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o Pa·rtido Social Democrático tem esteios e'--cnlunas do porte de Rerêu Ramos r
Ivo d'Aquino, . dois valores i�terectuais de primeira grandeza. Nenbuma· outra agre
'miação, . no Estado, poderá' gabar-se de representantes tão laboriosos e exponen

ciais quanto o são êsses pioneiros do trabalbo na Assembléia Constituinte.
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PRAGA, 22 (U, P.) - O ex-protetor da Boêmia e da Mo
.rávía, destruidor de Lidice, Karl Hoífmann Frauk, foi hoje
enforcado em praça pública nesta Capital, onde, durante a

guerra, exerceu 11 tirania e implantou o rig'i1nen do terror, pe
Ias execuções e assassinatos. Karl foi condenado à morte pe
Jo Tribunal do Povo, na capítal cheque, sendo consíderado
culpado nos lihelos aousmõríos, como príncípal responsável
na célebre destruição de Lídice, em \1942. Conseguiu entretan
to, mais uma 110m de vida, dilação do prazo que lhe foi conce
dMa para escrever cartas.

,

A UNIVERSIDADE DE LONDRES. Um dos mais
modernos edifícios' de Londres, completos após a guer
ta, situado próximo ao Museu Britânico. (E. N. S).

A projeçao no estrangeiro da
Estatística Nacienal

Cei. Pedro Scberer
S�!�!n��rianóPolis o Sr.
CeI. Pedro \Scherer. Sobrinho,
comandante da Fôrça Poli
cial do vizinho Estado do Pa
raná.

S. S. acaba de regressar de
uma excursão pelo sul do nos
so estado, tendo-se declarado
verdadeíramente entusíasma
do com o surto de progresso
que teve oportunidade de ob
servar em toda aquela zona,
especialmente na cidade de
'Tubarão e Crescíuma.
I "O movimento de carvão
'pelo porto de Laguna, declara
nos o CeI. Scherer, foi além da
.
minha espectatíva. Na minha
ida observei quatro navios car

regando e na volta encontrei
seis navios.
Em toda a zona, é grande a

febre de trabalho que se ob-
serva".

.

Apezar de ter chegado a DOU

cas horas em nossa Canítal
grande, já tinha sido o mime
ro de pessôas, que haviam le-I
vado os seus cumprimentos ao

nosso ilustre visitante.
"O Estado" deseja a s. s. fe

.ííz estadia em Florianópolis e

em nosso. Estado.

Vão represeDt�r
O Brasil

A-fím-de instituir a unifor- Brasíleíro de Geografia e Es- Rio, 22 (A. N.) - Noticia-se
midade internacional, nas es- tatístíca, então em estágio Ique os destroieres da nossa
tatístícas do comércio exterior, naquele país, de acôrdo com o Marinha de Guerra "Marcílio
facilitando destarte a coorde- programa de Intercâmbio de Dias", "Greenwalgh" e "Ma
nação inteligente das .relações técnicos estatísticos, adotado riz de Barros", que vão repre
econômicas entre as nações, pelo Instituto Interamerica- sentar a Marinha do Brasil na
foi elaborado, na Secretaria- no. posse do novo presidente da
G�ral do Instituto Interameri- A participação destacada de �r�'entina, cor0I?-el Peron, pa�cano , de Estatístíca, em Was-

um técnico nacional em rea- ttrão desta Capital c?m destí
íngton, um "índice de Conver- lização revestida de tal impor- no aquele porto no dia 23 do
sibtlídade", esquema básico de tância, dado o seu caráter in- cor�e!lte, sob o comando �oclassificação das mercadorias tenlacional, diz bem do pres- c�pItao de �ar e guerra Ant�sujeitas a exportação. tígio. de que gosa, no estran- mo Alves Cam.ara. Essas

. U�ll-A direção técnica imediata geiro, a organização estatísti- dades
_

da Marmha, bra�Il�lrade obra. de tão larga enverga- ca brasi.leira. deve�ao che�ar a Arg�ntmadura coube ao estatístico pa- no dIa IOde Junho, estando o
trício Otávio Alexander de Mo- ,

.

(Serviço de Divulgação seu regresso marcado para 7
l'ais, do quadro do InstitLlto do IBGE). do mesmo mês.

Semana de cinco
.,

dias
'LONDRES, 22 (E. N. S.) - Uma m.r.ma brítâníca manuta

tureira de automóveis inaugurou recentemente a se-mana de
trabalho de oinco dias. 'I'raba.lhando 42 horas e meio em cinco
dias ao invés de 46 horas 'em cinco dias e meio, os 11.000 ope
rári�s pertencentes à mencionada ráoríea elevaram a produ
ção de automóveis e caminhões numa proporção de 12 por.
cento sôbre Ü'S melhores resultados' semanais assínalados an

tes da guerra. Na semana inaugural foram fabricados mais de
mil veículos, o que sígnífíca o aumento de pelo menos 120
unidades. Desse total, 500 unidades estão

.

programadas para
exportação.

*** -- Normaliatoll?
-- Complementoris!as?

Quando .e transpõe um pe

ríodo de angú.tia econômica
como indubitàvelmen,te é o

atual. não há dinheiro que bas

te a uma pelisou para que ue

vista com decêrlcia, coma quon

to precise e more em confor
táveis condições. Poucos. ro ros

vivsm folgado. Um ou outro. As

exceções servem, na hipótese.
para consolidar a regra da es

cassez e o princípio gerei dos
,

aperturos.,

Não se conhecem funci9nários
eataduois com vencimentos que

enfrentem a criss, Todos êles

dispõem de limitados prOV4ilntos.
Veltuário e calçado, farmácia e

·alimento, aluguel de casa e

diversão, pensões e hotéis, trans
porte urba.no e corridos de au

tomóvel, não citando outros

despesas, correspondem na atua·

lidade a preços que arrancam

do bôlsó a moeda com a vora

cidade das iamell canina••..
Nem o n�rmali9ta, nem o,

complemental'i.ta. nem o cate;
drático, nem o diretor de depa r
tamento percel:am quantias
cujos cifras 'se nivelem às exi

gência. da época 6m que an·

dam mergulhaC109, vitimadoliO e

e.poliados .

A razão dos que ainda não

jogaram o seu equilíbrio men

tal à. urtigas, bem vê 'lU" a

Interventoria não pode'nem deve

privilegiar uma classe de ler

vidorea. reservando-lhe o bem
-estar, a folga e a abastança 1

quando as vacas mag·ras .ôo
de todos os serventuário••
Entretanto, é tal o delajo que

e Govêrno alimento em relação
aos normalista., para que e.tes
não sa afaltem. cada vez moi.,
doa grupo. elcolare•• que o au

mento de remuneração, o moi.
recente. a dos promeçõe. no

magiltério, e.tá definido no de
creto nO. í49, de 13 de maio.
dêste rnês de maio que trans
corre.

Se o diretor, jovem e ilultre,
que verbera no «Diário da Tar
de» AS MESQUINHARIAS POLI
QUEIRAS (Iic] do Interventor
Udo Deeke, e que conaiatern no

escorraçanlento da. normalistas
«dos educandários o que .OU
beram emprestar, com rara

abnegação. todo o .eu ideal de
mestra.»; le o diretor JOlé Me
deirol Vieira, repetimos, quiser
ver o seu êreo, com oa pr6prios
olho. leio o deoreto lupra'cita
do, e ficará inteiraào de que. dOI
750 normalistas que lotam os

quadro. do enaino e &i.tribuído.
pelas letra. burocrática. F, G e

H. cem -- 100 -- lerão pr6movi
dos agora de F para G, e 50 -

cinqüenta --, de G para H ..
*
* *

Não é solução definitiva. Bem
o aabemo.. Não é a largueza,
a folga, a remuneração ,alta.
E.tá claro. Já foi dito. E••n
tretanto, uma razoável melho
ria,' cabível na. po•• ibilidaàe.
orçamentáriaa.
Creio, jovem mas re,peitável

diretor; creia. iluatre a rticuli.ta
do DIÁRIO: o máximo c:to. pagia
mentos ao. profi.sionai. do ma

gi.tério, s6 se dará quando V.
Senhoria fôr quem adminiatre
o E.tado de Santa Catarina..
E mail. por estas dia., lhe

direm•••
·

.e noa aobrarem tem

po e e.paço no jornal.

TOME RNOT

Grêmio Catulo
Cearense
Rio, 22 (A. N.) - Os admi

radores do grande vate nacio
nal Catulo da Paixão Cearen
se, fundaram hoje nesta 'Ci
dade o Grêmio Catulo Cearen

I se, para penpetuar a sua me
-----�------------�--------

moria, já tendo sido eleita a

primeira diretoria.

'I Solidário com o
general Outra

....

Rio, 22 (A. N.) - Chegando
de viagem o vice-líder do P.
T. B. na Constituinte, declarou
que seu partido não negará.
apoio ao govêrno do General
Dutra, enquanto este, conti
nuar servindo aos interesses
dos trabalhadores do país.
Meios políticos acrescentam
que o P. T. B. recusará qual
quer composição com outros
partidos, na base de uma cam

panha contra o govêrno do
General Dutra,

4 luta na China
Nankim, 22 (U. P.) - Fôr

ças comunistas chinesas estão
concentrando-se 35 milhas a

sudoéste de Chandochim, afim
de, defender pontos fortifica
dos, contra as fôrças nacíona
listas chi:nesas.

De Gaulle será
o Presidente
Rio, 22 (U. P.) - O Gabi..

nete Francês pediu ao GeneraIJ
De Gaule que presida à ceri
mônia de 18 de Junho próxi
mo, data em que París come

.morará seu primeiro' apelo.

.para a união de todos os fran
ceses em resistência aos ale
mães, em 1941.

Portinari
em Paris
. Paris, 22 (U. P.) - Chegou
hoje vindo do Rio via Lisboa"
o eonhceído artista do pil1cél
PQrtinari, cuja fama é a maior
conhecida na França. Por par
te dos maiores eXjpoentes da.
arte modernista francesa ser

lhe-ão prestadas inumeras ho

menagens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOfr nossos
Agentes

Leiam todo dia esta coluna
até o fim.

Pedimo. avisar por telegra-
\ Rio, (E.) - Realizou-se, �r8:ndes ·debaJ�es os .seguintes I pregados bras�leiros q.ue de-

mo, q'uando o jornal não chegar mais umá sessão da Comissão incisos ao artigo 15: vam ser mantidos obrígatoria
no mesmc dia. da Constituição. Aprovada a c) - Participação obriga- mente nos serviços públicos

.ata, o sr .. Nerêu Ramos pôs em tória nos lucros das emprêsas; dados em concessão; e nos es
discussão o art. 12 do capítu- d) - Trabalho diário não tabelecimentos de determina
lo da "Ordem Econômica e excedente de oito horas, re- dos ramos de comércio e in-
Social", que foi logo aprova- duziveis mas só prorrogáveis dústria.

