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NÃO PASSA DE SABOTAGEM
I
dando para um mês, quando serão Sindicato dos atacadistas não der

Rio, 24 (A. N.) - O Ministro do renovados estoques. Sôbre o caso outro representante, a Comissão
Trabalho falando aos jornalistas' dos bancâríos, o titular da pasta 1 continuerá reunindo sem esse ele-
.sôbre a falta de gêneros nos prin- safientou que a Junta Governativa mento.
cípais centros do país, adiantou' vai apurar se, de fato, houve des-]
que êsse fato não passa dum traba- v io de dinheiro e normalizar a si- O PRESIDENTE ESTÁ AO LADO
lho de sabotagem dos interessados tuação do Sindicato afim de serem DO POVO
em fazer uma guerra branca, alar- indicados dois nomes que compo- Rio, 2.4 (A. N.) - Falando aos

mando o povo. O Govêrno declara rão a comísão, nomes, aliás, que jornais sôbre a atitude assumida
existirem alimentos, que não f'al- serão da confiança do gOVêrno., pelo govêrno em face da sonega
tarão ás populações. Ainda ontem, Quanto á Leopolddna, confirmou a ção dos gêneros alimentícios por
pela sua própria iniciativa, o Pre- demissão dos diretores da empresa, parte dos atacadistas, o sr. Ernani
sidente Dutra, acentuou o Minis- 0!j1 quais substituidos por interven- Cardoso, Secretário do Interior e

tro r»: mandou comprar grande tores da confiança imediata do Co- Segurança da Prefeitura, declarou
quantidade de banha em, São Pau- ronel Machado .. Sôbre 31 retirada do que medidas severas estão sendo

Jo, cuja ausência se fazia sentir representante do comércio ataca- tomadas, em represá.lia, pela forma
nesta Capital. Quanto aos. dentais dista da. Comissão Central de Pre- como os atacadistas se manifesta
gêneros,' há grande quantidade, ('os, o Ministro informou que se o mm na última reunião da Comis-
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� [�munl� a� Iram 8 ma�[ara
Rio, 24 (A. N.) - o (liário Do choque havido entre co- prestada ao Chefe do Govêrno.

local "Jornal do Brasil", em munistae e as autoridades, re- Acrescentou. que os lamentá
sua tlfliC;ão de hoje, notician- suitaram. alguns mortos, qua- veis acontecimentos do Largo
do as' ocorrências verificadas tro, segundo noticiam os jor- da Carioca vieram demonstrar
ontem à ilOite no Iargo da Ca- nais, e inúmeros feridos, sen- a necessidade de enerqs.as me-'
rioca, escreve o segl1inte: d? que três em estado gravís- didas contra um partido que
"l)4.lIter a onda de anarquia stmo. está tora da lei. Esse partido,
ta,ng'j(la. pelos comunistas a,pa-I »:. acentuou, ainda ontem veio
tl'ida.s -- eis a missão mais re- POSSÍVEL O FECHAMENTO demonstra?' o. perigo que repre
levante que cabe ao Chefe' de DO PARTIDO COMUNISTA senta e afirmou ter sido éle,

_

Polícia nesta hora erueial m�- Rio,_251 (U. P.� A imprensa Barreto Pinto. o primeiro q, ter
ra ti sobrevívênrda do Brasil locai, verberando a atitude dos batido ás portas do Tribunal
integrado em

.

suas .tradíções elementos e lideres bolcheuis- pedindo o cancelamento do re

flemocráticas e liberais. A tas, prevê e advoga mesmo a gisto daquele partido. Reatir
Naç�o cerra fileiras ao lado dOI possibilidade de vir o Partido mau qu� o general Dutra n'e
g'oVe1'110, como um só homem, Comunista do Brasil a ser wn- cessita do apóio indispensável
�lest� etfcruzilhada de nossos I siderado fora da lei. de tôâas as correntes poiiti-
,destlllos, certos todos os brasí- •. cas.
Ielros de que o govêrno en- OS COMUNISTAS RETIRAM Concluindo sua oração, en-
fJ�ent·a a salvação pública. SEU APOIO

.

caminhou ,à Mesa um requeri-
*

.

Rio,,"24 (A. IN.) - Informa menta solicitando ao Ministro
- Rio, 24 (E.) - O Largo da um' vespertino que a bancada da Justiça o número de mor
Carioca foi, ontem, teatro de comunista resolveu retirar seu tos e feridos em consequência
mais um. atentado' à ordem, apoio à Constibuição ora em dos acontecimentos de ontem,
provocado pelos comunistas. discussão, afiançando que ela no Largo da Carioca.

O S1'. Carlos Prestes pro- não atende ás aspirações do ---'----------
curando despistar a responsa- PQvo. Caíres Brito, represen- '4 ARGENTINA'bilidade que lhe pesa, no' caso, sentante do P. C. B. junto à
para reunião da Constituinte' Comissão Constitucional dei- TOMOU PARTEfazendo uso da palavra, foi d� xou de comparecer às re�niões
uma candura impar.. Após ha- da C o m is são, justamente
ve1' se retirado do recinto da quando se vota a redação fi
Assembléia, entrevistou-se com nal do projeto.
o Chefe de Polícia, a' quem so

licitou permissão p a r a a

lidaqe q'!!e le pesa, no caso, na
reahzaçao de um meeting co

munis�a no Largo da Carioca.
O sr. Pereira Lyra, Tesponden
do a solicitação, de.':laTaTa não
ser possível visto que medidas
.já haviam sido tomadas contTa
a possível peTturbação da or

dem. Entretanto, peTmitira a

realização do comício em Ipa
nema.

Entrementes, . elementos co

munistas procuramm estabe
lecer a confusão, confirmando
a realizacão da 1'eunião no re

ferido Largo da Carioca. As
sim, desde cêrca de 16 horas
foram os manifestantes se

agrupando naquele' local.
Aproximadamente ás 18,30,

Prestes, .,;apitaneando um gru
po de líderes vermelhos, cl!e
gava ao Largo da CariOl'a, con
tra as determinações das auto
Tídades policiais. Da-se, então,
a primeira troca de tiros que,
a proporção que o tempo es

coava. ia se transformando em

Verdadeira fuzilaria.

Washington, 24 (U. P.)
Oficialme]n:te a Arga'Utin.a to
mou part'e na Conferência de,
Alimentos e Agricultura das l-A CONSTITUINTE E OS Nações Un�das, quando Garcia

ACONTECIMEN':BOS DE Aris compareceu à reunião do

ONTEM comité número três da Orga-
Rio, 24 (A. N.) _ Ao se ini- nização I'll'temacional das Na

dar a ses.são de hoje na Cons- ções Unidas.

tituinte, observava-se um am-l P d--..-d-------t--·---d--biente de tensão nas tribunas. e I a a re Ira a
e' galerias, apinhadas de pes- .Jerusalém, 24: (U. P.) - O
soas, o gue fazia prevêr a re- Comité Sup.erior Árabe dirigiu
pe'i4�ussao que teriam, no de- UUl memol'andum aos E.stados
correr da mesma, os aconteci- Unidos e Gl'ã-Brétanha, pe
mentos de ontem no Largo da I àindo a l'et.il'tlda de todas as
Carioca. ,Tamljérn C?bservou-se I tro}}as estl'allg'eil'as e esta,bele
que o numero de representan- cimentos á�a,hes na Palestina.
tes era maior que nos outros

;�� �s!n����:t���s:;,o ��: �dO Gabinete do' Secretário da
Iniciou-se ás 14 horas, sob S ça Purbll·"aa presidência de Melo Viana, eguran."

estandQ presentes 115 repre- O dr. Lúcio Corrêa, Secretário de Estado dos
sentan.tes. A Ata da sessão (Ln- Negócios da Segurança Pública, como medida preven-
terior foi apt'ovada, com ligei- Uva e no uso de suas atribuições, torna público que",
TO reparo; passando-se, em se- em face dos lamentàveis acontecimentos occorridfts
guida, ao expediente. na Capital Federal, hcam Susp8Dsa�, no �erritõ!io do

I
Pela.ordem, o deputado Bar- Estado de Santa Catarina, até ulterIor debberaçao, as

reto Pinto declaTOu que, .mais liceneas para a realização de comícios promovidos
<jo que. nunca, entende que, pelO Partido tomunista.
sem distinção de cqr partidá-' Florianõpol'is, 2ft de maio de 19"6.
ria, toda solidariedade deve ser 1 --

• •

são Central de Preços, ameaçando O GOV:eRNO INTERVIRÁ DIRE-
deixar sem gêneros a pepulação TAMENTE
carioca, com o brusco cancelamen-, Rio, 24 (A. N.) - Os jornais lo
to de todos os pedidos feitos aos cais ,no'ticiam que o govêrn.o inter

produtores, no interior. Informou virá no mercado de
.

gêneros de
haver o Presidente Outra se colo- primeira necesidade, adquirindo
cado decididamente ao lado do po- nas fontes de produção para ven

vo, designando '0 Diretor de Abas- der diretamente, ao público, por
tecimento do Exército para adqui- preços mais aeessíveis. Informa
rir nas próprias fontes produtoras ções procedentes de todos os re

os gêneros necessários ao abaste- cantos do país dão conta a satís
cimento do Rio, São' Paulo e ou- fação com que foi recebida 31 no

tras cidades e cuja atividade será tícia.
desenvolvida em p lerra colaboração Segundo se noticia, o Exército
com a Comissão de Preços. Para será o órgão controlador, compran
demonstrar, mais, uma vez, a falta do os produtos e vendendo-os ao

de patriotismo de certos atacadis- p.ovo. A medida produzirá uma

tas - ddsse o sr. Ernani C3II"dos.Q baixa nos gêneros, pelo menos de
- basta acentuar que muito deles 50%. Acrescentai-se que o govêrno
estão procurando criar dificulda- estabelecerá preços tetos, com mar

des ao govêrno, vendendo o xarque gem suficiente para diversas elas
por menos que a tabela em vigor, ses revendedoras, afim de estabele
visando o encalhe do produto so- cer condições normais no mercado.

negado e apreendido pelas. autori- Limitando-se os lucros dos inter
dades, Essa manobra, entretanto, mediários e vendendo diretamente
será também anulada pelo sr, Er- aos consumidores, o govêrno pode
nani Cardoso. rá restabelecer as. condições nor-

mads do mercado, desde que nossa

produção é suficientemente grande
para atender :às necessidades do
nosso consumo.*

*
* Os acon tecirnen tos do

Rio, fá .largamente comen

tados pela Imprensa, dão
que pensar a quantos vêem
num caso dessa ordem,
não causas sàmente, mas

efeitos, resultantes e corr

seq iienciae ...
O Govêrno luta agora

mais con rr a o ambiente de

penúria econôrnica e explo
teçêo mercantil, que são o

caldo de cultura ideal para
o comunismo, - do que
pràpriamente contra êste.
A_miséria e a fome das
neçõee doen tes mandam os

respectivos povos sonhar.
com regÍmens novos, com

as promessas que êsses re

gimens fazem no ·tocan,te
às condições de vida boa e

farta, sem filas, sem man

teiga a 32 cruzeiros o qui-
.

