. F. I.) - O Mi

nistro das Finanças, sr. . An
dré Philip, declarou á "·La Vie
Française", desta Capital, que
o plano.de importações para
o ano próximo está em plena
elaboração. "Dependerá,

.

es-,
clareceu o Ministro, o que
Washington nos possa COD ce- .1der diretamente e do que ob
tenhamos do Banco Interna
'cíonal, Mas sempre disse que,
qualquer que seja a ímportan
da dessa soma,' ela será insig-

DR. MADEIRA NEVES nif'icànte em relação ás neces-

MédicQ especialista em DOENÇAS sidades do reequipamento in-
DOS OLHOS dustrial da França". "NossasCurso de Aperfeiçoamento e Lon-

ga Prática no Rio de Janeiro importações procedentes da
CONSULTAS, - Pela amanhã: -

diariamente elas 10,30 às 12 hs, à América não são senao Un1a
tarde excepto aos sábados, das 14 parte de um todo,' a contriás Hl horas - CONSULTóRJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado - buícão alemã deve ser a mais
Fone: 1.461 - Residência: RUJ;l ,

Presidente Coutinho, '58 ampla possível, Em primeiro
DR. M"'-RIO WENDHAUSEN lugar, ou, sobretudo, no que

Diretor de Hospital "Nerêw Ramos" se refere ao carvão. A quanti
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS dade que estamos recebenco -

Consultório:E RCRI�i���l� de' Ouro
'300.000 toneladas por mês -

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No. é absurda. ' I

vembro \ iltos da "Belo Horizonte") É' absolutamente .índíspen- "

Tel. 1545 'sável instalar imediatamente
Consultas: das 4 ás 6 horas.' ,

Residência: R. Felipe Schmidt, 38 no Ruhr um quadro de peritos
- Fone manual 812 internacionais para organizar

e acelerar'a exploração minei-
ra; a distribuição do carvão
entre as diferentes nações
suscitá logo o problema da'

lO _

c�iaç�o das p;rim�iras institui- Franco .

aAOlarla
çoes mterna'CIOnaIS do Ruhr". r

.

FRONTEIRAS 04' . . assalto a
Moscou, (U. P.) _ o [ornal

..- "Izvestia " publica um extenso do-

118"R14 cumento, cuja autoria atribue a dois
n

_ ofic'iais nazistas eapturadcs, e que
acusam o. regime ,de France de, ter
"participado. ativamente da guerra,
ao lado. da Alemanha, sob a másca-
ra da neutralidade",

.

Esse documento, com cêrca de
d�z mil palavras, ocupando duas.

I páginas daquele jornal russo, foi
. dirigido pur seus signatários ao.

gov êr.no da União. Soviétiea, e .diz
que os Estados Maiores da Alema
nha e da Espanha trabalharam,' em
Íntima cooperação, Iogo que cessou

a Guerra Civil na Espanha, prepa
rando planos secretos de colabora
ção. militar em larga escala.

DR. ANTôNIO MONiz DE
,

ARAGÃO
Cirurgia e Ortopedia clíntca e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
-

CONSULTóRIO: R. João Pinto 'Z
Dláriamente das 15 às i'1 horas.
USID1llNCIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Clúl-ica m,édico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
:plploma de habüítação, do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID1llNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TIDLEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonaí de Medicina da Uníverstda
de do Brasil). ·Médico por concur
·fIO dó Serviço Nacional de Doen
eas Mentais. Ex interno da 8anta
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital F e-

deral
CJLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Améllll)

NETO
- Rua Felipe Schrnídt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

o

DR. ROLDÃO CONSONI
CJmURGIA GlilRAL - ALTA Cl·
RURGIA - MOLÉSTIAS DE SJll.
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medí-
clnna da Universidade de Sâo

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
llari!s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins; próstata, bexiga,

atero, ovários e trompas. vartco
eele, hídroeele, .

varizes e herna
CONiSULTAS:

das 2 às 5 horas, à RU1\ 1!'alpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso) , Tel. 1.598.
RESID1llNCIA: Rua Esteves JQ

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. TH-IAGO
Médico do Hospital de Caridade de

Floriaaópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
. Doenças dos órgãos .intei nos, especial

mente do. coração. '

- ELECTRO(;-A.JWIOG-R-AP·f..,:f __ o

Doenças do sangue e dos nervos,

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamado" a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
- CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

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

62. Fone 766·

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS \

D08 Serviços de Clín ica Infantil da
Asststêncía Municipal e de

, Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇA!>

.