.

do, assim redigido: "Os pro- nos casos previstos em lei; Foram, a seguir, aprovados
prietários, armadores e .co- e) - Proibição de trabalho os seguintes parágrafos:
mandantes de navios nacio- a menores de 14 anos; de tra- Parágrafo 1° - Para o efei
nais, bem corno os trípulan-] balho noturno a meriores de to deste artigo, não há dístin
tes na proporção, de dois ter- 16; e em indústrias insalubres, ção entre o trabalho manual
ços, pelo menos, devem ser a menores de 18 anos e a mu- e o trabalho intelectual ou téc
brasileiros natos, reservando- <Iheres; nico, nem entre os profissio-
se também a estes a pratica- f) � Repouso hebdomadá- nais respectivos.
gem das barras, portos, rios e rio, de preferência aos domín- Parágrafo 2° As terras
lagos". 1 gos. que não estiverem cultivadas

DOENÇAS NERV�SAS O artigo 13, sem discussão, A este último foi acrescen- nas zonas agrícolas e de maior
Com 08 progressos da medicina. ficou aprovado desta maneira: tado: "e feriados nacionais e densidade de população, bem

hoje, as doenças nervosas, quando "Excetuados quantos exerçam religiosos", emenda do sr. Ar- como as terras não aproveitá
tratadas em tempo, são maleR per. legitimamente profissões libe- ruda Câmara. veis e públicas ou beneficiafeitamente remediáveis. O curandeí-
rismo, fruto da ignorância, só pode rais na data da: Constituição, Aprovado mais o seguinte: das pelas obras irrigáveis em

prejudicar osIndivídues afetados de e os casos de reciprocidade in- g) - Férias anuais remune- consequência de obras de sa-
tais enfermidades. O Serviço Na· ternacional admitidos em lei, radas. neamento poderão ser desa
cíonal de Doenças mentais dispõe sómente poderão exercê-los os Supressos os incisos h e i e propriadas pela União ou pelosde um Ambulatório, qne atende gra.
tuitamente os doentes aervcsos in. brasileiros natos·e os natura- aprovados: Estados e divididas na forma
digentea, na Rua Deodoro 22, das' lizados que tenham prestado j) - Assistência médica, sa- que a sua exploração agrícola
às 11 oboras. diàriament&. I serviço militar ao Brasil. Só- nitária e hospitalar ao traba- aconselhar.

mente aos brasileiros natos é lhador e á gestante, assegura- Parágrafo 3° - A lei oríen
permitida a revalidação dos da a esta o descanso antes e .tará a política ruralj no senti
diplomas expedidos por ínstí- depois do parto, sem prejuízo do de fixar o homem no .cam
tutos estrangeiros de ensino". do salário e do emprêgo, e íns- po, estabelecendo planos de co-
Em debate o artigo 14 "A tituição de previdência, medi-I Ionização ·e aproveitamento

associação profissional OU sín- ante contribuição igual da "das terras públicas. Na coloní
dical é livre, regulando a lei União, do empregador. e do 'zação dessas terras serão pre
a forma de constituição, a re- empregado, a favor da velhice, feridos os trabalhadores na

presentaçã., legal nos contra- da invalidez, da maternidade, cionais e para elas deverão ser
tos coletivos de trabalho e o doença· e nos casos dos ací- encaminhados os habitantes
exercício de funções delegadas dentes de trabalho e de morte; das zonas empobrecidas, que
pelo poder público". k) - Assistência aos desem- o desejarem e os sem' traba-
Depois de longos debates, o pregados; lho.

.

artigo 14 ficou aprovado tal 1) Regulamentaçâo do O segundo teve aprovação
como se encontra no -ante-pro- exercício de tôdas as profís- com um substitutivo do sr.

jeto, sões; Eduardo Duvivier e o terceiro
Aprova-se depois uma emen- m) - Reconhecimento das com nova redação,

da aditiva do sr. Silvestre Pé- convenções coletivas de traba- Ao finalizar a sessão, foi pe
ricles, que diz que "O Estado lho; dida supressão do parágrafo
deve amparar a empresa em n) - A percentagem de em- �.
sua função social".
Passa-se ao artigo 15, que

regula os preceitos que devem
ser observados pela legislação
do trabalho.
Aprovam-se dois incisos. \

O prlmeíro proibe "A dife
rença de salários para um

mesmo trabalho, por motivos
de idade, sexo, nacionalidade
ou estado civil".
O segundo inciso estabelece

"Um salário mínimo, capaz' de
satisfazer, conforme as condi
ções de éada região, as neces

sidaJd� normais do trabalha-

I
Caixa Postal, 5758

I
dor e de sua família".

End. Tel.: Mariely Logo depois, ás 12 horas e

20 minutos, a sessão foi en-

F P bl-:.------= cerrada. Páscoa dos uncionários ú icos
, APENAS Cri a,oo Sessão da tarde
Com essa .ínfima quantia Voe' A's 14 horas _e_30 min.ut9s, OONVITE

eetá auiliando o seu próximo. 7'"
-

""" - A 26 do corrente realizar-se-á Catedral Metropolitana, ás
C.ntribua para a Caixa de EsmoI.. voltou a reumr-se a comlssao, M

aos IDdia'elltM .e FloriaDÓDOUa. I que, inicialmente aprovou sem sete (I) horas, a Páscoa dos Funcionários Públicos.
______________------------ A Comissão Central tem a honra e o prazer de convidar

lOs se.
hhores Chefes e demais funcionários das. repartições fe

derais, estaduais e munidpais para se associarem a. essa de

monstração de fé, afim de que essa cerimônia, come nos anos

anterior·es, se revista de um cunho todo especial, qual ou . de

congreg'ar junto á Mesa Eucarística, sem distinção de classe
ou categoria, todos os servidores civís, inclusiv.e os aposenta
dos, que comungam da mesma Fé.

O referido ato terá a assistência do Exmo. e Revmo. Arce-

bispo Metropolitano. .

A Comissão Central: João Alcântara da Cunha, Martinho
Callado Junior, Dr. Antônio de Andrade Car:p.eiro, Fernando
Mendes de Souza Filho, Antônio Heinzen, Adão Sobiereski, D['.

.,.., João Ferreira Lima, Júlio Vieira, Dr. José Boaibaid, Milton
J Lehmkuhl e Arí Lentz.

'I
I'

I
I

I
tlUEiXAS E RECLA]llAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que '.he

ir teressa é, realmente, uma providencia
l'ara endireitar o que estiver errado ou

para que alguma falta não se' repita ; , e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarni
nhe-a ii SECÇÃO RECLAMAçOeS,
de O .l:(STADO, que o caso será lendo
sem' demora ao conhecimento de liuem

de direito, recebendo v. s. uma informa-

C;?') do resultado, embora em alguns ca-

sos não sejam publicados nem a recta-

mação nem a providência tomada.

, Reabertura do.\
-

Laboratório
Radio-Tecnico-Eleetron

Fundado em 1935
Montagem de rádio., Ampli-

I
' ficadore.-Tran.mi..cre.
Material importadn direta

mente do. U. S. A.
Proprietário

. Olomu Georges Bühm,

I
Eleob e -

Te.
cnioo - Profi••ionol

formado na Europa
nOl'ianópoli.

�U(1 João Pinto n. 29 -- Sob.

)1:SCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

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.

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiando-os a

MARIO SCHAEFER
. Representante

,

Peça hoje mesmo ao seu forne·
cedor um "Ccrtõo-Rovol", que
apresenta fôdos as instruções in
dicando como fazer para receber o
famoso tlLivro de Receitas Royal".
Se não enc_ontrar o Cartão,
escreva para: Caixa Postal, 3215

Rio de Janeiro.

Vedadas a ·estrangeir·os as profissões
liberais no Brasil

Clube DIze de Agosto
NOITE DE GALA·

AVISO
Dedicada aos seus distintos associados, o Clube 12 de Agôsto, pro

moverá no dia 8 de junho vindouro, uma Nome de Gala, .com inicio ás
21 horas. Constitue a primeira parte do programa, um concêrto de
canto, a cargo do insigne barítono' brasileiro sr. Silvio Vieira, figura
de renome do Teatro Municipal do Rio. Para encerrar essa deslum
brante festa de arte, constará, a segunda parte, de um grande baile, a

rigor, o qual terá início, logo após o co·ncêrto.
. Os senhores sócios poderão reservar suas mesas, com direito' a

quatro lugares, pelo preço de Cr$ 60,00, a partir desta data, na Secre
taria do Olube, das 14 ás 16 horas e, das, 19 ás 22 horas.

TOME APERITIVO I Ca(�llSaaJ Gravatas, Piiamea

I
Melasdel melhores, pelos me·

K N () T Dorel preçol 16 na CASA MIS
. CILANEA - Ruae. Mafre. 6

NA-O É NOÇIVO AOS

(
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\
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de maio, as seguintes farmácias:

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

Conselheiro Mafra.

4 - (Sábado à tarde) - Farmà-

cia Esperança
Mafra.

Rua Conselheire«

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

11 _- (Sábado à tarde) - Farmá-·

tia Nelson - Rua Felipe Schmidt.
12 - Domingo - Farmácia Ne'-·

son - Rua Felipe Schmidt.

18 - (Sábado à tarde) - Farmà.
cia Moderna - Praça 15 de Novem

bro.

19 - Domingo - Farmácia Mo-'

derna - Praça 15 de Novembro.
25 - (Sábado à tarde) - Farmá

cia Santo Antônio - Rua João Pinto.
-'6 - Dommgo - Farmã,cia Santo-·

l\ntônio - Rua João Pinto.

O serv5.ço noturno será efetuado peJa
Farmácia Santo Antônio, sita à rua"

João Pinto.
,

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossll Gerê...
cia e preencha a nossa "'ficha 11..
informações úteis", dando tôd... ·

as indicações possíveis, quo/ter..
mos prazer em recomendá. (a)
aos interessados na aquisição clI..
·I)ons funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aqui temos o Britania, . avião a Jato-propulsão, que
fez 603 milhas por hora, Da mesma classe do Me
teoro que fez 606 tru lh e s por hora batendo assim o

t eco td mundial de velocidade, O record anterior era

de 469' m.p.h. e pertencia a um Messerschimitt 109.
'(British Newe Service).

Raeder mostrou-se embaraçado

BoJos'
mais macios

ACARI SILVA
Regista a data' de hoje o

tra,n�correr do aniversário na- _

t�ll'CIO do si. Acari Silva, capa
citado gerente da Filial do
Banco "INCO" nesta' cidade.
Dada a larga estima que

desfruta nos meios sociais e
. ,:omerci,ais da nossa capital,

.

recebera por certo muitas re
'licitações, as quais os de "O
.Estado" se associam.

MENINA REGINA CÉLIA
Na efeméride que hoje trans

-corre, festeja mais uma pri
.mavera a galante menina Re
.gína Célia, diléta filha do sr.

eap. Aldenos Maia distinto
.oíicíal do Exército.