Ia, sem as roubalheiras
dos mil e um canalhas

qz�e enxovalham o cornér
cio, a indústria, o varejo e

o atacado.
O General Dutra tem de

ser General mesmo. Mão
de ierrot . Dureza de pulso!
Meios drásticos, cadeia,
reqcumçoes ; multas, e de
mais rigores de exceção,
eis o que o momento exi

sé do patriotismo de S.
Excia. Grite quem 'gritar,
a ;,erdade é que os patrio
tas democráticos da opo

stçeo, ciosos das preiro
gativas liberais, não darão
remédio a males como os

que padecemos.
Há' de ser com violência;

sim, com a violência é que
se porá nos eixos a situa

ção da patifaria explora
tória, tão às es�âncaras

parasitando no sangue do
povo brasileiro.. Cirurgia,
pois, e termo-cautério. Bis

turi, trépano, forceps, bo
ticão, e todo o instrumen-
tal necessário à interven
ção opeudória, urgente,
imperativa e rec;/amada

palas circunstâncias.
Sobretudo, espada! Gume

cortante e pontaços de es

pada militar, -- contra os

ladrões, os velhacos, os

assassinos da economia e

da ordem no Brasil!

A

Renunciou ao

IS��J!2S2!�U.P) _ Um
porta-voz oficial do Q. G. nor
te-amoricamo anunciou que
Edward Chaves, advígado de.
defesa do ten. Leonard W. En
nis, nos julgamentos relati
vos ás brutalídades . nos cam

pos ele concentração, renunciou
ao seu posto, devendo voltar
aos Estados Unidos ..

Um roubo audacioso
Londres, 24 (U. P.) - Um

descoruhecído saltou sôbre a

carroceria de UÓl camínhâo,
quando em movimenco ao lon
go de Islíngton Street, hoje,
arrebatando quatro. sa-C.QS que
contínham 400 esterlinos de
prata. Depois disso, pulou pa
ra o. automóvel que acompa
nhava o caminhão, desapare
cendo em seguida . A Scotland
Yard, iníoíou suas ínvestíga
ções.

Morreu vitimadó-
por um acidente,
Nuremberg, 24 (U. P.) - o

'general Zorya, assistente prím
cípal do promotor russo, feriu
se acidentalmente com seu re

vólv:er, vindo a falecer na ta1r
de de ontem, segundo allun�

ciam ttllllcianário:s Inonte-am(e
l'ieanos. O general brigadeiro
RobeTt J. Gill declarou que
Zorya sofreu o acidente quan
do linwava seu revólver.

Partiram, hoje,
. -

as comls�oes
Teeran, 24 (U. P.) - Parti

ram hoje, juntamente, para a

fronteira do Kurdistan, duas
comissõés de inquérito ira
niana Azerbadjan, para inves
tigar ó' r�cente choque e�tre
tropas do gpvêrno e fôrças dÜ'
Azel1baidjan. Ao mesmo tem

PQ, o 10 ministro iraniano,
Ghavan, anunciou a evacuaçãÜ'
total do território iraniano pe
las fôrças soviéticas.

.Convertidos em dili
gênci'� os pedidOS
de registo.
Rio, 24 (A. N.) - O Tribu

nal Superior Eleitoral conyer
teu em diligência os peclldo.s
de registo definitivo dos _partl
dos Orientador Traba�hlsta e

Trabalhista NacionaL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��.��----�----�------------�----�

2

OU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ?

o IRaDO-Sábado. 25 de Maio de 1946

•••••••••••••••••

Três Anos
nos Ermos Glaciais
25 homens perdidos numa tosca
cabana de pedra,noÁrtico,onde
o frio é cruel ... Desesperados
de fome, comiam lagartas, ta
tuís, e até as próprias botas!
No entanto, num gesto de al
truísmo guardaram espécimes
para f�turos estudos zoológi
cos. Seleções de abril apresenta
a "história heróica da malfada
da expedição Greely, relatando
como foi que os estudos por
ela realizados, vieram a fruti
ficar na Segunda (}uerra �un
díal. Compre Seleções hoje,

Também nest� novo número:

PARE. .• E MEDITE. Quem es1ilÍ
tomado de angústia ou com o

espírito inquieto e perturbado,
pode conseguir aliv�o d� .n:a
neíra simples. Leia este útil ar

tigo em que se aconselha um

antidoto fácil e pouco lembra

do, para as tensões nervosas,

ajudando-nos a restabelecer O

equilíbrio em nossa vida.

· .

QUE SABE vocf 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 ídéias
sôbre nossa aparência, cresci
mento e conduta. Veja os fatos

neste interessante artigo.
• ••••• + •••••••••••••

MACARTHUR - O HOMEM E O
MrrlO. 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 díterentes das do

res de cabeça? Quantas. espé
cies de dor de cabeça existem?1

Eis o que todos devemos saber
sôbre as cefaléias antes de pro
curar tratá-las sem conhecimen

to. Para quem sofre de dores
de cabeça, êste artigo poderá
vir a ser de grande utilidade.

COMPRE
_

SE1ECOES
#

DE ABRIL

A venda _agoral
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM OITO IDIOMAS

.............. , .

Representante g .. ral no Brasil,

FERNANDO C'HIN�GUA
Rua do Rosório. 55-A, 2.· andar � Rio

•••••••••••••••••

Como se lê em
fiorianópolis

IBIBLIOT�'CA PÚBLICA
MOVIMENTO DO 4°· TRlMES-

.
TRE· DE, 1945

•

Dos 92 dias que se consti-·
tuíu êste trímestre, 75 foram
úteis. Durante êsse período a

Bibiioteca foi procurada p�r ,

9.255 consulentes, dos quais
6.550. homens e 2.705 mulhe-'
res, o que corresponde a média
geral de 123.40, havendo um

aumento de 11 consulentes,
em relação ido trimestre passar,
do.

,

O movimento de consultas
atingiu a cifra 'de 20.627; mé
dia geral foi de 275,02, havendo
um deficit relattvo ao trimes
tre passado de 1.398 consultas,
e 'com relação ao periodo equi
valente do ano anterior, hou
-ve um pequeno deficit de 3,30.
-censultas.

Das 20.627 consultas, .....
20.529 foram 'em português.
Em outros idiomas foram fei-
tas 98. (
As obras mais consultadas

até o minimo de vinte consul
tas foram: Gato em Campo de
Neve - Érico Veríssímo, 40;
Saga - Érico Veríssímo, 36;
Dr. Arrowsmíth Sinclair
Lewis, 35; A Nossa Viçla Se
xual - Dr. Fritz Khan, 30;
Gina - Sra. Leandro Dupré,
27; Corações Humanos - Fan
nie Hurst, Os Três Amores -

J. Cronin, 25; A Ilha Misterio
sa - Júlio Verne, O Homem -\

·

Ralph Linton, Rosa do Adro -

,

M. M. Rodrigues, Olarissa
Érico Veríssímo, Um Amor de
Rapariga - Magali, 24 O Man
'to de Cristo - Lloyd Douglas,
As Minas de Prata - José de

·

Alencar, Português Prático -

Marques da Cruz, Jane Eyre
Charlotte Bronte, 23; Os Ser
tões - iEUlclides da Cunha, Li
ções de Sociologia _,_ Aquiles
Archero Jr., 22; Sociologia -

Delgado de Carvalho, O Segre
do do Armário Normando e

Começou Numa Viagem -

Magali, Tarde Demais __:_ Do
wíng, Lady She�bury - Delly,
Eu ISOU uma Mulher Vulgar -
Mary Love, Duvidas de Um
Coração .:...... Jane'

. Abbct, 20
consultas cada uma.

OS iAU'DORES MAIS PRO-
CURADOS foram Estrangei- UORI'EGOSTOS: Delly, 60; Julio Verne e � " .

Elinor . Glyn, 40; Dr. Fritz A Inspetoria de Defesa Sanitá

Khan, Sil1!clair Lewis, 35: ria Animal, �m sua' .campanna
para a completa extmçao. �aLouise Logan, Stephan Sweig, "RAIVA" ou "MAL DE CAD}"I-

J. Cronin. 30; Zane Grey, Ma- RAS" como é vulgarmente chama

galí Emil Ludwig, Fannie da essa terrível moléstia do gado,
pede a ·tôdas as pessoas ,de bc,:'lHurst, Karl May, Alexandre
vontade, especialmente :18 reSI-

Dum .a s, ,Chorlotte Bronte dentes no interior, para que ma

Lloyd Douglas, Ralph Linton, tem o maior número p0ssível de
2 M L M M R d· MORCEGOS.5; a,ry ove, . . o rI-

Mortos os morcegos, deve-se-lhesgues, 24; Jane Abbot, 20. abrir a barriga e colocá-los dentro
NACIQNAIlS: Érico VeIissi- de um vidro com formol a 10%.

mo; 112; Machado de Assis, cuja solução poderá ser adquirida
na farmácia local.65; José de Alencar, 51; Sra.
Isto feito, queiram ent�eg�-l<?sLeandro DUipré, 44; Monteiro aos senhores intendentes dlStntals

Lobato 30' Humberto de Cam- ou prefeitos, os quais se encan-e-

Pos 25'· Marques da Cruz, 23" garão da reJ?essa dos �110rcegos'. '
. .'. '

para o 'segmnte endereço.Euchdes d� Cunha, Aqmles Inspetoria de Defesa Animal
Archero J1'., 22; Delgado de Sanitária.,

·

Carvalho, 20. A/C.da ,Re�ação de "O Est�9-0'"
CATARINENSES: Dr.' Os- Flonanopolls - Santa Catarma.

walrlo Cabral, 10; Tenório de fAlbuquerque e Henrique Boi
teux,2.
OBRAS Deram entrada 265

obras, das quais 158 por com

pra e ENTRADAS 107 por
doação" As doações de maior

Iyulto foram as do lnstituto Na-)cional
.

do ,Livro.
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ASSINATURAS.
•

Na Capital �,
Ane Cr$ 80,00<1
Semestre c-s 45,OOtj

. Trimestre Cr$, 25,0 :

Mês .. '. . . . . . . . Cr$ 9,0.
Número avulso Cr$

0'4��Número avuôso
O,S I!domingo ..• Cr$

No interior
Ano .:....... Cr$ 90,1.1 i
Semestre Cr$ �q,Oe 1

, Trimestre Cr$ 30,OOOjNúmero awalso Cr$ 0.So.4{
Anúncios mediante contrat�:

�
i

Os originais, �esmo �na&.\
puhficados, nao serao

'devolvidos.
A direção não se res.pon·.
sabiltza pelos con_c:eItos
emitidos nos arttges

assinados

uns minutos ,ao forno, deixan
do o forno um pouco aberto.

x x x

O marido que mostra a todo AS DONAS DE CASA DEVEM
instante sua mulher e a sua SABER QUE'
bolsa, acaba sendo roubado. - Quando por .descuído, o

Franklin leite ferve e se espalha fóra
* da leiteira, o cheiro desagravel

Quando as mu1beres não se proveniente do líquido queima
perdem ,pelo desejar, perdem- do desaparece de pro.nto com.se pelo serem desejadas. um punhado de s:al, cinzento ..

Quevedo O sal serve também para ti-
rar o pêlo renitente da pele das
aves. Basta esfregar, em movi
mentos rapídos com sal fino.
Nos acepipes em que o leite

x x x ' também figura, o sal deve ser

CONSELHOS DE BEL�ZA empregado sempre depois de
VESTIDOS COMPRIDOS... retirado do fogo.I Sucedem-se, em Paris, "co- Também o sal não deve ser

lcktails" e recepções ... que se cozido conjuntamente com os

I parecem muito. Pelo menos no legumes. .

que se refere ao modo de ves- x x x

tir das donas de casa. É que, AS MÃES DEVEM SABER
as senhoras agora põem geral- QUE

_

mente vestidos compridos para. - Para os leigos, convulsão
receber seus convidados. Rece- é quasi ql!e o sinonimo_de me

ba, pois, com vestido longo. níngíte, entretanto, sao nu

AJiém de outros méritos... êle merosissímos os. 'casos em que
lhe assentará muoto bem. (S. uma pequena inf�cção ban.al,
F. I.). como seja: uma naso-pharI�-

x x x gíte, uma otite, etc., determí-
RECEITA PARA O SEU nando uma ligeira febre, pro-

PALADAR duzem em um lactante nervo-

BATATAS Á DAUPHINOISE so uma convulsão. Convem
Cortar algumas batatas em sempre chamar o médico.

fatias grossas. Ferve-las em Um banho bem esperto e se

água com sal, e depois de cos�- guido de um clyste; :de chlo.:al,das.rdíspô-las num prato de Ir dão sempre magnífico resul-
ao forno. Picar uma cebola e tado. .