ADULTOS
CONSULTóIUO: Rua Nunes Ma
cbado, 'Z (Edifício S. Francisco).
Consultas das "2 às 6 horas

RESID1!:NCIA: Rua IVIar(\Chal Gul.
lherme, 5 Fone 783

Entrou para o p'rélo "FRON
TEIRAS DA MISÉRIA", o livro
da autoria de Juvenal <Mel-

chiada•.
O autor conterrâneo vem

ancerrtrcndc grande oceitaçã.�
por porte do público. do _eu

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

AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MIS�RIA
que será mais um sucell,lO

desse n6vel escritor

DR. BIASE FARACO

cotarinen\e.

E' ao

que
Rio, )f .. (Via Aérea) - . O

chanceler João Neves, falando,
hoje, aos jornalistas, que inda

garam de s, excía, súbre o sig
nificado do telegl'ama de Nova
York, dizendo que o Bras.iI for
necerá á ONU informações
acerca das fôrcas militares de

_ R _ __ " _ ·"".."' __._u__
· -_..__ _

I que dispõe o govêrno do dita-
dor Franco, declarou:
"Trata-se de certificar que

Q Ita.maratí tra.nsmitiu, como
era do seu dever, infm'mações
obtidas sôbre. o. assunto. Es

,. ,sas informações fornm dadas
l no ministério pelo último adi
do militar do no.sso país em·

Madrid, ceI. Eudoro Barcelos
M().rais, chegado não há muito
da capital espanhol�. Obede
cendo ao pedido da sub-comis-

98.687.816.30 ,sãó, o Itamaratí limita-se a
ti 76.736,401.306,20

1
transmitir áquele ól'gão todas
as informações que chegam ao

) seu conhecimento ,sem, natu
I ralmente,. indagar da sua pro
.� cedência. Ê ao comité que, a.fi:.

l naI, çaberá o papel de julgar
..:...i,................,.. ..... _-....... ':1".:= ..... •- o' assunto e não a nós" •

·1 i;. ,

. .

,.r,.\c,Oe_cl:"o.Radi(l)-,\ev Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94

I--------�_---.----

Médico - chefe do Serviço de
Sifi!is do Centro de Saúde ,

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS os SEXOS - RAIOS
fNFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

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

Doenças dos ín test.inos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

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

Atende diariamente às 11,30, hs

I
e, à tarde, das 16' hs. em diante

Resld: Vida! Ramos; 66.
Fone 1067

Dr. Lauro Baura'
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Pauto".

Serv!ço do Prefe.sor Bl'iquet
SÃO PAULO

AUTOMOBILISTAS I
Atençã.,· '

..

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranÇ.o

OFICINA ENALDA

'COMPANHIA M.ÀLlANÇA DA BAtA'
,..dada IlIlII

-

1871 - �éd,: I A I A. .'

INCNNDIOS Jl: T]U.lfSP�RTJj8
Cifras do .Baíanço de ,1944:

CAPITAL E RE�ERVAS
Respon sabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.9780401.,755.97

67.053.245,30
142.126.603,80

"

,
.

.

"

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades
J

.