'

*.

ANIBAL CLÍMACO FILHO
,�ranscorre, hoje, o aníver

.sano natalício do sr. Anibal
; Climaco Filho, funcionário da:
Cía. de Navegação Costeira e

destacado elemento nos meios
-esportívos locais. Nueremberg.vãt (U. P.) - Bae- embaraço também quando foi

(ler mostrou-se embaraçado quan- mencionada a falsa acusação de

do a acusação referiu-se, hoje à homossexualismo apresentada con

informação que êle prestou aos tra von Ji<'ritsch, que perdeu' o co
investigadores russos, em Moscou, mando supremo do Oxército simul

depois de sua captura. Segundo taneamente com a demísãão de

esta informação Ooertng teria de- Blomberg d� posto de ministro da

sejado ser o chefe supremo das guerra, Reader tentou defender

fôrça!' nazístas e, dai, . terià pro- GOfl'ing afirmando que este, como

ST. curado Iançar- von Blomberg na presidente da comissão que ouviu
. A. MIMI FRAGA

. desgraça, animando-o a desposar
Deflui na d t h

� -
- as acusações, era o responsável

a a que oje :

sua secretárta, Reader mostrou pela absolvição de Gritsch.
',transcorre mais uma festiva .

_primavera da prendada se- ',..'--------.......==.;;........ O O 8 d UNIR Inhorinha Mimi Fraga, fino or- I a li
.nament., da so�iedade local. em Londres

*

JESUINO MOREIRA COR
REIA

Assinala a data .de hoje o
.transcurso do aníversárío na

íf;alí,cio do sr. Jesuino Moreira
Corrêia.

(

MENINO FREDERICO M. S.
NETO

Regista a data que hoje
transcorre o aniversário nata
.Iícío do inteligente menino
Frederico Manoel

. da Silva
. .Neto.

•

SRA. LORENA PEREIRA CO
MICHIOLE

Aniversaria-se na efeméride
'que hoje transcorre .a exma.

.sra. Lorena. Pereira Comi
chicle.

:ii

SRA. 'OLGA GAROFALIS
CAMPOS

A data de hoje regista o

transcurso do natalício da
exma, sra. Olga Garofalis
Campos.

* * *

MENINA MARIA LINA ICO-
NOMUS

.
Festeja na efeméride que

.hoje transcorre o aniversário
natalício a galante menina

. Maria Lina Iconomus.
* * *

.sTA. NILZA DA LUZ MOHR
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a gentil sta. Nilza da
Luz Mohr, fino ornamento da

. nossa sociedade.
* * *

VIAJANTES:
lVO DE FREITAS NORONHA
Para Porto Alegre, a chama

do da direção da filial dos afa
mados Laboratórios PlAM, se

guíu, ontem, o sr. Ivo de Frei
tas Noronha, ativo inspetor
-víajante daqueles' Laborató-
rios em nosso Estado.

,esfriado
00'.,1'0

'Friccione o peito e

�costascomVapoRub.
As ações de ca ta- ......

plasma e de vapores �) /�i
sol tam oca tarro, �-, (;
aliviam a congestão,
aca!mam a tosse.

B%s

mO!S/0/05

Serão utilizados como cobáías

MORCEGOS
A

.

Inspetoria de Defesa Sanitá
ria Animal, em sua campanha
para a completa extincão da
"RAIVA" ou "MAL DE CALJ1C:I
RAS" como é vulgarmente chama
da essa �errível moléstia do gado,
pede a todas as pessoas d,; bõa
vontade, especialmente :\5 resi
dentes no interior, para flue ma

tem o maior número possível de
MORCOOOS.
Mortos os morcegos, deve-se-lhes

abrir a barriga e colocá-los dentro
de um vidro com formo i a 10%,

�, cuja solução poderá ser adquirida
� . na farmácia local.
'C· Isto feito, queiram entreaá-los
J'. aos senhores intendentes distritais

ou prefeitos, 0'1 quais se encarre

garão da remessa dos morcegos
para o seguinte endereco:
Inspetoria de Defeict Animal

Sanitária. ,

A/C da RecléÍ�tã0 de "O Est�rlo".

F'loriljLn6polis"- Santa 'Catàrina. I

r

Por Herbert Lindsay
Mac Grave � (Serviço Espe
cial pata "O Estado".

I Londres - O pessoal encar-
regado das diversas seccões da
UNRRA nesta capital, onde
está localisado a quartel gene
ral dessa organização para to

-da a Europa atinge a um total
de 953 pessoas que represen
tam nada menos de desesseis
das trinta e cinco nações reu

nidas sob a bandeira dessa

instituição aliada. Esse pesoal
da UNRRA procede pratica
mente de todos os paizes alia
das, notando-se entre os seus

quasi mil funcionários repre
sentantes dos mais variados

povos, línguas e religiões, pois
não é raro encontrar-se dois
deles orígmáríos de pontac an

tipodas. Assim, entre esses

funcionários encontram-se bra
sileiros, chinezes, australianos,
néo-zelandeses, islandeses dus

aos, francezes, arabes, norte

americanos, inglezes e india

nos, todos empregados no mes

-mo esforço comum voltado
para a melhoria das popula-
ções européas sacrificadas'pe
la guerra .

C om o se sabe, a UNR
RA tem desenvolvido um tIa

balho herculen para atender
as necessidades dos paízes mais
assolado pela guerra providen
ciando a remessa de milhares

de t�neladas de roupas, Vive

res e medicamentos que se des

tinám a auxiliar os paízes da

Europa onde a situação geral
é quasi desesperadora, e nos

quais, milhões de pessoas. ho-
.

mens, mulheres e crianças se

encontram seriamente amea-
çados pela fome.

'

LONDRES, 21 (U. P.) - A radio de Moscou informou que
todos os russos de 100 ou mais anos de idade serão colocados
á disposição da Junta Médica especial da Academia, sob a di
reção 'do acadêmico Alexander Bogotolets, que está estudando
as "fontes da longevidade".

-- lo
PRECEITO DO DI.
CAFÉ. ÁLCOOL E FOME

O dafé e o alcool fazam desa

parecer. durante algum tempo, a

I sensação
da fome. mo. não evi

tam 011 más conseqüência. do pri
vação do alimento: o falto de

al!letite. prisão de -ventre, perda
de pê�o e aiminuição de relli.tên-
cia cU! doerJ,ças

Procu e climentar-s. c'on'lre
nienteITle!'ta, evitando o álcool
e o exces o de café. principal
mente Q ,,'e8 dos refeiçÕ8l1.
SNES

"

CÂMAJRA CIVIL
Na sua sessão de ontem a

Câmara Civil julgou os se

guintes autos: '
'

Agravo n. 1.58a, da comarca
de Blumenau, agravante Zil
da Corrêa Barreto e agravada
a Diretoria de Estradas de

Ro-I "orrel·o I. ageanodagem. Relator o sr. des. Luna \I II
Freire. Vendo ovulsa na

AGÊNmA PkOGRESSO
A Câmara Civil preliminar- --l!.

mente, anulou o processo de
fls. 26 em diante afim de que
a benerícíáría seja defendida
pelo Orgão do Ministério Pú
blico, Adjunto ou Promotor
Público, de vez que o titular
da Promotoria está impedido
por ter advogado contra os in
terêsses da beneficiária, resal

vado, ressalvada a Empregado
ra o" direito de constituir seu

defensor no feito, visto que o

Orgão do Ministério Público é

sempre o defensor da vítima e

seus benefiJCiários.
Agravo n. i.593, da comarca

de Araranguá, em' que é agra
vante José Firmino Leitão e

agravado Egídio de Souza Ma
chado. Relator o sr. des. Luna
Freire.
Foi dado provimento ao

agravo. para mandar subir á

apelação interposta.
MAtBADO I: �

o SEU ORGANISMO

�,c (lo" .$ ..... 4€1:0

CiQ ..o VfU, oa5o CO"lpl8UICÓES DEGUfQQa oO·\,\1l004f9"" "I)II"P I
.......tt

o iJIH.'cO Ot.SIl�. OqQovtQ IlAI.OU 20.... �

AGiaciall. ReprMen1Iaçõ_ em
Oeftll

Matriz: Flori«n6poUIII
Rua João Phdoi D. II
CaiKa Postal � 37
Filial: Cl'e.ciúma

Rua Floriano f'e:Íl!:oto, ./n
(Eal1. Pr6plliu),

T.lelll'a:ma.: ·PRlMUS"
Agen t_ uo. prin�ipoi!l

______________
,_ "...:_.t .....•l.... �:p ...�..::,�....

;-�----------.._ ..

·B R I T O
o alfaiate indicado
Tiradentes, 7 \

Crédito. Mútuo Predial
Proprtetártos - J. Moreu'a & Cia.

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

PI�ÊMiO M' IOR CR s 6.�50,OO

Muitas bonificações e médico graUs,
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-

F'ARMACIA ESPERAN'ÇA
t. f'uma.,ê.tleo NILO LAU8

iI!l...le • .........," ...........� •..r.n1íIa

_____ • edrlUlC'l'Jfr.. - __peUu -..... _
UUIIt<llOl c. fIoR'?_....

�� ... dA" .�tIla ...........� fCO�r�

\

•

CAPITAL: rR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Qua Trajano, 23 - Florianópolis
_________• � .== .--u-- _
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Encerra-da a primeira fase- de
rumoroso processo

Rio; (E.) - Encerrou-se nha a testemunha Geraldo Pi-
a primeira parte do sumário ii res de Oliveira houve um inci
de culpa dos acusados José de dente entre os promotor e o

Oliveira e d. Iolanda Porto,
I
advogado Bulhões Pedreira. O

envolvidos na tragédia de Bar- sr. Antônio Belot perguntada
ra Mansa, o primeiro como a Geraldo se nunca, havia visto
anatador do negociante José d. Iolanda e José serem foto
F'erreira de Melo e a segunda grafado juntos e a testemunha
apontada como mandataria do respondeu categoricamente:
crime. Seis testemunhas fo- - Nunca YÍ.
ram ouvidos em, plenário a O promotor solicitou, então,
mãe da menor MàJrta da GlO-1 que a resposta fosse redigida
ria, d. Almerinda Santos, o em outros termos, mas contra
campeiro da Fazenda Monjoli-I isso protestou o dr. Bulhões
nhos: Manuel Díníz de Carva- II Pedreira, orlgínando-se um ,tu
lho, Geraldo Pires de Oliveira, multo que logo depois serenou.