.

jogar por cima das batatas. A mãe' que tenha um filho,
Em separado preparar um mo- sujeíto a ,convulsõe�, .:convemlho branco, [untar queijo rala- que peça ao seu médico, uma
do, derramar por cima das ba- ceceíta de. cloral e a .tenhatatas. Polvilhar com queijo sempre á mão, como medida de
parmezão ralado e levar, por prudência ..

o QUE SE PENSA DA
MULHER'

*

NOSSAS SECçõES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas poliUcas.
Notas Locais

Artigos de Imdaçáo
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas

Notas Rurais

Estatística
Nem Tôdos Sabem

A. DA1\iASCENO.
Govêrno do Estado

.

Jurtsprudncía
:Vida Militar
Noticiário do Exterior

Noticiário do País

Art ígos de Redação
UDJO 1\1••CALLADO

·':''rônica da Semana

Pelos Municípios

t_

,

A mulher que tem o dom de
faLar pouco, é um milagre de
Deus -,

Magazine
Concursos

Artígos de Redação
D. F, AQI1INO

Notas da Prefeitura

Vida Escolar

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina"

Rel íg íão
PEDRO PAUIJO M.ACH 1

. .JO

Esportes.

'I'ELEFONES MAIS l'iECESSITADOS�
,

. 1313-B0r;>�elros lOJa'Policia '.:
. . . . . . . . . . . . .•

57a'1Delegacia O. P. SOCIal .......•..•• 11 5·Maternidade ................•...•• 1 5
.

Hospital Nerêu Ramos ..•.. '...... 831.
So;,t" Casa .................•• :.. 1036-,
C;sa de Saúde S. Sebastião ..•••• U5a·
Assistência Municipal .........••• 1�6�Hospital Militar . . . . . • • i5�o."14° B

..
C.· ,

: 786"Base Aérea ......•.........•.••

1-9�7' B. 1. A. C. ..........•......• j

OCapitania dos Por-toe .............• 138
16' C. R: l�g�Fôrça Policial .................•• 1
Penitenciária ......• , •.....•... ,. 1501282,'"O Estado" 1
"A G�zeta" 165�fi',"Diàr io da Tarde" 1 9"

L IB A ......•......••... •••. 1643"
·E�p.. Fu�er'\r,a Ortiga .. ,....... 102,11:'

FARMÁCIAS DE PL'ANTÃO
Estarão de plantão, durante o me.

de maio, as seguint�s farmácias:

10 - Quarta·feira (Feriado)
:farnrácia Santo Agostinho - Rua�

Conselheiro lVia!ra.

4 - (Sábado à tarde) - Farmà·

cia EsperaRça - Rua Con.selbei.r�

Mafra.
5 -. Domingo - Farmácia Espe..

rança - Rua Conselheiro Mafra.
. 11 _- (Sábado à tarde) - Farrçã-
tia Nelson - Rua Felipe Scbmidt.

1� - Domingo - Farmácia Nel.. �

SOIl - Rua Felipe Schmidt.

'18 - (Sábado à tarde) - Farmolr·

cia Moderna - Praça 15 de Novem

bro.
19 - Domingo - Farmácia. M(>

dema - Praça 15 de Novembro.

2S':__ (Sábado à tarde) - Farmá

cia Santo Antônio - Rua João Pinto.
-

"'6. - Domingo - Farmácia Sant<r

1\nlônio - Rua João Pio(o.

O serviço noturno será efetuado peJa
io"armácia Santo Antônio, sita à rti8ll

Joã'l. Pinto.

Deseja obter
emprego 1

.

Procure então a nossa Gerift�·
eia e preench;_1 a nossa "'ficha d..
infoTmações úteis", dando t3d..•
as indi<:ações possíveis, q'!e: ,ter�
mos prazer em recomen�I!'''� (a):>
aos' interessados na aqulslçao ti..
I)ons funcionários· (as).

,

I

Crédito PredialMútuo
Proprietários - J'� Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegávet
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M�IOR CR s ô.250.00

Muitas bonificaçpe� e médic� grati

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

Clube Daze de Agosto
NOITE DE GALA

AVISO
Dediaada aos seus distintos assóciados, o. Clube 12 de Ag�t?, .pr?"

moverá no dia 8 de junho v1ndouro, uma NOllte de Gala, ,com �lClO �s21 horas. Constitue a prime�a parte -<;Io. prQgram�, '�l:ln ?o.ncert?a e

canto a cal',ao do j·nsigne banto'l1o brasileIro. sr. SIlvIO Vlelrad fl;urade r�nome do Teatro Mllnici(pal do Rio. Para encerrar essa �I um
-bra-ute festa de arte, constará, a �egll'nda p�rte, de um ·grande baile, a

riaor o qual terá inicio, logo apos o concerto.. . ."

Os senhores sócios poderão reservar s.uas.mesas, oom direIto a

qurutro lugtélJres, p'eLõ preço de Cr-$ 60,00, a pa�hr desta data, na Secre
taria do Clube, das 14 ás 16�Í1oras e, das' 19 as 22 ,horas.
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LIRA TENIS CLUBE-Dia 26,. Domingo, Târde dançante com início às 17'
horas. Dia 22 de [unhe, ,grande íésta 'Joanina.

.'

Para bem servir aos nossos
prezados leitores, necessita
mos da sua valiosa colabora
ção. AVISEM nosso redator
social, escrevendo ou telefo
nando, quando notar algum
engano em nossas notas, ou
quando desejar publiquemos
allgo a respeito de 'seus ami
gos ou pessoas de sua famí
lia,

-ANIVERSÁRIOS
DR. EMÍDIO AZEVEDO

TRILHA
Transcorre, hoje, o aniver

.sárío natalicio do sr. dr. Emí
.dío Azevedo Trilha ..

SF.!A.: MARI..$. BITTENCOURT
LOPES

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

sra. Maria Bittencourt Lopes
.

. ,

viuva do nosso saudoso conter-
râneo sr. Augusto Lopes, ex

_.proprietário deste jornal.
A distinta aniversariante, O-S

de "O Estado" apresentam fe-
1icitações.

STA. ANA RITA MACHADO
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a prendada senhori
nha Ana Rita Machado, fino
ornamento da socíedade local.

NABUCO DUARTE SIlJ!A
Assinala a data que hoje

transcorre o natalício do sr.

Nabuco Duarte Silva, concei
tuado representante comer

.cíal.

..JOSÉ DE CARVALHO RAMOS
Regista a data de hoje. o

transcurso do aniversário na

talício do sr. José de Carvalho
.

Ramos.
I

BERTOLDO'C. COELHO
Transcorrê, hoj-e, O' aniver-!

Bário natalício do sr. Bertoldo.
C. Coelho, marinheiro telegra
.fista.

OLAVO SCHMIDT
Defuí na data de hoje o ani

versário natalício do sr. Olavo
Schmidt.

.. � .

Oportuni·dade para Perdeu-se o

�q�s���!2�E APOSEN- Tratado_ de
TADORIA E PENSÕES DOS PARiS, 24 (U. P.) - Perdeu-se o original do tratado de

INDUSTRIÁRIOS REGEBE- Versailhes. O comunicado publicado hoje pelo Ministério Q()

MOS O ·SEGUINTE OFÍCIO:' Exterior, revela que o govêrno alemão destruiu ou extraviou o

.F'lorfanópol ís, em 20 de famoso tratado de 1919, bem como os documentos ane�<:_s_.__
maio de 146. N. 274/8.870 '
Sr. Redator: 1 - Tenho o

original do
Verscrilhes'. Pare.:. e Medite

Quase todo io mundo aprovei
ta seu tempo de duas manei

ras apenas: trabalhando-cu se

divertindo. Podemos, porém,
'utilizar nosso tempo de outras

maneiras. Leia éste interes

sante artigo em Seleções de

abril, onde se fala de um an

tídoto simples, mas pouco lem

brado, para as tensões nervo

sas e as inquietações mentais,
servindo de verdadeiro tônico

para uma ,vida mais equilibra
da. Compre Seleções hoje.

Também neste novo número:

APRENDA A CONHECER SUA DOR
OE CABEÇA, Quais são as :10 e

tantas causas diferentes das do

ces de cabeça? Quantas espé
cies de dor de cabeça existem?
Eis o que todos devemos saber
sôbre as cefaléias antes de pro
curar tratá-Ias sem conhectmen ..

-to. Para quem sofre de dores
de cabeça, êste artigo poderá
vir' a ser de grande utrltdade.

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

QUE SABE VOCÊ DE SEU CORPO?
Paramus de crescer aos 21 anos?
O feitio de 1)08S0 corpo afeta

nos a saúde? 05 magros vivem
maís que os gordos? são errõ
neas multas uas n0538S idéias
sõbre- nossa aparência, cresci
mento e conduta. V�ja os fatos
neste interessante .arttgo,

COMPRE

SELtÇÕES
DE ABRIL

À venda OfJoro! crito para a resposta, juutamente com

a irnportância acima.

Ropresentante geral na Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA

A R�VISTA INTERNACIONAL

PUBuéADA EM OITO IDIOMAS

.
'

..
-

.

Rua da Rosário, 55-A, 2.· andar· Rio'

•••••••••••••••••

r;:tS. ,

Coqueiros: 9,30 horas;
segurnte : 7 horas.

dia
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Declara�ões de
1iromno' ,

Nova York, (U. P.)
Gromyko declarou ao Comité
de Investigação do caso espa-

'

nhol que Franco enviou 47.000
homens par lutar contra a

Rússia, na frente oriental e

que suas baixas foram de
21.500 homens. A declaração
do delegado soviético informa

que no período entre 1941 e

1945 as seguintes formaçtes B

unidades espanholas combate
ram com os alemães na Irente
germano-soviética: a 250a Di
visão- de Infantaria "azul", a

Legião de Voluntáríos Espa-
de exoedír aos seus

nhois e o Esquadrão Aéreo
....v "Salvador".

Aos nossos

Agentes.
Leiam todo dia esta coiuna

at� o fim

Um grande Jardim
Zoológico

.

(Serviço Especial do. CEC
para "O Estado".
Londres, A admínãstracão

do grande Zoo de Londres con
tinua 'tomando todas as medi-
das destinadas a fazer com

Que esse tradicional estabele
cimento volte o mais ranida
mt:..aLe nossivel ás condiçõ� de
antes (ta guerra. Uma das prín
cípaís desas medidas foi a re-

ou queixa poderá vi.r a causa" encaan- ,cenre nomeacão de vários tra-
nhe-a 4 SECÇAO RECLAMAçõr;�. tadores especíalísados para as
de .o .t<;STADO, que o caso será levado di
sem demora ao conhecimento de quem

lver.sas coleções a n i m a i s,
de direito, recebendo v. s, uma informa. 'uma funcão automatícamen-
ç�'l do résult�do, embora em alguns ca- te extinta desde o InICIO da
S08 não sejam publicados nem a recta -guerra em 1'939. O ultimo des-
maçâo aem a p-ovicêccia tomada.