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

....-:
.. " . .-"

.'_ -.""

de Car\l'alho. Dr. Francisco

Joaquim Barr eto á� Araujo

comité
cabe julgar,'

Is'ria
pedaço da, I�tria

lut-ft.rá· .peta
Roma, _ (United) - "À Itália em que nenhum

não. considera como base para! dis- seja sact-ifdcado,
cussão certas propostas, como a "É interessante verificar que, pe
francesa para a entrega á Iugoes- la primeira vez, são. reconhecidos
'lávia das cidades da fronteira or ien- á Itália os direitos de co-belige
tal, incontestavelmente italianas", I rância

" _' acrescentou De .Gaspe
_ declarou De Gasperi, na audiên-: ri, comentando. a, chegada a· Roma
cia concedida aos representantes de nova convenção do armtstício.
do. comité' de Venezzia-Giulia. i "Outro ponto. Importante r

t

v-«

Acrescentou que informára
\

aos acrescento.u _ é o que especifica
govêrnos aliados co.ntrariamente as negociações referentes ás tropas
sôbre certas sugestões apresenta- de ocupação, que serão. entabula
das ma conferência dos ministros das diretamente entre a Grã-Breta
do. Exterio.r e que a Itália insistirá nha. Estados Unido.s e a Itália".

A Itá.lia

Viage
PELO

Expresso Noturno do ]ornal
O ESrrAIJO

FLORIANÓpàLlS - JOINVLLE
SAíDA QE FlORIANÓPOUS:

CHEGADA A JOINVILE:
SAlDA DE JOIHVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

Informacões:
,.

Em Fpolis. - ria Redação 'do «O ESTADO»
. Em Jo ínvrle _ no Ho tal Príncipe

-
--_._:..,;

OS alemães'
'Gibraltar

'no,:'

Dizem os dois oficiais" alemães
que fui preparado. um plano 8ecre�:
to. germano-espanhol para o assal
to. e capturai de Gibraltar; que os

espanhóis espionavam os movimen
tos de navios aliados, em beneficio.
dos alemães; que os portos e aerô- •

dromos espanhóis foram faeílítados
a submarinos nazistasç e que muro
tas informações preciosas foram
levadas á Alemanha, depois de ob-.
tidas por intermédio. dos repre
sentantes da Espanha em Londres.
Os dois mtlítares alemães cita

dos pelo. "Izvestiá" são. o. tenente
general Gunther Krappe, ex-adido.
militar da Alemanha em Madrid, e

o. coronel ·Hans Remer, ex-adido.
militar da Alemanha em Tanger.

OPORTUNIDADE .,., VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA,. PERFUMARIA, 'ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza.' com bôa frequezia de ATA
CADO e �AREJO _ preço 'de latura estoque calculado.

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

Rio do Sul - Sant'a Catarina .

I
I I
......................, 1 1 ..

•

melhore. fábrica.. A Casa
•A CAPITAL- chama a atenção do.

visita antes de efetuarem .ual! compras. MATRIZ em

Fabricante e distrihuidores das afamadas cón
fecções "DISTINTA" EI RIVET. Pos�ue um gran
de sortimento de cQsemiras. riscados, brin•

.

bons.e barátô., ,algodões, morin. e aviamento.
para alfahlte.. que recebe direti:1ment9 das

Snr.. Comerclal\t•• do interior no sentido de ihe 'fazerem u'ooa
Florian6poli.. - ,FILIAIS em Blumenau' e Lhjes.
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do trigo

o depotado udenista Paolo Nogueira Filho, na Assembléia Constituinte, em teórico discurso, dIsse
isto: «Devem ser varridos da' face da terra os regímens que opõem os homens uns aos outros».
,Será que, nas' demoeracias, os partidos não (�opõ�m os homens uns aos outros» � Na pr6,pria As
sembléia os "homens se, estão contrapondo, em idéias, em choques, em "�di',ergênci.as, uns aos

outros, Duma tremenda desinteligência,...
'

(A _ momentosa questão.