João Francisco de Carvalho, O depoimento do funcioná
Ramos, Lucas Evangelista de I rio público Lucas Evangelista
Oliveira e Aimberê Marcondes I de Oliveira, testemunha de vis
de Carvalho. ta do crime, afirma que d.
Em seu depoimento, d. AI- i Iolanda ficou estatelada quan

merínda entre outras, coisas, .o motorista fez os disparos,
disse .que não sabia que seu es- i sendo ele a única pessoa que
poso ia requerer ou tinha re-I socorreu a vítima, providen
querido a apreensão da filha, cíando um pouco de leite mor

entregue ao casal d,esde a,
ida-

Ino para o negociante Ferreira,
de de dez anos, a qual Vira pe- de Melo que insistentemente
la última vez quando regres- pedla agua, até que chegasse
sara de' São Lourenço com sua a ambulância da Santa Casa.

protetora. D. Almerinda citou A última testemunha foi
o episódio amplamente dívul- Aimberê Marcondes de Carva

gado do pijama visto por um lho, que efetuou a prisão dó
dos seus filhos,no quarto de d. [crímínoso e contra quem o

Iolanda, quando então, um dos, motoríta tentou atirar, só não

advogados gÇl, defesa.jao .ouvír q fazendo porque seu revolver
a afirmativa de que a peça era nãó tinha mais 'balas. '

de José de Ollveíra, indagou:
- Seu filho é capaz de dis

tinguir, de longe, um pijama
de homem do de um de 'mu

lher? '

A testemunha, que não, es

perava pela pergunta, arrega
lou os olhos e não soube res

ponder,
Na ocasião, em que depu-

AOS SOFREDORES
A ,Dra, L, Galhardo, ex-médica da

Centro Espírita Luz-Car idade e A ...or,

comunica a "'11udança do seu OIÍIlsul·

tório para a rua .....do Senado, 317, 2°

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onâe passa

a oferecer os seus préstirno�, Escreva
detalhadamente o nome, id�e, ende ..

reco, -nviando envelope selado e subs-
crito para a rrsposta, j utltaroente com

a importância acima.

BONS LIVROS

l\1otor' a óleo
,

cru

PARA LeR E 'DEPOiS. GUARDAR
RECENTES EDIÇõES DA LIVRARIA DO GLOBO

VICKI RAUM
À ÁRVORE QUE CHoRA. Este é o drama da borracha, no

Brasíí e nos outros países que a produzem, A autora de "Hotel
'Shangai" ao escrever êste romance, produziu, talvez, a sua obra
mais importante . ......•.................. $45
D1VHTRI MEREJKOVS.KI

O ROMANCE DE LEONARDO DA VINCI. A grandeza he
róica das readizações de Leonardo da Vinci na arte e na ciên
cia, o seu ,gênio 'sem paraâelo Id:e maior figura "do Renascimenéo
dão a êste romance hiogt-áfíco 'UIIll caráter excepcional, infun-
dem-se de certo modo uma grave pobr-eza $45
LILLIAN SMITH "

,

Ffl.UTA ESTRANHA. A história de um amor estranho, e

belo, que o ódio, a violência e o preconceito de raça tornou ím
posSlÍvel., O vigor dessas páginas, a beleza de, narração e a ím
portância da mensagem social tornam a leitura dêste romance
uma 3<lltêIttica experiêncía emocional.

r .. $25
RUTH GUIMARÃES

AGUA FUNDA. "Água Funda", uma contribuição literária
de primeira grandeza, traz para o romance hrasileiro o nome de
uma notável estreante. E' um romarice sertanejo, um documen-
tário social valorizado pela transposição artística $18 "

GRACILIANO RAMOS
HISTóRIAS INCOMPLETAS. Neste volume encontram-se

colecionados vários contos do romancista de "Angústia" - um

d'os mais 'expressivos valores da maelectualídade brasil"'ira. $15
LIAlVI O'FLAHERTY' r

O PURrrANO. Traçado com a mesma firmeza de "O Dela
tor", êste romance contém páginas que fazem tLemlbrar o "Inêer-
110" de Dante ou 'o "U1istês" de James Joyce. E um 'drama que
alcança a grandeza de ulll1atragooia grega. $17
ALDOUSHUXLEY' \
� O TEMPO DEVE PARAR. Desde a publicação de "Contra
ponto" nenhum outro lévro de Huxley esteve fadado a desper
tar tão grande interêssa como êste, Todo o espírito cáustico e

brilhante do romancista está contido nestas páginas - uma his
tória ousada, cheia de "esprut" e cuja ação tem ]!Ugar em Lon-
dres e Florença de 25 anos atraz. . '....... $20
PAUL VERLAINE

POESIAS ESCOLHIDAS. Nesta antologia, o leitor brasileiro
encontrará, dispostas na meSJl1J3 ordem em que se' acham. os ori
ginais, as poesias escolhidas nos sete prinoípais volumes do
.grande Iírico francês. Traduções de Onestaldo de, Pennafort, Ma-
nuel Bandeira, Guilherme de Almeida € outros. $40
FRIEDRICH NIETZSCHE

VCNTADE iiJE POTENCIA. Neste livro, que coastitui tal
vez a obra filosófica mais importante de Nietzsche, as respostas
que dá o creador de "Zaratustra" aos maiores problemas de
todos os tempos têm uma significação imiversal e descortinam
n humanidade futura novos caminhos para a sua grandeza. $35
PLATÃO

DIÁLOGOS, Traduzidos dirétamente ,ao grego, aqui estão
!.í'ês peças que constítuenu portas de acesso essenciais às cons

truções ,d'o pensamento platônico: "Mênon", que trata do pro
blema ,da virtude; "Banquete", que têm 'como tema principal o

,

amor; e "Fedro", que encerra a famosa Teoria das Idéias. $32
• Nas Livrarias ou pelo Reernbôlso

LIVRARIA DO GLOBO - ANDRADAS 1:416 - P. ALEGRE

VENDE-SÉ um marca "cu
max" - m it ro taçõea - 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 Instituto
dos Marítimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto,
34. 'l"elefone 1134".

• • •

,

Compra-se
Mcbília de sala, grUI)O esto

fado, em bom estado,

Dirigir-se à caixa Postal lOS'
Nesta.

·VENTILADORES
Vendem-lIe deís ventiladorea else:

fricos. grandes. para cima de ma

80 ou parede, sendo um oscilante.
proprios para escritório. barbea
rias, cafe••

'

etc. Tratar, na rua ,Al
mirante Lamego 15.

* * *

c, • Vendem-se, à rua

asas. Maior Costa 116-

e à r ua General Bittencourt;

esq. da Travessa Argentina=n. 2.
Tratar à rua Mi- jor CoSt3, 62.

X X X

Terreno no Centro
Vende-ie um terreno de llx30

dando frente para 2' rucu, Preço e:

demoi. informes Q. trator com

CESARIO, .no Banco Ince,
XXX

VENDI] S' li. H casa da rua
. . Jj- 1). Silva Jardim.

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

.' .

.c\DV(JG I\ DÜ� I
Dr, OSVALDO BULCAO VIANNA,

Dr, J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua F'elipEl Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

*'* *

PREftlS 11 811 de lavadores
\lU l:i-, 'lÃ e p e s sador ea

pa a tinturaria. Tratar à rua

'I'irádentes. 18 sob, das 9 às 11..

e d�s 14 às I 7 \1" -as
'

* * *

Vendem-se p��a cadeira
coosul-

:ESCRITóRIO .JURtDIOO COll'IERCIAL·
ASlóluntós: Turídicos -- C",merciois -- Rurais e Informativo.

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES �- �aDt,a Catarina
(!onllulte nOêsa Organizoção ontas de le decidir pela com

:::>ra ou venda ele imoveis, pinhais ou qualquer
empresa :neate e<itado ,

Diretor: -- DR. ELISIARI0 DE, CAMÃRGO E,lRANCO\."
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54
•
Caixa Postal 54 _' Fone 54

tório den vá. i- , de 1 pistão; uma
cuspideira de bomba; um.motor
para cons u tório dentário ada

ptado· com motor S,nger. em

perfeito funcionamento.
Tratar com o snr Newton

Noceti. r esta Red�ção
_'---------- --- ----

Sedas,

$AS
CasilDiràs

t-A.'
e

, f

(-)RJ_.A �l)O SOA I-{PI3JI�Ll
Rua C6'Dselbe'iro· MafrO', 36 - lojô e �obr�loja � Telefone 15,14 (rede interna)

I

Cai"a Postal '51 .._- EDd� Teleg.: «Scarpellin _",- Florianóp-olis
f
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,� SELECÕESI de A'BRIL
"

..................

Três Anos
nos Ermos Glaciais
25 homens perdidos numa tosca
c;bana de pedra.noArtico, onde
o frio é cruel, .. Desesperados
de fome, comiam lagartas, ta
tuís, e até as próprias botas!
No entanto, num gesto de aI,
truismo, guardaram espéciI?es
para futuros estudos zoológí
coso Seleções de abril apresenta
a história heróica da malfada
da expedição Gr'eely, relatando
como foi que os estudos por
ela realizados, vieram a fruti
ficar na Segunda Guerra Mun
dial. Compre Seleções hoje.

Também neste novo número:

PARL. E MEDITE. Quem está
•

tomado de angústia ou com o

espírito inquieto e perturbado,
pode conseguir alívio de ma

neira simples. Leia -êste útil ar
tigo em que se aconselha um

antídeto fácil e pouco lembra,
'

do, para, as tensões nervosas,
ajudando-nos a restabelecer o

- equilíbrio em nossa vida.

· .

QUE !ASE VOCÊ DE SEU CORPO?
Paramos de crescer aos 21 anos?
o feitio de nosso corpo afeta
nos a saude? Os magros vivem
mais que os gordos? São errô
neas muitas das nossas idéias
sôbre nossa aparência, cresci
mento e conduta. Veja os fatos
neste interessante artigo.

• •••••• + ••••••••••••

MACARTHUR - O HOMEM E O
MITO. Tantas vêzes caluniado, o

teatral MacArthur não faz ca

so das acusações, deixando que
suas conquistas falem por si
mesmas. Leia êste estudo bio
gráfico penetrante, do homem

que, vencedor dos japoneses,
era o único general que êstes
realmente respeitavam.

· .

APRENDA A CONHECER SUA DOR'
DE CABEÇA. Quais são as 30 e

tantas causas diferentes das do
res de cabeça? Quantas espé
cies de dor de cabeça existem?
Eis o que todos devemos saber
sôbre as cefaléias antes de pro
curar tratá-las sem conhectrnon
to. Para quem sofre de dores
de cabeça, êste artigo poderá
vir a: ser de grande utilidade.

COMPRE

SELECÕES
#

DE ABRIl..

A venda agoral
A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM OITO IDIOMAS

Copynght da
rs« U.4Yf YOUUfANO? Im;

FRONTEIRAS DA
MISÉRIA

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

chiades.
,O autor conterrâneo vem

encontrando grande oceitação
por parte do público. do seu,
livro «ESQUECIDO DOS DEU-
SES». que acc.ba de lançar.

AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MISÉRIA
que lIerá mais um sucelllO

desse n6vel escritor
catarinense.