'1
ses funcionaríos a ser nomea-

------------- ?ü foi o sr. J. W. Lester, que

DOENÇAS NERV1SàS tomou as suas antigas funções
Com' os progressos da mediehta. de encarregado dos reptís, .nas

hoje, as doenças .nervosas, quando quais sucedeu ao falecido Dr.
tratadas em tempo, são mal� per- Burgess Barnett, que abando
feitamente remediáveis. 9 eurandei-
rismo, fruto da ignorância, só pOfH nou O seu cargo poucos meses

;prejudicar os indivíduos afetados d. antes da guerra para assumir
tais enfermidades. O S1!rri�o N... a direção [geral do Zoo de Ron-
-eional de Doenças mentais dispõe M Lest t
-de um Ambulatório, fj.ue atende gn-

goon. r. er, que es eve

,tuhamente os doentes nervosos m- servindo na RAF durante toda

�igentes, n.a �� �eodoro 22, °das' a. guerra desem��nhou ante- I
'.s 11 Ihoras. diariamente,

,.
ríorrnente as funções do encar- .

regado do Poington Zoo, que f
.

R b t . d . I possue uma das melhores mais
ea er ura O I conhecidas coleções animais

L' b t
r -

I
de todo o paíz, Esse tecnico

a ora orlo possui enorme expe�ienfia no

Radio-Tecnico-E!ectron tratamento dos reptís, ja ten-
Fundado em 1935 I do vivido varios anos como en-IMontagem de rd.dios, Ampli- i carregado da caça dos exem-

,:',1 Maftic�dlor'e�-Tranrtllmdinodr�B t . plares mais raros, na Costa
el'la tmpa a... lre a- Ocidental da Afríéa.:
mente doa U. S. A,
Proprietário

Otomilr Georges Bonm
'

..:"1
E�ectle - Tecnico - Profissional

formado na Europa
J.-1orianópolis

�U(1 JoÊio Pinto n. 29 -- Sob.

-- PedimO. ayiaal' por telegra
ma. quando o jornal não' chega·r
no mesmo dia.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LlHTOR: Se o que '.h"

interessa é, realmente, uma provilkncia
vara endireitar o que estiver errado \lU

para que alguma falta não se repita; e

N.AO o escândalo que a sua reclamação

ESCRITóRIO IMOBILlÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis,
Encarrega-se de: compr:t, veI1da, hi�

poteca, legalização, avaliação e admi·

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com�
pra de propriedades pe!es Institutí)'s
de Previdência e Montepio Estadual.

AUMENTE
seus negócios em São
P,aulo, confiando-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

I
Caixa Postal, 5.756

IEnd. Tel.: Mariely'

Londres, (A. P.) - Bevín
declarou na Câmara dos Co

muns, não ser verdade que o

"Foreign Offíce" britânico ad
vertisse a BBC contra quais
quer ofensas aos adeptos do

\ pretendente espanhol D. Juan,
O trabalhista Seymour Cocks,
declarando que um artigo de

Beveridge, irradiado pelo BBC

para a Europa, favorecia o re

torno da monarquia na Espa
nha, interrogado se a politica
do govêrno . era favorável "á.
restauração da monarquia"..

OPORTUNIDADE '

__ VENDE-SE IBe�n decla!ou q�e o "!oreign
. Offlce" nao fOI previamente

NegódG de PAPELARIA, PERFU�AR�A, A�MA�INHO, I consultad� sôbre a irradiação
BRINQUEDOS e miudeza. com boa fle�uezla d .. ATA- de Beverídge, descreve este
CADa e VAREJO - preço de ,fatura estoque calculado I procedimento como' perfeita-

atualmente em CR$ 160.000,00. I mente normal. Disse, entre-
Tratar. p"s90a1mente com: PAPELARIA MELIM tanto, que a BC está em con-

Rio do Su] - Santa Catarina tacto com a politica geral do

"Foreign Office".

l!Adiada ii -di-sc-u-s-sã-o
I do caso Persa -

I Nova YorkJ � (U. P.) O
'Conselho de Segurança deci·,
'diu, conserVrl;r o caso persa na

agenda, mas adiar á sua dis
cussão, indefinidamente, para

.

qualquer tempo em que um
RECORTE :ESTE coupon preencha-o e por 'nosso inter membro a suscitar. O Conse

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTH8 lho rejeitou a proposta de sel'

DE FLORIANÓPOLIS. enviado um telegrama ao pli-
Autorizo a minha inscrição.' como sócio contribuinte meiro ministro Qavam, solici-

dessa C;AIXA com a mensallda.de de Cr$ , , .tando uma proposta de '''sim
ou não" sôbre se estava satis
feito com' a evacuação soviéti
ca. Esta proposta foi apresen
tada pela Polônia e conquis
tou o apoio unicamente da.

França.

o SEU ORGANISMO
DR ECISA DE UMA

LlMP�ZA GERAL

,Clube Doze de Agosto
AVISO ll\iPORTANTE

A Secrêtaria dessa distinta Sociedade acaba
associados, a seguinte Circular:

De ordem do sr. presidente faço público, para conhecimento do

prezado e,e)'llsocio;. que, a' partir desta data,' a portaria exigirá, para o

Ilngresso as festas, a carteira de sócio ou o talão correspondente ao

mês em que elas se realizam, ficando-lhes vedado levarem em sua

companhia, pessôas extranhas ao quadro social, sem o ingresso para
esse fim expedido pela Secretaria do Clube. .

.

Para facilitai' a fiscalização, solicita o sr, presidente, .a todos os
seus' associados que ainda não possuem 'a "Carteira Social, que preen
cham, a ficha que acompanha e a devolvam á Secretaria com 2 foto
grafias tamanho 3 x 4, para que assim possa ser ela fornecida ímedia
tamente.

A Diretoria solicita -aos dignos associados que dêm aos porteiros
todo o apôio

'

mOI'aI de que necessitam para o bom desempenho de
suas funções.

Laboratório �.

Clíilico
RUA JOÃO. PINTO, 2S

fone� 144U
Em hente ao Tesouro

do Estado

Florianópolis

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

\

que será mais um sucesao

desse nóvel eacritor
cotai i "enle.

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichã
rio de c3indid�tos a

emprêgos

Dr. 'H. S S Medina ,Farm. Naroal Al1l811 de Souza
�arm. L. da t;osta Avila

Exame de s·o:J.gue, Exern e para 17erific.Qçáo
de eemcee , Exame de u e ino , Exa:n.e !=>il'l'a

verific-a-çao da gravidez, Exan'\9 <ie escarro.

Exame pare.
. verificação de doencas da,

pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame dê secreções.

I
JlutovaccinaEi e tl."onsfu:lão de songues,
}:"xam.e qúúnícõ de farinhas, bebida.

·coté. águall, etc.

:.---_--1-----

FRONTEIRAS, 04
MISÉRIA

CONTA CORRENTE POP{j�AR

Juros Sli2 a 9. - Limite Cr$ 30.000.00
-

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Entrou para o prélo "F'RON-
-

TEIRAS DA MISÉ.RIA", o livro
da autoria de Juyenal Mal-

chiada•.
O autor conterrâneo vem

'encontrondo grande oceitação �por parte do público, do .eu

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

AGU4R,DEM
.

FRONTEIRAS DA MISÉRIA

---------���----------��---------� "

Bevin esclarece

Rua

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

Trajano, 23 • Florianópolis

Sedas, CasilDiras e Lãs.

CASA
. $A.��· a(OSA

ORL�\ ='IDO SflA i{ PI1�I_4Ll
Roa Consel·beiro Mafra, 36 �,loja e �obreloja - Telefone 1514 (rede interna)

. Cai:"a Postal' 51 ...�- End. Teleg .. : «Scarpellin --- Florianópolis

Florianópolis, , ..... , de ". o , , • o ••• , de U4 ..••••

Nome por extenso ••••............• o ••• , , , , ••••• _.

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

l

-----------�
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!FÁBRICA DE TECIDOS CARLOS P.ENAUX S. A. A 'õ
.

t b 'I' I�:��:,:'"i�::::'�·;"". ,;�L:':�:::,:A"D:::::�I: vo,sa esclarecida aprecraçao o '!,L !!VE� !�AVl�!r, II E�f� fabI�ll!!!!�
I

.balanço e contas 1 elativos. ao exercício social findo, queremos, de 1111ClO, acentuar o quanto n0S RAS
- . . ......

.. estimularam e facilitaram as atividades da diretoria, a solidariedade, apóio e confiança que a • GARAO OS CEUS BRASI-I com maIS enel�gIa, e para isso,
ela sempre.eviclenciaram .. os srs.�aciUllistas. LEIROS IMPULSIONADO-S � a fábrica possui recurso para. Por outro. lado, a colaboração vigilante do conselho fiscal e o esphito de co operacão da- I'�

.

. . S êI.

,grande maioria dos prepostos, funcionários, auxiliares e operários, concorreram sohr-emodu , COM MOTORES DE NOSSA, ,atende:r â' quaisquer encomen-] Ipara o cumpnmento de nossa missão no desempenho do mandato de que estamos investidos.
FAn'RICAC

-

O" d O t t' "W'gth" IO feliz término da zuerra, com � vitória das Nações Unidas, vitória de que o Brasil par- ,.o' �
A

.

as. S mo ores Ipo n·
.ticipa, pela magnitude d� auxilio prestado, nos campos económico e mili tar, constitui, sem dú- Rio, ' (C. P,) _ O briga- alí são fabricados com suas
VIda. o fato culminante do ano "que findou. E. pude a nossa emprêsa orgulhar-se de haver coe ..

�?rndo, embora modestamente, com dedicacão e lealdade, para o esfôrço de guerra, pois, qu� deiro Guedes Muniz, presiden- 3.500 peças,' Desde os menores
.. �ama�s faltou aos seus deveres, cumpridos à risca e em tempo devido, cerno estabelecimento de tê da Fábrica Nacional de 1\11'0_ parafusos até os cilindros, tu-111ter�,sse, �lhta�> pelo govêrno ,da Repúbl ica. _

. ". '.

.LV.1

.

lambem nao queremos deixar sem registo- a c.rcunstancia de figurar, entre o, bravos pra- tores, anunciou á ímprensa do é cem por cento brasileiro .
....cinbas. da gloriosa Fàrça Expedicionária Brasileira, dignos moços operár-ios .da nossa Fábrica I

que na campanha da Itália honraram as melhores tradições nacionais, enchendo de justo orgulho um importante. acontecímen- Falando .sôbre o problema do
os seus conterrâneos. A êsses jovens patricios consignamos aq�i as nossas homenagens.

.. t
.,

t
.

t
.

t mat
.

1 ti bri deio raCIOnamento de energia elétrica, decorrente de longas estiagens," em todo o vale do Ltajai O: Ja em, In elramen e pron- ma erla, umano, o rlga eIra
-determinou, como conseqüência inevitável. pequeno rlecréscimo cna prcdução.rdecréscimo que pro- tos, três motores. Um deles foi, Guedes "Muniz deu esta explicuramos, por todos os meios ao 110530 alcance, restringir. Contudo, no 'objetivo de prevenir si-
tuações semelhantes para ° futuro, St110 embargo das medidas que a Emprêsa Fôrça e Luz Santa. há dias adquirido pelo indus- -cação surpreendente, "Hoje,-Catarína S. A. está empreendendo, providenciamos a aquisição de conj unto Diesel, com capaci- t

.