Rio, 21 (A. N.) - A momen- reportaçempara [azer decla- res, como os Estados Unidos:
tosa questão da falta de trigo rações. Inicialmente explicou No Brasil a situação agravou
no país tem provocado os mais Que na qualidade de Presuien- se nos últimos seis meses. In
desencontrados comentários. te {la Comissão NacionaZ do cumbiâo pelo Presidente Du
Para esclarecer a situação e Triqo iria tornecer esclareci- tra de resolver o assunto, tra-
por o povo ao corrente do que mentos ao público, afim de di- tau de estabelecer um acõrtio
se passa, o sr. João Neves da minuir a inquietação em que com, o govêrno argentino para:
Fontoura, Ministro das Rela- se encontra devido á falta de a remessa" de trigo. Desde o'

ções Exteriores e Presidente I pão. Acentuou que o [enome- começo o govêrno tornou pú-
da Comissão Nacional do Tri- I no é geral, [azeruio-se sentir blico,.

o

realmente, que ape,,!,as,
go, reuniu no seu gabinete a I mesmo nos ptuses exportado- poâeria receber da Arçeniina .

,

50 mil toneladas por mês, isto

Terminará a· trégua a 25 prÓXimOI,�i������:e�ecrO�;���q��r:a�
Washington, 21 (U. P.) - Um necessidade de decretar a inter. quantuiade de trzgo que! rece�·

funcionário da comissão ao De- venção nas minas, afim de impe- mos,. mas e tudo q'l!unto f01;
partamento do Trabalho, que está dir a renovação da greve. As mi- possiuel o?�er. Depois de enu

conferenciando com os represen- merar partos embarques de'
tantes dos empregadores e dos n�s. �stão em

. funcionan:ento pro- trigo que. estão sendo feito�:
mineiros, disse que foram ihfrutí- VISOrlO__, a pedido do governo, mas r.om. destino aos portos brasi
feros todos os esforços destinados entrarao novamente en; greve no :lei�os, assim conclue o senhor
a impedir a greve do carvão, e dia 25 do corrente, caso nenhum

I
Joao Nepes.

predisse que o zovêrno se verá na I acôrdo seja obtido até lá. . .
- "O que sucetieú foi que a:

b

. irotd mercante da Argentina'

Os EE DU "egUl·"a-o a causa da paz comi não dispunha de navios tiu-
• • li l' rante o mês corrente e além'

todo O seu poder disso a Comissão Nacional do'
. . ' Trigo sempre ter estado preo-

LI:BERTY, Míssouri, 21 (U. P.) - Falando .

no Colégio cupada em não entregar o-
William Jewell, onde recebeu o grau de "doutor honorís-cau- transporte unicamente a bar...
sa", o presidente Truman declarou que os Estados Unidos se- cos de bandeiras estranjeiras
guirão a causa da pa� com .todo o seu I?oder. Disse Trum:a� e, porisso, procurou obter' 'd{Y
que a causa das Naçoes Umdas deve sair vencedora das dífi- govêrno . argentino facilitasse
culdades atuais, acrescentando que todos os povos devem tra- metade da remessa por navios
balhar para êsse objetivo..I brasileiros. Essa providênçié[
Prontificou-se a lorn'ecer dados só agora foi ultimada".

RIO,21 (A. N.) - Um despacho procedente de São Paulo
noticía que coronel Jinjo Kikawa, membro da Real Academia
Mimar de Tóquio, preso na Delegacia de Ordem Política e So
cial; como chefe da sociedade secreta Japonesa Shindo Rem

mei, pediu ás autoridades policiais para ser posto em Iiberda
de condicional, com garantias de vida, prontificando-se á for
necer todos os dados positivos e sensacionais sôbre aquilo que
possa representar a perígosa organização de terrorista filhos

I��i���g;�aãleira ÕMÕ;adro dos Oficiais Generais
Rio, 2'1 (A. N.) - Um con- RIO, 21 (A. N.) - O Presidente da República assinou

tingente de fuzileiros navais e um decreto pelo qual o quadro normal dos oficiais generais do
marínheíros do cruzadore Far- Exército, em tempo de paz, fica constituído de quinze