IClube' Doze de Agosto
I ' AVISO IMPORTANTE

A Secretaria dessa distinta Sociedade acaba de expedir aos seus>,
associados, a seguinte Circular:

.

t dI' 'De ordem do sr. presidente faço público, para. conh,.e?l1;nen o
o

prezado consócio que a partir desta data, a portaria exigira, para o

II·,ncrr"es'so ás festa's' a �arteira de sócio ou o talão correspondente ao

I ·"0 <,

'Ih d d' I arem em suamês em que elas se realizam, ficando-I es ,:e a o, ev ,'Cf araI companhia, pessôas extranhas ao quadro social, sem o ingresso p
esse fim expedido pela Secretaria d� .GliUbe. . I

'I Para facilitar a, fiscalização, solícita o sr. l?reslid'en.te, a todos os

seus associados que ainda não possuem a Ca�teIra Soc�al, que ,l�e�n:charn a fioha que acompanha e a d�volvam a Secretaria �om ._
,
o.o

�grafias tamanho 3 x 4, para que assim possa ser ela fornecida irnedia
tamente.

,

t
.

.A Diretorie solicita aos dignos associados que dêm aos por erros
todo o apôio moral de que necessitam para o bom desempenho de
suas funções. '

Tenha

r--�""""'-----""'---

i' SE LEÇÕES Séie
()e�

de ABRil

26 artigos
da maior

�' atualidade I
COM ?RE SEU EXEMPLAR IHOJE MESMO!

•

C:������J
Adalberto Belizário Ramos
e Zéli� de Abreu N. Ramos
PQrticiparn aOI parentes e

Qmigi)s o contrato de ceao

menta de sua filha ZÉLIA
ANGÉLICA com o dr. Mário

Balllini,
Tubarào. 12/5/46. I

Baisifli e Lucia
Balsini

participam 008 parente� e

amigos o contrato de �ala
menta de s eu filho, MARIO
com a sri ta Zélia Angélica

N'3gueira Ramos .

Tuharão, 12/5/46.

26 artigos
da maior

� atualidade 'I
COMPRE SEU EXEMPLAR �

,

HOJE MESMO!
fi

Custa só Cr$3 ,00 I 1. .. que o costume de sepa-
,

- .J - rar as palavras, na escrita, só
-------------�------------.....'

----I começou no século IX, e o deEsqueceralJn"",tr;;;e d� crtenemne usar sinais de pontuação ,ape-' � 'la
'nas se conheceu no seculo

entre as chamas XVIII.
2. .. que: o escrítor polonês

Joseph Conrad, famoso mes-

Itre da língua inglesa, não sa
bia falar uma palavra sequer

Idês:te idioma até a idade de 25

P. Alegre, :_(E.) - Dolo- beiras tendo como sempre,raso e comovente detalhe en-' atuação digna de registro no
trou como cena prinCipal em! caso, pois, com a presteza e o
um acidente ocorrido á tarde I

denodo com que comparece-de ante-ontem, impressionan- i mm e agiram os "soldados do
-do profundamente todos que, fogo", o íncendio ficou cír-
dele tiveram conhecimepto. cunscríto e, depois, totalmen-
E' que, no desenrolar de um te dominado no pequeno apo'incendio, cujas proporções ma- sento em que se ínícíára,

'teriais foram mínimas, uma A rapidez com que o fogo se
criancinha, abandonada n a propagou pelo quarto ocupado
lPr.ecipitação por quem a

guar-I pelas
duas senhoras, como

dava, ficou exposta ás chamas, apurou a polícia, deve-se a que
'em poucos momentos vindo a existia no mesmo uma lata e
.ser tambem presa do fogo. I garrafas .contendo gasolina.

O contristador fáto ocorreu I
::no prédio n.? 512, da rua João
_Alfredo, que serve de moradia
coletiva, e onde, além de ou
tras pessoas, ocuparam um

. aposento d. Alzira Verdum, d.
Celína Verdum e a pequena
.Nelsi, esta sob os cuidados da
.segunda senhora' citada.

No pequeno quarto, no qual
se .encontravam essas tres pes/

(' .soas, preparava-se no momen-"-v.' -to, qualquer refeição .rotíneíra,
o que era feito utilizando um

'fogareiro de pressão.
Tudo corria normalmente,

cuidando as duas senhoras dos
:preparativos para a mesa, ao

mesmo tempo que palestra
vam 'despreocupadamente, 'en
-quanto Nelsi, que conta ape
':nas 3 anos de idade, se achava
deitada em uma cama, á vista

, de Alzira e Celina.
Repentinamente, forte es

irando se fez ouvir no pequeno
aposento - era o 'fogareiro
que explodia - e as duas se

.nhoras, tomadas' de surpresa e

em movimento instintivo,
.saíam do quarto para outra

parte do prédio, 'alannando,
(./, com seus gritos os demais mo

radores.
Ainda, não refeitas do ínes-'

perado, ambas, passados
. �ou

cos instantes - mas suficien
tes para o irreparável do que
acontecia - lembraram-se de
.Nelsí, que ficára sob o leito.,

Então, bruscamente, Celma
retornou ao 'quarto _' quando
este já envolto pelas chamas
- conseguindo nele penetrar
e trazer para fóra, já comple
tamente atingida pelo rogo, a

Infeliz Nelsi.
Em seguida, foram pedidos

auxilias ao Hospital de Pronto
Socorro tendo ido ao local
uma a�bulancia daquela ins

tituição que, para ali, trans

portou as duas vítimas.
.

Tanto Celina como Nelsl' fo
ram de imediato atendidas
por médicos e enfermeiros,
que se encontravam de plan-
,tão, naquela casa de socor,ros

de urgência, onde também as

duas ficaram internadas: Celi-
'na, em estado grave, e Nelsi,
em estado desesperador, ne

nhuma esperança havendo de
que venha a pequenina a ven-

Rua do Rosór;o, 55-A, 2,0 andar � Rio'cer a luta com a morte.
• • • • • • • • • • • • • • • • • ITam�.=n_o�c_or_ip,_{)_d_e_B_om_-

1
PERDEU SE 'no trajeto compreendido entre

'

-, Rio Bonito (hotel da vvo. Koerich)
e Florianópolis, uma ctlrteira contendo CR$ 9.600,00,
uma Nota Promissória no valor de CR$ 2.000,00 e ou
tt'nc: papéis. Gratifica-51#'! bfm a quem entrega-la às Coso!>
'Pernambucanas, em. Flctianópolis. 3 v 3

· .

Rep�esentQnte gerei no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA

anos.

3, " que o Nilo -é o rio do
mundo que contém a maior
variedade de peixes de água
doce, pois das 20.000 espécies
mais de 8.000 se encontram
naquele caudal africano.

4. .. que, quando Gíuseppe
Verdí estreou sua ópera "La

====::;;;;;===============;.;...--------'i!''I'ravíata ", em ROIllJa, a,

Prima_,
tlona Donatellí era tão gorda
que o público rompeu em gar
.galhadas na cena em que o mé
díeo lhe anunciava a sua pró
'xima moa-te em comsequêneía
duma consunção.

I5. '. que o bambú é uma
das plantas que crescem mais
rapidamente; que, 'em deter
minadas coudiçôes e época, ela
cresce até 60 ceneímetros cada
24 horas.; e que existem cêrra
de 30 variedades d€ bambú, das
quais as meruores não vão além L.. ------

'dos 15 cemtimetros e outras
chegann a atingir a altura de
�5 metros.

6 .. , que numa vitrine da
Biblioteca do Vaticano encon

tram-ss expostos alguns ca
chos louros de Lucrécia Bór
\gia, a célebre filha�o :papa ale
xandre VI; e que Lord Byron,
ao contemplar aqueles cabe
lo.s, que comparou a um raio
de sol, enamorou-se perdida
mente da memórda de Lucré
cia, tendo-lhe dedicado um ad
mdrável poema.

CASA MISCELANEA dí stri
buidera dos Rádios R. C., A
Victor, Válvulas e Discos,
Rua Conselheiro Mafra

"

ODIN

�
lH E Q ECOMENJ),I

Tarquínio

COntRA fERIDAS l1€cenT€S ou AnTIGAS

awá rJ.'
. t

Mário e Zélia
confirmam

� empre em casa

APERITIVO
uma garrafinha de

«K N O T» ,---

OPORTUNIDADE' -- VENDE-SE,
Neaócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, A�ARINHO,BR-INQUEDOS e miudeza. com bôa frequezla de ATA
CADO e, VAREJO - preço de fatura estoque calculado

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

Rio do Sul - Santa Catarina.

RECORTE :ffiSTE ccmpon pl'eencha-o e �or nosso. inter.
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMQLAS AOS INDIGENT�
DE FLORIANÓPOL:ES.

_, . '.

Autorizo. a minha inscl'içao como S,6clO co�tnbumte
de�a C;AIXA uom a mensa:�dade de �r$ .

La:boratório
Clínico

RUA' JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianõpolis
Farm. -Nal'bal ANes de Souza

da Costa Avila
Dr. B. S, S. Medina

�arm. L.

Exame de St\!lglle. Exame para verHica.çã.o
de cancer, Exame de urina. Exame 3)Qra

verificação da gravidez, Exame <ia escarro,

Exame para. verificação de doenças �a
p.eJe. boco e c:-].belos. Exa�e de fézea,

Exame de secreçoes.

Poutt>vaccinas e tl'ansfu!Jão de songues,

I }:.;xame. Qu>í:mico de farinhas, bebida.
cofé. ágUOSl, etc.

� --'m_u.--....I---- ...

Florianópolis, de de 1�4 .....•

Nome por extenso

�

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .•....

I
I

i .f
1 � 1

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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23DE MAIO
S. João Batista de Rossi,

Confessor
Este santo era chamado pa

ra dar, mais uma vez, o exem

plo da verdadeira caridade
cristã. Nasceu em Voltagio,

De acõrdo com a nota oficial·1/46, item 7, da I. V. M. S C., E��i�{!F����F�:cE:
termina hoje, às 17 horas, o prazo para a i'Dscriçãu à Regata Encer- :����:;i��::�!tl:��
ramento da Temporada Ofi&iaI1945-1946, q,ue será realizada domingo �i::rSa�O��!iC;�ã�U\���S �;

t.�
•

r�; próximo, na raia oficial do Siderurgia A. C., em Tubarão. !;�::J1������;�:fr�
. .,.' tual entregou-se, sem os con-

O TORNEIO "INITIUM" DE ll�ta Joaquím Gonçalves da, rareco, do Aval.
. !ISIna contrat? em branco, �em selhos devido de um diretor de

1946 . Sl�v;a" com o tempo de I Me�hor z�gueL."O �squ.crdo I
anular -as cial;lsulas extras. A almas, a tais obras de penitên-

�s,- :clubes. ��adori�tas d� 15421/5. .'
I

. 1- Diamantino, ·do Figueíren- n?s�a fa?na e farta nessa es- cia que teve que interromper
primeira dIVIsa0 �stao ultí-

_ Dera� mot1v� a esta 9-�Ct- se.
,. .. .

pecie. o curso teológico por faltarem-
,mand� �s pr�par�tlvos para, �ao as lrregular�dades vertfí- Melhor médio díreíto - Ga- Barata Tonta - Jogad?r lhe as forçrs físicas. Restabe-
no próximo dO�Ing�, ?�nco�- cadas ao. ser regIst�'ado o te�- to, do Caravana do ,A7" .

errado que corre ,�traz ca tecido, passou para o Colégio
�erem ao 'I'orneín Imt�um, p�, �u�cIOnando cmco e nao Melhor centro médio - Ha- bola e dos a;ctversanos, sem I

Minerva, conseguindo o sufi-
inaugurando o campeontto de �eIs JU1Z�S.