1 . b Ad 1 ' d
.'

t
.

t-dade de supnmento eIe fôrca necesscna às nossas atividades, em situações ele emergência. rIa peInaln ucano e rnar apenas, ! OIS es rangelros ra-
. Mantendo em. pleno funcionamento o nosso maquinário, com rel1ova�ão.de acessórios e equí- 'Carvalho que pretende instá- balham na fábrica. Os operá-':'parqent?s imprescind iveij, �o seu maXlJno� rel�dlmel1�o.. estam�s, como e .óbvio, ,emp:�ados na, '. _ .

•

,

••

.

_ , , . .

.. 'modernlza_çao técnica das nossas instalações industriais, medida que, certo, tera apoio dos se· lia-lo num aVlao comprado nos rlos brasileiro sao notáveis.
-mhores actont sfas.

I
.,' AI' d

.

t Ii t
-

hAs condiçl'ies de vida sensivelmente alteradas, determinaram um justo e equitativo .aumento Estados Unidos, Alem desses em e ln e igen es sao 0-

�de ..salários aos nos�os 'Operários, estando já calculado novo aumento .para tudo u pessoal da em- três mais seis motores estão 'mens dedicados ao trabalho.
presa, a contar de j anerro de 1946. '. . _ _ •

.

Os trabalhos de saneamento, assistência médica e combate aos mosquitos, pelo Serviço Na- ! na fase final de fabrícacâo. Comoreendem que estão realí-
-cional "de Malária, per�ist�m em ritmo crescente e com os m�lhores resultados, motivo por que S- to d cid- d zand<o 'um' importante servicocontinuam a merecer o apOLO moral e material de nossa 'Emprêsa.

.'

ao mo res e capa a e
.

I
�

•

..

o balanço, contas,: documentos relativos, dão a.os senhores acionistas, ,:m rninimo detalhe, média próprios para atender Todos sentem nela fabrica o
�rferta vrsao da situação real e animadora da empr-esa. bem, aSSIm, da gestao de, sua dll·etona,,,. '. "'.1"" •

.que, como sempre, terá o prazer em prestar- lhes quaisquer esclarecimentos, que, "porventura jul- as necessidades do momento. mesmo entusiasmo que me
-garem necessarios

dí ta bri
.

L tam ' Illrusque, jan�iro de 1946. Entretanto, a laIl. o nga-! anrma, u para al.cançar
Oito Rena"lix, diretor,pt·esidente. deiro' Guedes Muniz" caso as" a vitória com ardor igual ao
G1tüb.er"ve Rena,u..r.. diretoT. (
Carlos Júlio Rena".!', diretor. condições do pais o exijam po- meu".·"BALAKÇO GERAL LíQUIDO, REI.ATIVO AO 28· ANO SOCIAL, FECHADO EM 31 DE

DEZEMB1tO DE 1945
ATIVO

',_

lmob'il·izado
Bens de Rai.z o ••••••••••••••••••••

'

•••• o o ••••• o •••

. -'1\Iaquinismo .......................................•......

-'Móveis � .

,

..1=�!::�:: N���a�\re�t�':: � : : : : : : : :: : : : :,: : : � � : : : : : � : : � �:: : : :

2.770.581,90
6.745.054,70
.140.948,90
593.307,60
695.699,70

'Caixa
::-Bancos

D'isponível
, ,

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

300.194,10
14.786.438,00

,.,

Reaft::;fÍ'i..'el a curto p'ra:JQ
·çontas Correntes. devedoras .

Duplicatas a cobrar
'

.

-:::-:Participações: Inuústrias Têxteis Renaux S. A. . ..........•..

�')óJices Catqrinenses e outros títulos .. � .

'�'Obrigações de Guerra
'

.

,-certificados de Equipamento � .

�fatéria prima, manufaturas' prontas � em vias de fabricação ..

.
Secç�o �ayegaç.ão e Despachos . .. . ....

,.$ecçao LOJ as .......•............................•.......

Fecularias ......................•..............•.....•..•.

�:Serraria
'.' ..................•..•.••

Olaria ', .

(: ..Filial Blumenau '. . : " .

Filial Pôrto Alegre ...............................•......

=t!�e��:�if��t�tas" '

'

2.698.838.38
8.559.355,00
8.127;000;00
1.806.085,20
1.394.023,90
2.198.671,40
5.874.882,10
4.116.060,60
2.459.543,05
523'.829,00

59.503,00)35.120,81}
1.4.> I ."' .... _,00
83i.r,19.80
858.355,50

1.010.054,40

Cont-as de compensação
.Ações em cauçáo ..................•....................................

I i;l','

PASSIVO
/:lão exigível

·���1�t.�1 de 'R�;�,:;; 'ú��i"::::::::::::::::::::::::::::::::::'
}"'unrlo de Reserva : .

:'Fundo de Reserva Jntangivel de 'Consolidação ó"'� ••

�.seguro. p�r 'conta própria
.

." � .

Depreclaç.oes /'
�

'

:Fundo devedores duvidosos . ; ' .

Caixa de Socorros " II•••••••••

'Fundo Escolar , ; .

25.000.000,OD
2.368.605,30
16.934.079.24
2.255.376,00
487.169,72

5.729.341,62
888.052,37
1'7.417,76
55.000.00

E:ri'IÍ•./Cl a ('m·to e longo pro:;f)
:..Debêntures a' resgatar . ' .

Coritaey Correntes. Credoni.S e Operários. . .

:Soc. Cultural'e Benef. Cônsul Cado5 Renal1x .

-Dividendo '

o ••••••••••••••••••••••••••••

11.055.592,80

15.086.632,10

42.010.264,13

90.000,00

68.242.489,0.3

53.735.042,01

1.000,00
10.369.447,02

297.000,00
3.750.000,00 14.417.447,02

Coutas de compensação
'Ca:ução da Diretoria "0 ••••••••••••••

D.E�lO?\stRAÇÀO DA CO",'rA ';LUCROS E PERDAS"
Di:BJTO

(� Gastos Q"erais. honorários. bonific<lçí3es, artigos. de escritório, publicidade, tele-
gramas, selos, impostos diver30s, etc. . .. ." o •••••••••••••••••••••

,Jep'reciações o ••••••••••••••••• '\ ••••••••

-Culturas ..........................................•.....................

r���i:�ê��ia ..

::::::::::::::::::::::::::::: :\:::::::::::�::::�:::: :'::::::
'Seguro contra Fogo ',' ................•

'S�g,l1ro contra a9identes '.' .

�
. o ••••••••••••••••••

FerIas .

Abatimento nas compras de mantimentos àos cperá!'ios ........•...........

"Combate à l\íalárla o ••••••••••••••••

Corit.rib_uiçõt.s ao L A. P. r. ' :
!-'

.• ': •. '.' '

.

�C().mlssoes .' " .•.

Abono aos ope1'ários paI' iniciativa própria .

.Abono suplf'nlentar, ideill ; 1
••••••••••

r
·

'·Contribuiçõcs à L. B. A. . ..

<:ontribuições ao SEKAI , .

'Vencimentos (:os operários convocados para serviço militar .

Taxa financiamento Cetex .

�Ta.,a financiamento al�oclão \
.

"Taxa financiamento pqxlutos mandioca .

"Fundo de l'<:"ser\'a legal .................•....................

'Fundo -Ievedores dt1vid(),5:o� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

·�ividen\.lQ� ......................•..........•....•...•......•.•....••..•

FUlldo de reserva o • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••

C.RÉDITO
[Fabricação , � .

Rendimf'ntos <ias participações, e outros títulos o ••••••••••••••••

_..Juros e descontos '" ".

:Filiais, �ojasJ Navegação e Despachos : í

90.000,00

68.242.489,03

5.956.969,40
708.600,00
165.194,7')
108.977,70
108.943,40
4.202,80
74.578,60
221.023,50
68.324,;3"
101.617,4ú
194.565,80
570.108,20
602.928,00
544.071,40
23.831,30
57.212,40
50.3i7,oo
8.828,70

169.136,70
144.842,50
671.50J,00
30(·.000,'J0

:i./ ,,0.000,,'0
8.709.177,00

23.315.011,30

19.062.581,oc
1.J 66.00 1.30
521.819,30

2.564.609,:0

2].315.011,30

Girai possue
Dovas provas
Nova York, ,(A, P.) Gb

ral declarou que vai apre3en
tar mais alguns documentos,

de num total de 150.000 palavras
adquiridas de fonte$ republi
canas espanholas no México.
Disse, além' disto, que vai ten
tar responder aos novos pontos
que estão sendo investtgadol:ô
pelo sub-comité do Conselh(>
de Segurança.
Declarou ele qp.e os do-

UM LIVRO UTIL cumentos contem a evidencia-
Prebci:llldto livro sôbre titulo acima, a sair breve, de autoria de cão �da noticia concernente ás

Adolfo Bittencourt Silvei,ra (Sub-Direto,T da Receita) � J@áo Teixeira i)esquizas atômicas na Fspa
da Rosa Júnior (Oficial AdministI:ativo do Tesoulf1o do Estrado) o exmo. nha. Ele recusou�se a respon
:;or. dr. João Da,ví Ferreira Lima, atual Secretário da F'azend!a, assim se der ás pel"'guntas' sQbre es.tasexpressou: .

. '''Reunindo em volume a. legislação estadUlal' e federal concernL.e novas provas, mas adiantou
ao imp.o.soo sôbl)e Vendas e Consignações, bem como, em índice a!b- que as mesmas incluíam a de
bético e remissivo, decisões e emendas de pareceres rel·aNvos a,<J aludi.: núncia da legislação anti-de-

tU> tributo, pr,()feridos por autoi-id3id.es. esta- mocrática de Franco "contra o
duais, além de um p.rátioo e· fa,rto f,ormulárie

liberalismo" a maçonari.a e ousôbre a matéria, prestaram por sem dúvid \, os

srs. Adolfo Bittencourt Silveim e J>oão Teix!;'i- tros principios democrát'icos".
m' da RMa Júnior, serviç'o de real v3ilia, prin- Giral :fazia-se acompanhar de
ópalmente' 00 Clomércio e á indústria e bm-

seu filho Angonio, que lhe ser
bém áqueles que, pela sua ativwade, se \'êm
a braços com as dificuldades cowt-antes r: ve de secretário. Ele perma,.ne-
mutl1pIas de assunto tão c·on,trave!rtidó. Pre- �rá em Nova York três ou

eQ,CheI:am, não ha negár, uma lacun:a que est -) quatro dias e depois regressa.,.
va reclamando imediata soluçái1), tantôS s50 rá a México
os obstáculos com que diáJriamente. deparm;n O '

tanto os que pela sua função ex.1gem o imp0s-
tiO como os que pela' sua atividade -(), pag;jiTI. E
o fizeram, aqu:oles esforçados fl1n.cimlário� rlo

Tesouro do Es·tado de' Santa Catarina com a pnoli.ciência que da sua

longa prátic:ilt<ie oorvioo era lícito esperar".

I Faça en:CQIIlenda do seu exe.rruplaJ!" peLo, Serviço de Reembobo Pos-

tal, A LIVRARIA ROSA.
Rua D�odoro 33 - FloT�anó:polis.

Páscoa' 'dos Funcionários Públicos
OONVITE

A 26 do corrente reatizar-se-á Catedral Metropolitana, ás
sete (7) horas, a Páscoa dos Funcionários Públicos.

'

A Comissão Central tem a honra e o prazer de convidar
os senhores Chefes e demais funcionários das repartições fe

derais, estaduais e municipais para ,se associarem a essa de

monstracão de fé, afim de que essa cerimônia, como nos anos

�mteriores, se revista de um cUnho todo especial, qual ou de

congregar junto á Mesa Eucarístka, sem distinção de classe •

ou categoria, todos os servidores civís, inclusive· os apm:enta-
dos, que comungam da mesma Fé. •

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

bispo Metropolitano.
_ ,

.