•

gene
go ,e do submarino "Dioden", rais de dívísão, 36 generais de 'Brigada, quatro generais de brí
prestou significativa homena- gada técnicos, um general de bsígada médico e um general de
gem á Marinha Brasileira, de- brigada intendente. Esse quadro será acrescido de um gene
positando uma corôa de flores ral de divisão quando na chefia do Estado Maior.
ao pé do monumento do Almí-

'

rante Tamandaré, cujos fei- 4 vaga do sr.
,tos constituem uma das págí-

8 I Vnas de maior heroismo da his- etur .·0 argastória da nossa Pátria. Estive- .

RITZ
ram presentes, além do Minis-

Hoje ás 7,30 horas
tro da Marinha interino, al-

UOlt· E 'b'
-

I mirant,e José Maria Neiva e o- lma X1J Iça0 _ . . .

Paul Muni .
l almírante Bíerí, comandante

Chá
'
- Marguente 'da lOa Esquadra americana,pman, - Larry Parks outras altas autoridades na-ALMA RUSSA ...

Ceragem e covardia! Amor e
vais americanas ���:leIras,

ÓGio! Lealdade e traição!
Censura até 14 ans

Preços: - 5,00 - 3,00.

Maio de �946

A Situação· na Pérsia
Teeran, 21 (U. P.) - Foram I tiroteios ocastonats, consequentes

suspensas a lei marcial e o toque I da tensão existente.
de recolher em Tabriz. Segundo O chefe do govêrno do Azerbaid
as autoridades do Azerbaidjan tais I jan, por' sua vez, acusou o embaí
anedídas de exceção não tinham xador do Irã em 'Vashington de
mais razão de ser uma vez que a traidor e criminoso". O senhor
situação em Tabriz melhorou con- Jahr Pihaviri exigiu (lo embaixa
stderavelmente, 401' Hussein, que representou o

Contudo, ainda continua confu- Irã no Conselho de Segurança,
sa a situação existente no Azer- propondo ainda que o referido di
baidjan. Observadores fidedignos plornata fosse processado.
são, entretanto, de opinião qae
não haverá guerra civil, embora JA NÃO EXISTEi\'I RUSSOS NO
a situação continue ainda tensa IRÃ

por alguns dias. ou semanas. Teeran, 21 (U. P.) - O govêr-
Entrementes, anunciou-se que no do Irã anunciou, oficialmente,

uma comissão mista das forças' esta noite, que os exércitos sovíé
iranianas e azerbaidjanesas estão tícos abandonaram o território do
fazendo uma investigação' para es- Azerbaidjan no dia seis de maio,
clarecer Os rumores sôbre choques quando terminou o prazo para a

ocorrídos entre os dois exércitos. retirada das' fôrças russas' do Irã.
Alguns informantes militares A mesma informação acrescenta
afirmam que não foram travadas

I
que não existem soldados russos

batalhas
I
de nenhuma espécie. nem equipamentos militares 130'

Admite,se apenas a ocorrência de víétícos no território,

Florlanõpolb, 22 IJe

Prorrogado por
um ano·
Rio, 21 (A. N.) - O Presi

dente da Repúglica, conside
rando que ainda persistem os
motivos de ordem econômica
que justificaram a expedição
do decreto-lei nO 7211, de 20

.

de dezembro de 1944, assinou
.

um decreto-lei prorrogando
pelo prazo de um ano a vigên
cia do referido decreto, que,
como se sabe, estabeleeeu o li
mite mínimo de idade' para o
tra;balho nas minas de carvão,
durante a vigência do estado
de guerra.

tines RITZ
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Hoje ás 7,30 horas

Bela Lugósí - Lon Chaney
'- John Carradine.

.

O FANTASMA DE FRAN
RESTEIN

Mais um "drama de horror,
pavor e emocões, ..
Warner Baxter e Marguerite

Ohapmann
.

A extranha aventura de um
médico envolvido nas malhas
do crime ...

Censura: Até 18 anos

Preço: - 2,40.

RITZ 'am�npã'�áS5 � ·7·,3.Õ
horas

.