..

roldo, do Ca,r3:vana do Ar. pod�r alcança-lo�.. _
, ciente conhecimento em teolo-

Amadores do corrente- ano; Tambem se apurou .que a Me�hor media �squerdo Bicho - Gratificaçâo dada gia para poder receber ordens.
*

(prova em questão se dísputou Henrique, do Aval aos craques vencedores. Este
sacras Mais tarde abençoou a

O "INITIUM" GAÚCHO em outubro de 1944, e não em Melhor extrema direita "bicho" se diverte em "cachor- muda�ça à qual obrigara-o a
Pôrto Alegre, 22 - Alcan-I novembro de 1945, . conforme

I [co, do Figueirense. ros", "coelhos", "gatos" e "va- doença' pois estava convenci-
çou. �ompleto êxito o Torneio decl8JrQ� a Federação Paulista I Melhor meia direita - San- cas" diversas.

.

do que' teria' ficado vítima do

"�llltlUm" do �ampeonato .

da de Atletismo.
e

. _ford, do ?aravana do Ar. Bode - QUr�ndo s�rg� ',u�lol'lgulhO, se os sucess?S brí-
cídade, patrocmado pela Fe- �

I Melhor centro avante - �aso encrencaao, costuma-se Jhantes nos estudos tivessem
deração RiO.grandense de

_

Fu-

CAMPE.ONATO URASILEIRO

'l!Amaury,
do �vaí. dizer: "O b:d� �stá SOI�O".. I continuado .. sac.erdote, entre-

teb,ol,. sagrando-se campeao o
.

DE VOLEIBOL
"

. �elhor me�a esquerda - B_?de eXpIat.ono - E o ar-, gou-se inteiramente ás obras
Gremlo port0:;tlegrense, se-

.

RIO, 22. - .0 Conselho Téc-l 'I'íâo, do Aval.
.. .

queiro que. deixa entra: uma' da caridade. Fundou um así-
guído pelo NaclO�al. A renda ruco .de voteíool ,�� C. B. D. ,Melhor extrema díreíta - bola, a ymca da partida. O lo para meninas e moças po
alcançou a quantia de 22.880 organizou, em reumao efetua- Povoas, d� Paula Ramos. rapaz fica sendo <culpado ela bres, o Hospício de S. Luiz.
cruzeiros. da, � :ta:bela do

.
campeonato Me!hor Jogador ?a rodada - derrota.

L Gonzaga, obra que hoje ainda.
* brasileiro de voleibol, rnascu- Henrique, do Aval. Borboleta - Jogador que funciona. Era ele também

ATLETISMO.
.

lino e feminino, .a ser dispu�a-
.

.

x
'.

muda de clube trequentemen- muito procurado como contes-
, Rio; 22

. O, �lumInenSe d@ em _B�lo Horizonte, �m JU- DIC.IONÁRI� ZOO-FUTE- te.
.. -.

.

sor e diretor espiritual. Re-
venceu, domíngo ultimo, o tor- nho proxrmo. A tabela ,e a se- BOLI8TICO Burro - í�uahflcatIVo n. 1 cusand dignidades, aceitou,
.neio de estreantes da' Feder.a- gulnte: - Cam:peona� Mas- Águia - Paredro que se com o qual são "mímoseados' porém

o
o título de cônego ..

ção Metropolitana de Atletís- c1}liJ:o - Dia 22 - Sao �aulo aproveita do esporte para. ti- os ártbi,t�os. ;p o r q'u e este' fá:cultava-lhe
mo; x RIO Grand€ do. Sul; �la .24 rar. va!ltagem erp.. seu :avo�·. Canarl� -:- Cam�rada ."que majores e melhores possibilí-*

_

- Estado do RIO x Distrito AgUla - Espécime relativa- leva a.mlssao de captar .. os dades para seus trabalhos em
'ENCERRAM-SE AMANHA Federal; dia 25, 26, 2'7, 28 e 29, mente raro. Seu nome cientí- adversários. . benefício das almas. Morreu
Conforme a nota of!ci�l da se�-finais..Campeo_nato Fe- f:iJC� é .alic�ador. "Voa:' de pre- Cangufl::, - p;-,ócer .que __tr�z ,.tão pobr,e que uma institui

:F. V. M. S. C., amanha,. as 1: ,mmIno - dIa 23, Sao P�ulo x ferencIa sobre bons Jogadores sempre a boLsa che18. .t"ala ''\Çào caritativa teve que custear
horas, er1cerrant-se as

. I.nscn- Rio Grande .do Su�; .

dIa 24, de cartaz, dispensando os "ga- satisfazer as "mordidas" dos I. as despezas de seu funeral.
cões para a Regata OflcIal de Estado do RIO x DIstnto Fe- �inhas. .. mortas". craques.

.

Encerramento da Temporada deral; dia 25 - Minas x Ven- Anta - Profissional que as- (Continúa)
1945-1946, a realizar-se dOlJ,lÍn- cedor do 1° jógo; dia 26 e 29 �•••••••••••••• "•••""•••••••Ii.iIiI•••IB.""ftj..... """""""'�·_' __

go na raia oficial do Siderur- semi-finais ,e finais.
•

l'
A C " ....

gm . .

* APROVADO O PROGRAMA

.CLASSIFICAÇÃO DOS CLU- Em sessão realizada dia 20,
BES CONGClliRiENTES, AO na séde do Conselho Regional .

TORNEIO RELÂMPAGO de Desportos, o Conselho de ÓNE ODEON - Fones: 1537

1° lugaIl - Atléti!co, com 6 Representantes da Federação - 1602 - Hoje ás 71/2 horas 3°)
,pontos galnhos e 4 perdidos, de Vela e Motor de Santa Ca- Sessão Chie

14 tentos pró e 15 contra. De-j tarina aprovou o programa
- Um filme qu� vai clirélto

fidt: 1 tento. para a regata de encerramento ao coração!. _, .

1° lugar'- Figueirense, com da Temporada Oficial de 1945- - Sua mIssao e fazer nr ...

6 pontos ganhos e 4 perdidos, i 1946, que se realizará .no pró- ...mesmo quando a sua

I16 tentos pró e 15 <contra. tximo domingo em Tubar.ão, alm� chorar!

'Saldo: 1 tento. Icom a participação do Iate j LAGRIMAS DE PALHAÇO
-lo lugar - Avaí, com 6 pon- .Clube, Veleiros da Ilha e Side- com

tos ganhos e 4 perdidos, 13 ten- rurgia A. C. Beniamino Gigli
.tos pró €'9 contra. Saldo: 4 Amanhã daremos publiCida- - Uma história que retrata

tentos. Ide ao programa da' sensacio- a própria vida!
.

10 lugar - Caravana do Ar, p.aI competição de Vela. No programa:
com 6 pontos ganhos e 4 per- _

* 1°) - O Esporte em marcha

didos, 17, tentos pró e 1:1 con- 'PARANAENtSES x MINEIROS DFB.

tra. Sa1do: 6 tentos. CUJ;iHba, 22 Perante 2°) - Ma,estro João de páu

1° lugar - Paula Ramos, grande assistência inaugurou- Des. Colorido.
com 4 pontos ganhos e 4 per- se hoj,e o estádio local, tendo. 3°) - O Voz do Mu..'}.do
didos, 15 tentos pró e 15 con- o Atléti,co Mineiro derrotado o Jornal.

tra. Atlético Paranaense, ]Dor tres Preços;. - 3,601 - 2,40
20 lugar - Bocaiuva, caD; a zero. � , 2,00.

8 pontos perdidos, 5 tentos pra '" '" 'ii' .
Censura: - Imp. ,14 anos.

e 15 contra. Deficit. 10 tentos. APRECIAÇÃO SÕBRE A CINE IMPERIAL - Fones:
* ÚLTIMA RODADA 1587 - 1602. Hoje ás '7,30 hrs.

JUíZES QUE ATUARAM NO Damos aJbaixo o nosso pon- Ultima exibição
'IDRNEIO RELÂMPAGO ,to de vista sôbre os pr.élios fi- - Uma engraçadíssima his-I
Newton Monguilhott, 6 ve- nais do Torneio Relâmpago da tória, apresentada por um

�s; Francisco Prazeres, 4 cidade, efetuados na' tarde de elenco juvenilt
Ye�s; Agapito Veloso, 2 vezes; domingo último: BANCANDO O CUPIDO .

'I.

João F. dos Santos, Lúcio Car- Melhor -conjunto - Carava- com I AYRES <iOHÇALVES e
valho e Antônio Salum, 1 vez. na do Ar. Diana Lynh - Jimmy Lidon I

poWrtAicHi'pDoArn Mo'OgGOpHoÇrAenLtYegESe !
* Melhor jôgo - Avaí x Fi- Comédia!

NAO FOI HOMOLOGADO O ,gueirense. Romance!
pegaOQB da &UOS reloções o

"RECOlU)" Me1hor· juiz - Sr. Antônio Piadas! nascimento de I119U filhinho

I.Rio, 22 -_ O Conselho Téc- Salum. No programa:
d F Ih I. A Y R E S

nico de Atletismo da C. B. D., Melhor goleiro - Curr'l)_, do 1°) - R�port8Jgem. a o a

1 "d"Atl't·· C
.

DFB Fo
..
olis, 17/3,'46recusou homo ogar o recor e ICO. I .arlOCa -

. ,

dos 5.000 metros do atleta pau- Melhor zaguefro dirteito --. 2°) - A 'c.iência popula\ - 'J.- ......""""""""'..........

I

IShort. A morte física, não é banho
_ Variedades esportivas mila�roso, que converte má�s

Short. ,em bons € ignorantes em sa-

Preços: - 1,20 - 2,00 - bios, dum instante para outro.

2,40.
Censura: - Imp. 14 anos. Todo homem, encarnado 0:u

PRóXIMO CARTAZ I de.sencarnado, que se deSVIe

DOMINGO - ODEON -
'

. da estrada reta do bem, pode
_

IMPERIAL vir a ser perigoso gênio do

O filme premiado do ano! . mal.
)

OS AMORES DE SUZANA'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
,

Ir

com

Joan Fontaine - George Brent
e mais Dennis O'Keefe

Walter _Aibel
AGUARDEM! ! !

Hugo deI CarriU - em:

APAIXONADAMENTE

fretes, carretos, mudanças
em geral?