.

A Comissão Central:. Joao Alcantara da Cunha, Martmho
Callado Junior, Dr. Antônio de Andrade Carneiro, Fernando
Mendes.de Souza Filho, Antônio Heinzen, Adão Sobiereski, Dr.
João Ferreira Lima, Júlio Vieira, Dr. José Bo�baid, Milton

Lehmkuhl e An Lentz.
,.

Tenha � empre em ca"'(j uma garrafinha

APERITIVO «K NO T»
Imposto sôbre Vendas

f,�Dsignações
e

Dfto Rena11:t.·, diretor-presidente.
Guilherme Re1tQ-nx, d'iretol·.
Henri.que floffman.n, guarda:-livros, reg. n. 19.290.

f'ARF.CER DO CO,'lSEI.HO FISCAL
:rem cumprimento aos dispositivos legais, os abaixo assinados, membros do ·conselho fiscal da.

. .Fábrica (�e Tecidos Ca·rlos Renaux S", A., tendo examinado cuidadosamente o ltalànço, contas e
·.-rlemais (io( unwnto� apresentados !-.\{.'l� dirr-tol'ia e rdatlvos ao tXer::ciCl' en..2:ç:rrado ela �1 de de·
7.embro dt.! ]Çf�5. \"e-rifica.r�HTI a pe.rfej�a c.atidão lios !'eferidos docur.wntos e são de parecer que
'DS mesmoS sejam aprovados pelos sénhores acionistas, opinando igualmente pela aprova�ão do
7e]a�ório apresentado peh diretoria

Brusque, 2 de feverei�o de 194ó. ,

L"ü St"ecker
Oswaldo CleicTt
Af'1<Oldo Selta"f...

(Reproduzido por te<' sid� publicado incompleto).

;I
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,
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Ij-\_DOS
Dr. OS�ALDO BULCA(À VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA' CABRAL -

ESCRITÓRIO: Rua Felipi;! Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Fl�ianópoH9.

•••••••••••••••••

Que Sabe Você
Sõbre seu Corpo?
A forma do corpo influi na

saúde? Paramos de crescer aos
21 anos? @s magros vivem
mais que os gordos? Pode um

rapaz prever o que será sua

namorada, baseando-se .no as

pecto atual da .mãe dela? Os
'partos prejudicam as formas
fsrnininas ? Sao errôneas quase
tôdas as idéias que e1'h geral
temos sôbre possa aparência,
crescimento e conduta'. Seleções
de abril veicula alguns interes
santes fatos a respeito.

Também neste novo número:

MACARTHUR .;. O HOMEM E O
Mn O. Tantas vezes caluniado, o

teatral MacArthur não faz caso
das acusações, deixando que
SUaS conqutstaã falem por si
mesmas. Leia êste estudo bio
gráfico penetrante do homem
que, Vencedor dos raponéses,
era o úr .ico general que êstes
realmente respeitavam.

·
, .

APi\INDA � CONHECER SUA DOR
\:1: C,.\BEÇJt Quais são' as 30 e

ta, l' as (;.,;u�as diferentes das .do ..

re .

.:. dÇ! cab·_\a! Qua,1tas espé
cLs d.� <...ivr d.:.: cabeça exi .....t2m?
EIS o que lad 1$ dcv-emos sabêT
sôbre a � c2fa.ciasy antes de pr;)
curar tra á ia; sem conh.eci
mentQ. Pd) a q ..lem sofre de do- I

re ele ci'!beç '. e,te artigo oode- •

rá Vll' a ser de grande utUidade,

· �

TRÊS ANOS NOS ERMOS GLACIAIS.
Fam.i.ntos, comiam até lagartas,
tatuís e até suas próprias bo_
tas; no entanto, esses 25 ho
rnens, perdidos no frio do ·pólo.,
cuidaram de separar espécimes
para estudos zoológicos. Leia a

história heróica da malfadada
expedição Greely, cUjos estu
dos vieram a frutificar .na Se

gund,: Guerra Mundial.

· .

PARE. .• E MEDITE. Quem está
tomado de angústia ou com o

espírito inquieto e perturbado,
. pode conseguir alívio de ma

neira simples. Leia este útil

artigo em que se aconselha um

antídoto fácil, e pouco lembra.

do, para. as... tensões nervosas,
ajudando-nos a restabelecer li)

equilíbrio em �ossa vida.

COMPRE

SE1ECÕES
# .

DE ABRIL

À venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM OITO IDIOMAS

· \. '

.

Representante geral no Brasil:

fER_NANDO CHINAGLlA
Rua do Rosário, 55-A, 2.0 andar - Rio

• •••••••••••••• O> •

BR.ITO
o alfaiate indicado
Tiradentes.. 'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o TORNEIO "INITIUltI" DO rentes ao Torneio Mumícípal daquela adiantada comuna do

I
a da saída, ao completar a

CAllIPEONATO DE AIIADO- dos clubes profiSs.Ionaís, por I, 'Tale do Itajai. . 'última volta.
RES DE 1946 pontos �erdidos: 1° lugar -

:II ° barco que cruzar nova-

Dentro de quarenta-e-oíto América e FIumínense; O;. 2°1 A-'l'É AGORA, NADA! 'lmente a linha de chegada,
i horas teremos a satisfação de lugar -r: Vasco, 2.; 3° lugar - Como é sabido, o Paula Ra- após ter passado a mesma ofí-
ver coroados com '0 maãor êxí- Botaâogo e São Cristovão, R; mos enviou, há semanas, ao cíalrnente, será desclassifica-
to os esforcas dos mentores dai

4° lugar - Bangú, 5; 5° lu- Palmeiras, de Blumenau, ex- do.
-

Federacâo ,Catari,n€:n:.se de Des- gar - Flamengo, 8; 6° lugar pressando seu desejo de en- '7° - Os números de chama
portos ·e dos clubes da cidade - Madureira, {); 7° lugar - Irentá-lo amistosamente nessa da correspondem aos daS velas.
a ela filiados, assístíndo 3lO Bonsueesso e Canto do Rio, 10. cidade. 8° - Os barcos do L C. os-

torneio "initium" amadorista A próxima rodada, a efre- Até o presente momento não tentarão nos brandais uma

do corrente ano.
- tuar-se domingo, consta dos chegou ás mãos dos mentores bandeira azul, os do V. L ban- PREÇOS TABELADOS.

A praça de desportos da rua seguintes prélíos: Flumínen- paularamenses a 'resposta ,do deína vermelha e os do S. A. C.,
A ...rnu�SI·C� 'noBocaiuva será o teatro dos se x São Cristvão, Botatogo x grêmio blusnenauense.

I
bandeira amarela. 11.... UI

embates e'rp:e'<bolístioos de ama- Bam.gú, Madureira x Bonsuces- Esperemos mais alguns (lias, 9° - O sinal de protesto se-

mundo S'oCI"'a'l·.nhã, abríndo o campeonato de so, Flamengo x Canto do Rio pois tal dernarche ainda pode- rá uma flâmula ou bandeira
amadores. Destilarão os mais e Vasco x América. rá ser concretizada, b��anca expostas nas enxar- Londres, (B. N. S.) _ Urna,
credenciados çraques da' cida- I*', .,

. . . F. •
_

ClaS.
'. _

.

série de concêrtos iniciados,
de, milítantes do Avaí, Paula OS ARTILHEIROS DO 'IOR- .REGATA DE ENCERRAMEN 10 - As decisões de protesto durante a zuerra terminou.
Ramos, Bocaíuva, F'ígueiren- NEIQ RBLAlllPAGO CI- TO PA TEMPORADA QFI- .;serão feitas pelos juizes, ca-I em abril d:ste a�o em Lon-

.,.

se, Caravana do Ar e Atlético TADINO . CI� 1945-1946 I bendo recurso para o Conselho dres. .

agremiações que com sacrifí-
Com 9 tentos _ Abelardo Aprovado pelo Conselho �e I

de Representantes da F. -::. �.I Trata-se dos "concêrtos da
cio e abnegação sempre : sou- . Representantes d,a Federacão S. C.

.,' I hora do almôço" com a dura- \ I(F'íguelrense). -

1beram desenvolver a prática; de Vela e Motor de Santa Ca- . � _,_ O.f.rm de cada r
..
egata ção de uma hora e �lue seCom 7 tentos - Djalma '

_

do esporte bretão em nossa
(Atlético). tarina, damos abaixo a pro- sera anUflclado por �� tiro no 1 realizavam na Galeria Nacío-

terra. '

Com 6 tentos grama para a regata Encerra- momento em que .o último bar- '

nal,
A '1 d t

- Mandico
c

.

t li h
/'

exemp o o· que acon eceu
(P 1 R) mente da Temporada Oficial' o concorren e cruzar a m a Em 'seis anos e meio hOUVeau a

.
amos . d hna última tarde esportlva, Com 4 tentos Póvoas 1945-1946, a .realízar-se no dia

I
e cegada. '

..
1.698 concêrtos aos quais as-

-confiamos' mi. díscípltna dias 26 do cçrrente mês, entre as 12 - Outros sinais:
'

.SIS·tiram cêrca de 800.000 pe«-(Paula Ramos), Sanford, Ver- �.

"craques ilhéus, pois tal oo'1ldu-· :pquipes do Iate Clube, Velei-
.

a) - Retardamento Ide par- sôas .zela, Leónidas (Caravana do �

ta contrtbue imensamente pa- Ar), Augusto (Figueirense). l'O� da. I.lha e Bi�e�]."Igia, n� I hd� por 15.mi�utos: Içada o I ,A renda dada por esses CO�-ra a boa marcha de uma par- Com. 3 tentos Nízeta nua ofícíal des!e último, na' CI-I galhard.ete de. 1. ecolhlm.e_nto._ ';ce.rtos, mais de 800.000 cruzei-
tilda.'

(Avaí) , Zaochi (Atlético). dade de Tubarao: b) - O retardamento poue- ros foi entrezue a uma socie-
*

C 2 t t It Comissao'" de Rp..gatrt�
rá ser pro:-rogado in'definiâ.a.-. dacte de amp�ro aos músicos.

INíCIO DO ,CAllIPEONATO o�n� en ?s .

amar �- iM) Imente em t 1 d 15
(Atlet10o) Oanom (Paula Ra- Presidente: Flávio FeITari� t' :n erva os e ml- ,Teve papel dE destaque na or-

PORTOALEGRENSE ' , .. ,.,

·Com�...Jol'o da F. V. M. S. C.' 'I �u os, arr.lando-se o G. R. e ganização e �ucesso dessa ho-
P I1t AI 14

.

S'bttd mos), HazaJll; (C.aravana do vu.

I d to �o egl�, � a;. o'Ar), Moacir (Bocaiuva), Sapo, Juizes: Arnoldo Suarez.�çan o-O,novamen e. ra musical a conhecida pia-
,e ?Om;ll1JgO serao :ealIzadf�s. �s Nicolau, Amaurí CAvaí). Cúneo d,g l. C.' Oswaldo Nu-I .

c) Salda an�lada o� regata nista britânica. "Dame" Myra.
pnmelro'S enCOlliLros o ICIaIS ,

.

' ,
. . I suspensa: 2 tIros e Içada a.Hess

dto campeOlnato gaucho de fu- . Com. 1 tento -. Lauro, Od�- nes do V. L, e Raymundo Vlel-, bandeira N.·
..

. _._.-----------
.. , b 1 A art'd

...