Claire Trevor e Georg,e Raft
JOHNNY ANGEL

De duas coisas nãQ me farta
rei nunca. "Anjo"... di

nheiro. .. amor ...

Ors.
Aderbal Ramos:

da Silva
e

,oio Batista IBonn.ssis
ADVOGÁDOS 'IRua Feli�midt 34,
Sala 3, Telef. 16-31

Estão aumentando
Londres, 21 (U. P.) - As expor

tações britânicas estão aumentan
do numa média de dez por cento
por mês. Em abril os ingleses ex·

portaram produtos no valor de
çêrca de sessenta e nove milhões
de libras esterlinas, isto é, cêrca
de dez milhões mais do que no

mês anterior. As importações bri
tânicas continuam, entretanto,
sendo superiores ás exportações.

Música moderna
uorte-ame·riC8Dir

Audição, hoje, no Instituto
Brasil-Est!1dos Unidos

Rio, 21 (E.) - Nos meios políti
cos indica-se que o Partido Tra
balhista apresentará a candidatu
ra do engenheiro Rui Costa Ro

drigues, ex-diretor da Estrada de
Ferro Sorocabana, para concorrer

na vaga de senador por São Pau

lo, em substituição ao sr. Getúlio

Vargas. Pelo PSD, disputaria a

mesma vaga o atual deputado Ce
sar Vergueiro.

Dr. Uorinto üesar
da Silva-

Mr. Mackenzie Gor âon ;
geólogo norte-americano e

que ora 110S visita, oferecerá, .

como pianista amador, ho ie;
às 20,30 horas, um concerto
de música moderna norte
americana (booS wogie, fox
trot), no Instituto Brasil Es- .

tados Unidos.
Os socioe e 'os amadores'

de zmrsrca norte-americana
são especialmente zonvida
dos.
Mr. Gordon" que ontem ib

noite executou os mais va

riados números, no Clube 12.
de Agosto, demonstrou ser

um exímio pieniete,
Estamos certos que . seUl

concêrto agradará pleruunenr:
te.

Por decreto do govêrno federal,
na Pasta da Agricultura, foi, re

centemente, promovido a Bíologis
ta, classe M (final de carreira), o

sr. dr. Corinto Cesar da Silva, mé
dico residente no Rio de Janeiro
e casado com a exma. sra. Julieta
Ferrari da Silva.

O ato teve a repercussão em
nosso meio. onde o dr. Corinto
goza de grande estima.

Tome KNOT

A criança franzina, por este'
aimples fato, já.e tem em conta
de mais fraca do que as demai••
Se os pais a cercam de cuidado.. '

exage�ados, ela passa a julgar.ae,
incapaz de qualquer atividade. IS'
inferior às outras. 'eumpre ao.

paia evitar que adquira tal cori-'
vicção, não lhe dando atenções·
exce!jaivolI.' ,

Se .eu filho é franzino ou tem
.aúde precária, procure permitir-'
lhe atividadea compatívei. com
.uaa f6rçaa. para que lHe não ve-'

nha a fazer uma idéia errada'
de .ua capacidade. SNEi.

o PRECEITO DO DIA
Passou quase
incógnito

SERViÇO DE Lisboa, 21 (U. P.) - O pintor

METEOROLOGIA brasileiro �ân�id� Portin�ri pas-
I sou quase íncógnito em LIsboa, a

Previsão do tempo, até 14 hora. bordo do navio "Duque- de Caxias",
do dia 22, na Capital:

'

onde os jornalistas não tiveramTempo: bom, palsando a in.tável .

com chuva.. acesso. O vespertino "Diário de

Temperatura: e.tável; Lisboa" fói o único jornal a reve-
VentolJ: rondarão para

-

o quo- lqr a presença do artista, que vai
drante .uI. frelco..

para París, via Marselha, afim d€'
Temperatura. /extl'emn. de hoje,

foram: máxima 26,4. minima 21.7. expôr os seus melhores quadros.

FRANZINO MAS CAPAZ
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