,

A I TU
Mercado Públicv, 37.

Fone 16-34

PREÇOS TABEl,.ADOS.

..

A reencarnação é o.meio, a

educa.ção divina é o fim.
. (MissiOnários da Luz)

NOiVO HORÁ.RIO DA

'P. f' 7GRE - FLomAN/}-
POLIS - CURITlB<\

I

QUINTAS E DOMJN{�('.S
Dec-olagem de Floúarrót)olis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - F1LORJ \Nó

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas

INFORMAçõES:
FILIAL VARIG - ED. ILA
PORTA - TFLEFONE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �'ST.Oo-QLtI"ta-feira, 23 de Maio de '946 7

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Práttca no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 11s. à
tarde 'excepto aos' sábados. das 14
ãs 16 fioras - CONSUI.TóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. M"'-RTO WENDHAUSEN
Diretor de Hospital "Nerê« Ramos"
CLí:\ICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIA:\'ÇAS

•

- Fone manual 81�

DR. BIASE FARACO

- por Cari W_' Stone, corres
pondente britânico - (Serviço
Especial ao CEC para "O Es
tado",

'; Londres, A guerra que pas
sou, a par dos seus horrores,

_...,.,".....w:.l',.,.................,.,.....!';."'<o........,.,....J,.,..........,.....Ojju.a__.....-..........,.,...........__.............-ia;,"!IiI'IijI"Ii teve também os seus momen-
tos menos dramátíços, capaDR. ARMANDO VALÉRIO .zes até de fornecer motivos

DE ASSIS para divertimento. O caso que
Dos Servtços de Cl!nica Infantil da se segue é um exemplo disso'Assístêncra Municipal e de " _

•

Caridade ,POUCO depoís da invasao do
CLíNICA �IÉmCA DE CRIANÇA!! norte afrícano c d liADULTOS -. ,o oman o a ia-
CONSUJ.TóRII?: .Rua Nunes:Ma. do resolveu realizar uma gran-chado, 7 (E,lIfíCIO S. FranCISCO). . ;.

Consultas das 2 iis 6 horas de parada para festejar a ex-RESID11:NCIA: Rua Marechal GUI· -
.

.

.

lherme, 5 Fone 783 pulsão dos nazistas de Trípolí,
da qual participaram elemen
tos de todas as forças que to
maram parte na arrancada pa
Ta EI. Alamein até a chegada á
capital da colonía italiana que
acabava de ser capturada. Um
soldad., pertencente a uma tias
unidades da infantaria britâ
nica .que mais se distinguira
durante toda a campanha,
marchava garbosamente pelas
ruas de Tripoli quando come-

Consultór-io: R. Visconde de aUTO
Preto, 2 _ esq. da Praça 15 de 1\0- çou a sentir que alguma coisa
vernbro \ iltos da "Belo Horizonte") in.comodava O seu pé esquerdo .

Tel. 1545 Aquilo foi aumentando cada
Consultas: das 4 ás fi horas. vez mais e quando regressouResidência: R. Felipe Schmidt, 38

ao acampamento o pobre sol-
dado correu logo a tirar o

P e s a d o sapatão de cam
panha para por o pé á vonta
de e ver o que o incomodava
tanto. E no bico do sapato foi
encontrada uma bolinha de
papel, no qual a operaria (lá
na distante Inglaterra ... ) que
terminára o calçado havia es

crito: "Que Deus proteja quem
calçar este sapato'"; ..

,

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cllnlca e Ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DIAriamente das 15 às 17 horas.'
RESID:ll:NCIA: AI�Íl'ante Alvim.

36. Fone M. 251

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

CONSULTóRIO - Felipe .Sc.hm!
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID:ll:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONBS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da sante
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquâtrtco 'do Rio na Capital l' e-

déral
CLíNICA MÉDICA - DOENÇA!!

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO '.
- Rua Felipe Schmídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - AtTA CI·
RURGlA -- MOLÉSTIAS DE SJIl.
..... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medl-
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vII·
rios anos do Serviço Cirúrgico do -

Prof. Alípio Correia Neto
Clrurgi'a do estômago e vias bl
tíarss, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

ntero, ovár-Ios e trompas. Vartco
ceie. hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598 ..
RESID:ll:NCIA: Rua Esteves J!l'

nior. 179; Te!. M 764

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.
ELECTROCARDI()GRAFiA

Doenças do sangue e dos uervos.

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

boras.
Atende chamados a qualquc- hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Illeir.,.

les, 18. Fone 702
RESIDf:NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

Operações - vias Urinãrias -

Doenças dos ín tesr.ínos. ré to e

allUS - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebíana.

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

Atende diar-iamente às 11,30 hs

M
·

d 100 ke, à tard.e, d�s 16 hs, em diante al� e' msResíd: Vida I Ramos, 66. ' ,1 •Fone 1067

com um litlro
'.,

D'r" Lau'ro Doura' Herford, 21 (ONA) - Os nazis:
• tas prometeram um automóvel a

AUSENTE cada alemão e receberam o paga- UM LIVRO UTIL
Estágio na Maternidade mento adiantadamente, mas quan,:, Prefaciando livro sôbre titulo acima, a sair breve, de autoria. de

de nSão Paulo", do a guerra rebentou, a promessa Adolfo Bittencourt Silveir-a (Sub-Diretor da Receíta). e João Teixeira
Serv!ço do Profe.sor Briquet estava por cumprir e não passava da Rosa Júnior (Of icí.al Administrativo do 'I'esour.o do Estado) o exmo.

silo PAULO de um pretexto pará propaganda sr. dr. João Davi Ferreira Lima, atual Secretár-io da Fazenda, assim se

e para levar o povo a contribuir cxpr-essou :

. "Reunind,o em volume a legislação estadual e federal concerne.i.e
al�' .Impos,tlo. �ob.re Vendas e Coneígnações, hem como, em índice alfa
hético e remiSSIVO, decisões e emendas de pareceres relativos ao aludi

do t,rlbucho, prof'er-idos por autoridades esta
duais, além de um prátioo.« falrto forrnulár ie
sôbre a matéria, prestaram por sem dúvid 1. os
81'S. Adolfo Bittencourt Silveira e João Tei�ei
r� da 'Ho.sa Júnior, ser-viço de real valia, pr in
c ipalmente ao oornér-cin e á indústria ,e tam
bém áqueles que, pela sua atividade, se vêm
a braços cem as dificuldades constantes e·

multiplas de assunto tão contravertido. Pre
encheram, não ha negar, uma lacuna que est-
voa reclamando imediata solução, tantos são.

. os obstáculos com que diár iaruente deparam
tanto os que pela sua função exigem o impos-·

quatro lugares, muito econômicos, ,tiO como os que pela sua atividade 'o pagam. E
. o fizeram, aqueles esforcados funcionár-ios do-pOIS gastam nove decilitros de ga- TeSOl1l'O do Estado de Santa-Catacina, com a pno'ficiência que da suasolina em 100 kms., poderiam com- longa pr-ática de serviço era Iicito esperar".

petir em qualquer mercado se, Faça encomenda do seu ex enuplar pelo Serviço de Reembolso Poe-
em vez de 1.000 reíshsmark, cus- tal, Á LIVRARIA ROSA.

Rua Deodoro 33 - Floríanópolís.

Médico - chefe do Serviço de
Sifi!is do Centrn de Saúrle

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

Uma bis ló,ria da-.
guerra que passou

DR. NEWTON D'AVILA

,

com suas economias para a cons

trução de fábricas que, em vez de
automóveis para 'O povo, produ
ziam tanques e aviões.

Entretanto, como nem tudo se

perde, ficoú o desenho desses pe
quenos "Volkswagon" feitos espe
cialmente para a boa rêde de e�
.tradas alemãs e agora os ingleses
estão fabricando desses carros á
razão de 1.000 por mês para uso

de suas fôrças militares.
Esses explêndidos carros de

Viage
PELO

Expresso Noturno do' jornal
o ESrrADO

AUTOMOBILISTAS I
Afenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranc_o
OFICINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

- . _.. .... IM ... idll!
uo

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA-
'_d•.t••• 1171 - !éde: I}.I A
I!f.C'�!fDIOS • TJU.�SPOBTB8

Cifras do ,Baíanco de 19.44:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

- tassem 250.
Em três dias o correspondente

da ONA viajou mais de 400 milhas
num desses

.
carros de 10 H. P.

muito faceis de conduzir. Não po
dem competir nem em força nem

em durabilidade com as marcas

americanas e inglesas, mas, para
uma Europa empobrecida e sem

I meios de transporte, o "Volkswa
'gon" pode ser a solução ideal.

O fato dos ingieses estarem dis

postos a desviar matérias primas
para a produção desse veículo, de
monstraria que reconheceram a
sua utilidade.

I
rlS

«

«

Siaistroa pagos nos últimos 1\)' anos

Responsabilidaljes
98.687.816,30

76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Partlphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barreto Ó� Araujo

FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS,:

CHEGADA . A JOINVILE:
. SAíDA DE JOINVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Inforínacões:
,

í

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em loinvile - no Hotel Pr,íncipe

"

Imposfo sôbre Vendas
f,onsignações

e

ESCRITÓRIO JURtDII;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário doe Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - :rone 54 - Caixa Postal 54

"httl"l'",cn t..l"'l!'rilfi�n� "F,1ibrRjH�n" -' Laie", - St. Catarin.

OU�R VESTIR-SE (OM (ONFORTO E -ELEGANCI;-;�'
.

PROCURE A'
• I

alfai!!�!!! S�!!�2i��O�d���
I
I�I--------�I--------------------�----------------------�

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecQões "DISTINTA" e RIVET. Possue um grcln
de sortimento ,de casemiras. riscados. brins
bons e barato•• algodões. morins e aviamentos
para alfahltes. que recebe diretament9 das

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

Florian6poU•• - ,FILIAIS em Blumenau e Laje•.
melhore.' fábrica.. A Caso "A CAPITAL" chama a atenção do.

-

visita antes de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�A situação politica .e a sitnavão econômica não se �esolverão com luvas de pelica. O General Dutrl.
'saberá descal�ã-Ias no momento oportuno, para valer ao ,povo, desgostando embora os democratas
tagarelas, que ,«fazem»' tudo com bons' discursos, e nada sugerem de

. prático, . de construtivo e
de remediável� no que toca às verdadeiras necessidades nacionais. I

a tuberculose em Santa Catarina, 1C8Pit8iS' estrang�i-,
OpiDi�o de um têcníco � r��O,-�p(���lor����_se:

,�e?-do sido
, convId,ado para ele l�i:os ,de q�e '�ISPO� ess� .' que o Conselho Nacional do I

dírtgtr o Serviço Nacional de hosp:lt�l e, porem, m!enor. a Petróleo vai propôr ao govêr
Tuberculose, o professor ,�- n�cessldade. Ql:anto a profíla- no a modificação da legislação.