I
' 110, Lmz II (Bocamva), Zackl, ira, do S. A. C. I d) "b'

- di'uel o . Ip .. 11 a -lnLCla sera F I L (A ') P
� .'

- .nJ reVlacao . e per-
.. , C' N' 1 ateco, van, al1ge va.l ,

- remws -
curs

.

su
. . d" lt!€nuT'e o ruzewo·e o aClqna . o. pnmm o uma vo a

Id
.

b t t
Lebeta (Caravana do Ar), Nel- Taça oferecIda J)€lo Conse- i 'I'cada a;t-.· d' s' .

'

e omlngo o ,em:a e .en re
san, Forne.rolli, lVIinela (Pau- lho. Regional de Desportos à I

'

e) D.
'uan el�a d'. J{;enne,r e Grêmio.

I R ) I MA'
., emalicacao e percurso.

* a amos, .co, aTCOS, }'y eqUIpe vencedora. BoI'a b 00' d'· .

d'
(F'

.

) A ') I C 1 M d lh d t;· a om r O. Ica a a

OS ARQUEIROS VASADOS (��f��,��e)ns-e',
ll1)a , ape a eda. as e pra a a eqmpe bandeira B; Boia a boreste:

NO TORNEIO RELAl1IPAGO·· vence Ola., icada a bandeira K.
Drumos 'abaix'Ü o número de

Com 1 goal contra - Ne,lson . Progra:na.
'

f) O abono de tempo neces:.

vezes em que foram vasados os �rau�� Ramos) e Tavmho _Dl� 32; d; MaIO de �46t 'sário para o t�rmino da prova,
gole.i.ros do Torneio Relâmpa- vaI.... AS, �"o�as _

� as ea- �erá concedido pela Comissão
go ,citadino: menta do PavIlhao Nacional, de Regatas
I
.'

(F'
.

) 15' HOllIENA\GEllI AOS BRAVOS na séde do S. A ..C..
.

Taxr,r>SaIas 19-uelrense ,; DE 36
-

7 50' ih T' d .
...,.,

Curtú (Atlético), 12; SOill�ini AS
_'

oras - Iro e ple- De ins?l�ção - Cr$ 10,°.°1(Bocaiuva), 10; Nivald'o (Pal- No próximo dia 31 do cor- pa�açao. . por gual'mçao. P. ALEGRE - FLORIANó-
la Ra:mos), 8; Adolf,o (A,vaí) e r8!l1,te transcoi'rerá a passa- +

,&s·7,55 horas - TIro de De protesto - Cr$ 20,00..- POLIS - CURITIBA

Peixoto (Carav:ana do Ar), 6; g,em do 10° aniver,sário da vi- a "e,!lçao. . .. _

i Computo dos Pontos QUINTAS E DOMlíNG0S
AJs 800 horas TITO de "ai Decülagem de Florianól)C'lis,

Ary (Caravana do --Ar) e Jo- tórja da r8!presentação catari- '..
-

...
-

l° lugar. . . . . . .. 4,25 pontos ás 14,15 horas
nas (Boca1uva), 5; Vadico ne118'e no Campeonato Brasi-' d� ?a pnmelra regata ellmma- 2° lugar 3,00 pontos CUfUTlBA - f1LORl A.Nó-
(Paula R�mosL 4; Tatw, (AHé- leiIiO de Remo, realizado em tOl�tt. A. d t

3° lugar. . . . . . .. 2,00 pontos POLIS - P. ALEGRE

tico) € fucdni (A'V'ai), 3; São Salvador da Baía. . � a.,� �gun,� rega a 40 lugar 1,OO.pontos SEGUNDAS E SEXT�S

Enio (Paula Ramos), 1. Go- Comemorando a passagem ellI�1.matón� sem re�,hzada 30 Desistência por avaria Decola.g:�lt,�O FJ6���nóPoHs,
lei,r�>, negativo: Éd:son (Paula de tão significativa dalfl.. o (t�'mt�) mmut�s �pos a. tetr- 0,25 pontos. INFORMAçõES:
Ramos), jogou apenas 30 mi- Clube N uticó Riachuelo, uma y?-maçao da pnmelra lega a. Desistência por desclãssifi- FILIAL VARIG - ED. LA-

t d Ih
-

d frnal - _

O t PORTA - TELEFONEnu os.
.

:as ln�' ores ex'pressoes o
.

caç.ao - pan os. .

,

* esporte náuUco barriga-verde,
- Regulamento - Não cOn1!parecimento _, O 1325

.AS
.

CHILENAS 'SÃO' .

CAM- prestará homenagem aos va- 1° - A regata será dispu- ponto. _
senhoria e di.gna família pa.rm.

PEAS SULAMERICANAS DE l,entes re'l11aJ(:1or� conterrâ- tada de conformidade com' o Fica acordado que todas as assistirem à "'cerimônia inau-
,

.
BASQUETE i neos, dete:ntores do título de f€g\llamehto da União Inter- formalidades previstas nas re- gural e as reg.atas a vela que;

Santiago
.

dO 'Chile, 23 (A. cam,peões· nacion�i�1936. naciQnal de Yac.hting de Cor- gras e não contidas neste pro-! se seguirão c.o{llo encerramen�

P.)· - A' I€Iqui:pe do Çhi1le,
'

,*
.

rtda (L Y. R. U.)./, ,. grama. poderão ser invocadas to da temporada da Federação.
abatendo fi representação bra- ENTRE. NóS (:) ,PON'l'EIRO 2° - A regatâ será realiza-' para fins de recurso poste!'ior CatarÍueo:Ise de Vela e Motor.,
sile:ira por 46' li, 34, sagrou-se SAUL da em prova eliminatórias. dos clU!bes. ·CompetinQ.o nestas. provas.
campeã suItúnerilcana femÚiina ,

Esteve nesta capital o ex.tre- .-' 3° - Participarão d uas'" * -* além daJnoosa repl'lesentaç�"
'de basquete.' No primeiro \tem- ma esquerda SauI Oliveira, an- guarnições de cada clube filia- HONROSO C01JVITE as guarnições d'o "Veleiros da
po final ga.rantiu li vitórià>pa- tig-o defensor do A.val e atual- do,' inscrito, sendo a conta- Do sr. José Rego Cavalcan- Ilha e do late Clube, em IPríO-
cilam por 22 li, 16, mas a rea- mente mili,tando no Palm.e� gem

.

de pontos -em conjunto ti, comodoro do Siderúrgia Vas oficiais. Correrá trem �
ção das transandinas no tem- ras, d'e Blumenau. para a equipe. Atlético Cll.l,be,

.

de" Tubarão, "recreio entre Tubarão Cabeçu-
pc fina lfarantiu a vitória pa- O mais completo ponteiro 4° - Qualquer subs.tituição recebemos' o segutnte atencio- das e Laguna. Cel'ltos de qU€ v.
1'a o quadI10 l-ocal.: dos, gramados cata'rinellses, sómente poderá ser levada a so convite: ,"Sr: Diretor-Es- s. não deixará de compareCBiI""

*
que no ano findo sagrou-se te- efeito,. até o sinal de prepara- portivo do "O Estado" -:- 'para máior brilhantismo desta..

lNVICTOS FLUllIINENSE E tra-campeão do Estado, veio a ção para as primeiras regatas Florianópolis - DeV1e1rudif ser festividade, apresentamos, a.n-

AllIÉRICA Florianópolis com o fim de 80- de, ca'Cia prova. r,ealizaJda no Ipróximo dia 26, tecipadament.e, os nossos agra-
Rio, 24 - Com la vitória do licitar' demissão de. seu' cargo I 5° - Haverá revesamento' em CaJbeçuidis, a inaugura:ção decimentos. Pela diretoria".

Amérka lSôbre o Bangú, peló na Penitenciária do Estado. de ba,rcós. do Dk)lpartamento de Vela e Agradecendo a. gentileza do.
·escore de 4 x 1, é a' seguinte 'a A-uguramos a Saulzinholn'1li-i 6-0 - A linha ue chegada 'se- Mot.or do Si'dernl1gia AtiéÜco.l"Convite, prometmrro-s ellvi'lt.Y
situa,ção dos clubes conc:ür- tas propsperidades no futebol' rá cruzada em sentido OpO'3�O Clube, viemos convidar vossa' HeSS83 repres€':lJan,te.

Alai, Figueirense, Cara,vana do Ir, Atlético, Paula R'amos e Bocaiuva são
08 concorrentes' ao Torneio luitium 1J-e 1946 a f68'Hzar,,'s-e -amBo·bã no

. , , ,

Estádio da federô(ão Catari�en�e, de. pesportos ..

-- __.--'c__
._,

,
'

Direção de PEDRO P.AULO MACHADO

Govêrno do Estado
Decreto de.20 de maio de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Reformar:

De acordo com o art. 37, § í o J al inca a,

combinado com o art. 3-+, do decreto-lei

n. 1.299, de 20 de março de 1945:
� Romeu Policarpo Vieira, cfbo "da Fôr;a Po

Iicial do Estado. por ter "sido julgado defini-
7tivamente incapaz para o serviço ativo, perce
bendo o vencimento anual de Cr$ 2.098,80
((101s mil e noventa e oito cruzeiros e oitenta

centavos}.
Decretos de 22 de maio de 19·16

O INTERVENTOR :FEDERAL RESOLVE
Conccdcr CX01u:1'ação;

De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea a,
do decreto-lei n. 572, de 28-10-41:

A, Pedro de Lima Brcnuélsen do cargo de

Escrivão, padrão F, do Quadro único do Es
tado. ..... (2662)

Exonerar:

Jeferson Mariath do cargo que e�-:.-ce em'

substituição, de Escrivão" padrão F, do Qua
dro

-

únic(} do Estado (Delegacia Regional de
Cresciuma) , por ter terminado o' irupe-llruento
do titular.

Fretes, .mudençss eerretes,
'em geral?

,.

.A I, T U
Mercado! Público, 31,

Fone 16-34

,.

NOVO HORÁRIO DA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'<DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTólUO: R. João Pinto 1
DiArIamente das 15 às 11 boraa.
'RIlSID.Il:NCIA: !Umirante Alvim.

36. Fone' M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUn4ca mMico·cirúrgica de Oihos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habílttacãn do Conse-
lho Nacional de Óftalmologia.

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

BOSID.Il:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

clonai de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
ao do Serviço Nacional de Doen
(ias Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
PSiquátrico do Rio na Capital }I e-

deral
.CUNICA !\:lÉDTCA - DOENÇA�

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Améll'll

NETO ,

- Rua Felipe Schmidt. Consultaa:
Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8Jil.
.. ,. NHORAS -' PARTOS ' ..

Formado pela Faculdade de Medí-
cinna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bi·
lIares, intestinos delgado e gTOSSO.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

cttero, ovários e trompas. varrco
eele, hidrocele, varizes e herna

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

raíso) , Te!. 1.598.
RIilSlD.Il:NCH.: Rua Esteves JQ,

nlor. 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, cspeaial ..

mente- do- coração.
ELECTROCARDIOGRAF.!A

Doenças do sangue e dos r.ervos,

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 às 18

haras.
Atende chamado" a qualquc+ hora,

inclusive durante a/noite. I

CONSULTóRIO: Rua, Vitor. Meire
les, 18. Fone 7�2

RESIDl":NCIA: Avenida Trompowski,
62. Fone 766

1. .. que, para sustentar na

superfície do mar um homem
de pêso regular basta um sal
va-vãdas de cortíça que pese
45Ó gramas.
2. .. que, na Autrália, mar

ca-se o gado em geral pela ��le
tricídade, em vez de para isso
empregar-se o fogo; e que, as
sim, os animais sofrem menos

Médico eSPri��lI�iri� DOENÇAS
e as marcas são muito mais

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- 't'd
ga Prática no Rio de Janeiro

UI \1, as.