Maio da 19666-- fael. �aula. Sousa, catedrático XIa,
.

pode-se afirmar q�e ela vigente, afim de que possam.
Florlanõpollt, 23 1.1�_ ' ,

de. �.lSlOlogIa ,�a Fac,!ld�e de se encontra .' bem �l'lentada. ser admitidos capitais estran-
---

�IlgIene- e Saúde Pública, da Santa Catanna pOSSUI um bom jeíros nas empresas de e I _'

a. bI'
U:niversid.a�e. de S. ,Paulo, im- serviço �Ie san�tór,io e mantém ração do petróleo brasilei�g o

,

'Inda o pro em� do tr I·go
ClOU uma serre de VIagens pe- Intenso intercâmbio com a Fa-

.

t

,

'

U
ss . los Estados brasileiros, a rim culdade de Higiene e Saúde Os domhJios britâni-'

R'io. 22 (A. N.)' _ O nroble- res, afim de colaborar nos es- IfIOS esta- ·d
ma do trigo está na ordem do rórços que estão sendo feitos U l O UOI OS
dia preocupando as autorida- nesse sentido, ° sr. Argemiro Londres,,22 (B. N. S.) _ Ao,

des, técnicos, comerciantes, Hungri Machado presidente do I
deixar a Grã-Bretanha com

industriais e principalmente Sindícato da Indústria do Tri-] destino, a seu país, o sr. Chi-

os consumidores, privados des- go no Brasil. O conhecido in- fley, primeiro -rnínistro da

se precioso alimento. As decla- dustrial, que é também vice- Austrália, fez a seguinte de-

rações, prestadas pelo chance- presidente da Câmara Argen- claração pelo rádio, referindo-
ler' João Neves da Fontoura á tino-Brasileira de Comércio, se ás conversações dós primei-
imprensa levam a crer que a tratará do problema de abas- TOS ministros da Comunidade

situação, melhorará dentre em tecimento de trigo, para o que
Britânica: "É evidente ou=

breve. Agora, noticia-se que se demorará ali cerca'de uma
em resultado da conferêncía

viajará, hoje, para Buenos Ai- semana.
dos primeiros mínístros do Im
pério Britânico, a Grã-Breta-'
nha poderá falar com renova
da energia nos conselhos mun

diais:'. O sr. _Chifley disse, em

seguida que a Austrália se

guíria a política de desenvol
vimento dos suprimentos de
matérias primas, afim-de tor
nar-se, tanto quanto possível:
auto-suficiente, aliviando 'as�,
sim o esforço sôbre a Grã-Bre
tanha, acrescentando que se

país apoiaria também as ini
ciativas comerciais. "Sei que
posso falar em nome de meus

colegas primeiros ministros,
quando digo que os Domínios
permanecem ombro a ombro
com a Grã-Bretanha" - con
cluiu.

BATISTA PEREIRA

Que bom se

fôsse aqui!
*

Hospital N, �!' Rem o=

de examinar a situação sanítá-: Pública de S. Paulo. Há, pp

da em nosso país. Re.gressan-'1'ém, defi.ciên'cia de técnicos, e

do a S. Paulo, o professor Pau- a exe-cução da profilaxia não é

lIa Sousa fez á reportagem as portanto, perfeita.
seguímtes declarações sôbre a O que Impressiona em San

incidência da peste, branca nas ta Catarina, sobretudo, é o

regiões que vísítou. bom senso com que se resol-

Falando sôbre o nosso Esta- vem os problemas. Possui o

do foram as seguintes as pa-
Estado um sentido de organí

lavras daquele competente zação altamente desenvolvido,

profissional. "Segundo o que
procurando resolv.er os seus

nos foi dado observar, é carac- problemas ?om rapidez e gran

teristico dos Estados de San- de economI�. As.' lacunas en

ta Catarina e Paraná e da zo-
contradas sao oriundas da fal

na, norte de S. Paulo: a ínsu-
ta d�, ve:ba, e facil.�ente re-

I
ficiência 'de leitos para o nú- med_Iavels. Se a Umao,prestar
mero de doentes de 'tuberculo- apoio, ? Estado podera 1'e801-

De sua viagem a Joinvile, já ver facilmente os seus proble-

I
se acha de regresso, entre nós,

se.
mas profiláticos.

o jornalista Batista Pereira, Em Santa Catarinaa, obser- No tocante a luta indireta

diretor da Imprensa Oficial e vamos uma difusão relativa- contra a peste branca, obser

Presidente da Associação Ca- mente pequena da tuberculo- Via-se em Santa Catarina um

____IIIII!__ I
iarinense de Imprensa. se,. Nas zonas industrlals do grande interesse pela criança,
Ao registar a circunstância, Estadia, como Joinvile e me-l não só pela sua educação in

jazemo-lo com o intuito de ,ho- menau, a doença apresenta-sei telectual Como também pelo
rnenagear um confrade ilustre, em fase de p.rogresso. O Hos- seu desenvolvimento fisico,

C{ue bem merece do jo�nalismol pital Nerêu Ramos, de Floria- mas o esforço pela saúde in

catarinense e cuja linha de nópolís, é um exemplo do sen-I fantil é prejudicado pela malá

conduta honra a profissão mo- tido que se dá naquele Estado ria e pela cerminose que ata-

delarmente. 'ao combate ao mal. O número cam a população.".

Rio, 22 (A. N.) - Prossegui
iram, ontem, de manhã, as de

lígêncías da Comissão Central
de Preços nos estabelecimen
tos atacadistas de generos ali
mentícios, verífícando-se en

tão novas apreensões de char

que e trigo em pontos dife
rentes da cidade.

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva

tines' RITZJlOlCY
e

loão Batista
Bonnas.is

ADVOGADOS
Ruo Felipe Schmidt 34.

Solo 3. Telef. 16-31
,

RITZ -:- Hoje ás 5 e 7 lh hrs,
George Raft - Claire 'I'revor

_ Signe Hasso
1 JOHNNY ANGEL

S�bre as suas azas, o "Anjo"
trazia uma ameaça de morte!
Forte...

'

Diferente ...
Emocionante ...

Censura: - Até 14 anos .

No programa:
1°) _ Filme Jornal 68xl(}"

_ DFB.
2°) _ Notíciárí., Universal

_ Jornal.
A's 5 horas _ 3,6b - 2,40.,
A's 7l1z horas __:_ 3,60 uníco,

ROXY _' Hoje ás 7% horas,
1°) _:__ Cine Jornal Brasilei

ro 4x65 - DFB.
.2°) _ Bela Lugosi _ Lon

Chaney _ em:

O FANTASMA DE FRAN
KESTEIN

Mais uma história de horror
e pavor.

3°) _ Warner Baxter ___

Marguerite Chapman - em:
,o DILEMA DO MÉDICO
A híst6ria emocionante de

um médico envolvido nas ma

lhas da lei ...
Censura: _ Até 18 anos.

Preço: - 2,40;
RITZ _ Amanhã ás 7% hrs.
Uma aveIlitura e]etrizant6'

filmada em plena selva atna
zônica, pelo ,grande eXiplorador
FlRANK BUCK:

�ACARÉ _ o terror do Ama.. ·

zonas.

RITZ _ Sábado em ,avant-pre
'miére:-

DUAS GAROTAS E UM
. MARUJO

Van Johson - June Al1ysOIlll
- José Iturbi _ Jimmy'

IJurant

Reabertura do
Museu Científico
Londres, 22 (B. N. S.)

.Reabriu-se recentemente em

Londres o Museu Científico

��!���o�td�ér���t�����t�O� Previsão do tempo ,,' Valiosa oferta I· Prof. Moacir
guerra. Uma Interessante ex-

.

.

RIO, 22 (A. N.) _ A Funda- Fernandes de
posição marcou a sua reaber- SERVIÇO DE METEO- ção da Casa Popular acaba de • _

.

tur8:: a exibição d;;s fases su- . _

ROLOGIA
,

receber valiosa doaç�o de um Figueiredo
cessivas da aeronáutica ale- Previsão do Tempo, ate 14 gra�de terre�o na �1da;de de Seguiu, ontem, paea a Capi-
mã durante a guerra: via-se horas do dia 23 na Capital: R:._'ecl'fe, destmado a constru- tal Federal, o consagrado es

assim entre outros as aviões Tempo: Instável agravando- çao de casas para operários. cultor: catarinense, prof. Moa

sem piloto pequenos caças, s� com chuvas no fim do pe- Foi ofertante o Presidente da cy r Fernandes de Figueiredo.

bem como, diversos tipos -de nO.do .., T.emperatura: Elevada a Associação dos E d I O jovem e aplaudido artista

t pnnc' t d
mprega os catarinense vai concorrer ao

mo ores, de turlbinas· e de àis- .1iplO en r�rr o em declinio ,Siríldicalizado da Capital Per- disputado prêmio "Viagem à

positivos empregados na pro_lno
fIm do penado. Ventos: De nambucana. Europa>", patrocinado pelo Sa-

pUlsão a játo. Norte rondando para quadran- Ião Oficial.

Ao lado das realizações da te sul, com rajadas fortesA Progr-Ida. a lavoura
Como sempre acontece, mag-

t'
. Temperat tr \J nifica será a exposição que se

',ecnl:Ca alemã, exibiam-se tam-, uras ex emas de realizará, possivelmente em se-

bém a título, de comparação, h�Je.' foram: Máxima, 25.6 e DO Estado do R.·o tembro, na Cjdad'e Ma,ra"il�hosa,
alguns apar,elhos e dispositi- Mllllma 21,6. visto que os nossos maiores

VOS britânicos. Um catálogo
--_.- Niterói, 22 (A. N.) - Cal- pintores, escultores, etc. se de-

d T
- cuIa-se que, a safra do arroz gladiarão na conquista do prê-

- uma vel1 adeira fonte de A ENCAO' I t mio, apresentando os seus me-

informações, de especial inte-
es e ano atingiifá, neste esta- lhores tralbalhos.

rêsse para os técnicos no as-
'

, I do, cerea, de 700 mil sacos. Moacyr .Fernandes estará

�unto _ podia ser obtido, na &heg�u a esra-capital, o. Ql:lanto á produção do feijão, presente. Estamos certos que

\entrada do Museu: .

. circo .Est�ela do Sul" quels�l1� uma das maiorés da his- seus trabalhos merecerão os

estreara hOJe. . ,
tona fluminense. aplausos do público e a admi

ra1ção do juri.
Jovem e sonhador, vivendo,

acima de tudo, para a arte,
Moacyr Fernandes saberá re

presenta/r sua terra l1ataI.
O trabalho que apresentará,

temos convicção, será a produ
to não do desejo de uma via
jem .à París, mas, sobretudo, da
a1legria de ver sua pequenina
terra tão grande quanto as de
mais na Salão Oficial de Artes'
de 1946.
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CONTRA CIISPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS J
AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÔNICO CAPILAR

,POR �XCELÊN(IA :Tome KNOT
} .h

:r� '-,.;t/:� �,:.t.t:�,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