ÇO!"SULT1\S - Pela amanhá: 3 ... que o cidadão inglês AI-dlar-iam ente das 10,30 às 12 hs, à _

tarde excepto aos sábados, das H gernoon Ashton, que recente
ás 16 horas. - CONSUI,TóRJO:' mente completou 77 anos deRua João Pmto n. 7, sobrado -

Fone: 1.4?1 - Restdêncía: Rua idade teve a satisfação de ver �--------------
,

, .. _
Presidente Coutinho, 58 .'

Ipublicadas nada menos de três
DR. M'",RTO 'VVENDHAUSEN '1 d·· '1

.

Diretor do Hospital "Neyfot, Ramos"
mi nas CI11ICO mi cartas que

CLíNICA MÉÓICA DE ADULTOS I até hoje já enviou a dliretores
E CRIANÇAS ,'de jornads britândcos apreseu-

Consult�rio: R. Visconde de Ouro tando queixas, reclamações ou
Preto. 2 - esq. da Praça 15 de No- _

vemlrro- \ iltos da "Belo Horizonte")' sugestões.
Tel. 1545 4. .. que os insetos destruí-]

Consultas : da, 4 ás G horas. dores de madeira togem dos
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 nlOVeLS 'construidos de mozueí-

- Fone manual 812 �

ra da Espanha: e que até no-

DR. BIASE FARACO 1 je se ignora se isso se verifi
ca devido a repulsão pelo chei
ro daquela madeira ou por que
ela tenha alguma partfoula
nídade inseticida que .escapa a

nossos sentidos.
5 ..

' que a palavra dólar é
.derivada da palavra alemã te

OR. NEWTON D'AVILA ler, que por sua vez é uma for
ma abreviada de. joa,chimsía
ler, isto é, de Joachimstal, p:e
quena cidade da Boêmia onde
existiram' minas d prata e se

cunhavam moedas que por
-causa da sua boa. qualidade
eram 'aceitas'em. toda 'a. Alema-
nha.

,

,
6 ... que, no principio dêste

�:���'a���'0��u,1�c'J?��:�:.e!�:�., Espe' ra se o aumento do'��,��� �l�O:,aI���av�������,. �:�
- .

�:;��l:�� ���Ua.l:��zye;� ��n� preço ·do cale' ����i:/�r:ist���� f:.cr�:;!�
estado de conaervaçao ; e que. ley Braâen, e pelo embaixador
atualmente, reza-se missa nes-t dos' Estados Unidos no Brasü.,
sa igreja todos os dias.

'

Washington,' (U. P.) sr, ,William E. PaWley, em en-
a Departamento de Estado trevista com o chefe do qouêr
pediu ao presidente Truman no na Casa Branca,
que aumente os preços. máxi- Entr.ementes, assinala - s e
mos de 'caM nos Estados Uni- que o comité do Senado tam
dos. Ao que pa1'ece, esta medi- bém é favorável á majoração
da destina-se a atenuar as di- dos preços máximos do café.
ficuldades em que se encon- Nos meios bem informados
tram os produtoq·es de café la- presagia-:se que essa medida

. tino americanos. será tomada dentro de algum
a pedido foi feito ao presi- tempo .

DR. ARMANDO VAL�R(O
DE ASSIS

Dos Servíços de Clínica Infantil da
Asststêncía Municipal e de

Caridade
CLtN1CA �lÉDICA DE 'CRIANÇAS

ADULTOS
(,'()l'ISUT,TóJUü: Rua Nunes �la
ehado,: 7 (Edifício S. Francisco')..

Consultas das 2 às 6 horas
RESID1!:NCIA: Rua �Iar<'\Çhal Gu�.

Inerme, 5 Fone 783'
.

DR. MADEIRA· NEVES

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

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
RJ;;S.: R. Joinvile. 47 _ Fone 1648

. '

Operações - vias Urinárias -

Doenças dos íntesttnos, ré to e
anus, - Hemorroidas. Tratamen-

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

Atende diariamente' às 11,30 ns.
e. à tarde, das 16 hs. em díant.e
.

Resíd: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

Dr. Lauro Daura
AUSENTE

Estágio ná Maternidade
de "São Paulo".

Serv�go do Profa.sor Bl'iquet
.. SÃO PAULO

"'_"';'_v-CcA'-R'-4J"-'-U-TO-M-OB-IL-'ST-A-SI
Atenção

Pal'a o seu dínamo ·ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

_. ""* III .... U

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

.... M..... •....... IIIII� ... III ...."" ....

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA-
'ad.dá íl. 187. - !étl.: I A I A
INC!1!fDIOS II: TIU.!fSP�RT'E8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

«

•

Sigistros pagos nos últimos l\) anos

Responsabilidades

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

de Carvalho. Dr. Francisco.

Joaquim Barreto d� 'Araujo

CoPyri9h' da
TheHA'-f rooH/AIIDlInt:.

Pésquisas
LONDRES, (B. N. S.) - Os dentistas britânícos que

estudam os problemas do átomo pOSSUlraQ
'.

'0. equipamento
mais adiantado em todo o mundo para as suas 'pesquizas
acaba. de anunoíar Sir Edward Appleton, chefe do departamen
to governamental de Investtgações Cíerufrícas- e índustriaís.

Appleton, que se dirigiu ao oomíté cientifi-éo e parlamen
tar, revelou que o Estado está forn'ecendo 'ilnstrumentos gigan
tescos a dois conhecidos cientistas ingleses especializados
nas pesquízas do átomo: - os professores Oliphant e Dee,
respectívamente das Universidades de Bírmínghan e Glagow,
Oltphant receberá uma subvenção de oE 141.000_ e Dee oE 50.000.

Essas quantias servirão para auxiliar o aperfeiçoamento
de "betratons", ou seja instrumentos maciços destinados a.

eriar artificialmente partículas atômícas. O .ínstrumento da.
Universidade de Birmíngham está sendo desenhado para criar
partículas com o maior movímnto jamais assínalado, ou por
outras palavras, até fabricar enee-gtas equívalentes a um bilhão
de voltas, com uma velocidade três vezes: maior do que a das
mais recentes invenções americanas no mesmo terreno. O
aparelho reservado à Universidade de Glasgow visa a criação
de partículas de 200.000.000 de vílts e incluirá uma magneto
pesando 200 tomcladas.

,.

ODIN

·�1
lH E RECOIIIElloa •

yTiagens

COnfR� FERIDA" REC"nTeS ou AnTIGAS

RETiRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIVe as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares éatari
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do ,aperitivo KNOT.

I

PELO

Expresso Noturno do jornal
O EsrJ'AI)O

FLORIANÓPOLIS - JOINyU-E'
SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOIHVILE:
SAlDA DE JOJNVILE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

t da lmadrugada.
7 da manhã.

�

,

lO da manhã .

S da tarde ..

Informacões:
. ..

Em Fpolis. na Redação do «o ESTADO»'
Em Ioinvi}a - no Hotel Prínc;ipe

I' .,J'A·'"." '10',..Ai.1,.'''.A'L,
r1IIIria Fabricante e distribuidores das afamadas con- I'11 '11 facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran,.'

de sortimento de cQsemiras triscados. brins
.

I bons e barato�J algodões, morins e aviamento.
. '. '

'

pal'a alfai<1tes. que recebe diretament� das

I.I
melhore. Eábrica.. A Casa _.A CAPITAL- chama a atenção do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem sua. compras. MATRIZ em Florian6polis. - �FILIAIS em. Blumenau e Lajes •

............................................., ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

Contra .0
. Brasil não . há· direito partidário nem

-

ideologias reivindicadoras. Contra
o Brasil, e contra' o seu povo, 1ambém não podem· continuar o câmbio negro e.
a usurpação comercial· _esc'arada,· à mostra, sem pudor,· em evidente desrespei��

às medidas do Govêrno •. /

Previsto o rompimentt) entre
Santa Sé) e a

. Rumânia
govêrno rumeno, devido à diplomáticas em favol; dos:
aeusaeão levantada em llazista,s. Segundo o jOt··-
Bucarest contra ó Nuncio nal, as autoridades rume-

Papal, de que teria abusa- nas pediram a retirada

do das suas Imunidades imediata do Nuncio.

a

Roma, 24 (U. P.) - O
[orual "Da.ily, Amertcan"
prevê, hoje, o rompimen
to das relações diplomáti
cas entre a Santa Sé e o

Florlan6polh, 25 �e Maio de 1946

.Mais uma
WA.SHINqTON,24 (U. P-,J - No momento em que sua lta S d' t d TRUM'AN' REALIZA ESFORCOS

c?onomla está sendo desorganizada pela çreue dos ierrooiá- , e er ecre a a a '. '

nos, os Estados Unidos ueem-se igualmente ameaçados duma bu C da
'

greve geral dos maritimos. O ministro do Trabalho convidou
R'81'0, �4 (A. mNe.7)��rNotI'on, ia- DESESeERADOS

os sindicatos dos marinheiros, os -proprietártcs de navios e aâ- z -- ""

-

ministração da navegação de 'guerra para uma conferência a se que o Juiz de Menores do WASHINGTON, 24 (U. P.) - O govêrno norte-ameríca-

realizar-se na próxima quarta feira, para evitar mais essa ca- Distrito Federal vai decretar no conseguiu reunir os representantes dos ferroviários e tIaS',

iamuiaâe. I
a busca e apreensão de Maria Estradas em nova. conferência, mim esforço desesperado para

OTAW�, 24 (U. P,) _ Os meios oficiais canadenses con- da G;lória, filha do lavrador solueíonar ra greve. Bnquanto Isso, o presidente 'I'ruman dls-:

sideram a situação grevista nos EE, UU, . como gravíssima, i Jorge Dias, que estava entre- cntiu a. sítuaçâo com seus ministros, numa reun'ão do Gabi

Uma personalidade autorisada declarou mesmo que o prosse-! gue á senhora Iolanda Porto. nete que se prolongou muito além do normal. Em seguida, o'

,guimento dessa situação poderá levar ao desmoronamento I Diz-se que, a referida menor presidente cancelou a entrevista coletiva com a imprensa que

'econômico de todo Q continente nortea-mericano, com re.per-I se acha de posse de grandes estava anunciada.

cussão em todo o mundo,
.

I segredos
sôbre a vida da sua

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

-------------------,- patrôa, podendo prestar ím- Não nodem S'e ausentar do país'
O chefe de Policia concedeu uma I P01�t�lltes esclarecimentos á

I polícía. Até o momento igno- Rio, 24' (A, N.) - A Secre- cionários ao exterior, embora

t
·

t I til
,- ra-s,e o destímo dado á menor,

taría da Presidência da R2pÚ- sem onus para os cofres pú

en reVJS a co e lva a Imprensa que fiai v!sta ultim�meln:te e'r:n
blica enviou a todos os míms- blicos, sem a prévia autoriza-

Ria, 24 (A. N.) _ O chel!,e documento é Iongo e minueto- companhia dum primo do cri- tTOS e orgãos subordinados di- ção de S. Ecia. Aproveito o en-

de Polfcla.vprofessor Pereira so, contendo o hístôríoo de to- ml?,üso.
retamente á Presidência da seja para reiterar a V. Excía.

Lira recebeu os jOrnalistas,ljdaS as atividades do Departa-
-

TOME AP'ERITiVO
República, a seguinte círcu.ar: os meus protestos de conside--

I
"De ordem do sr. Presidente da ração e apreço. (a.) - Gabriel

em entrevista coletiva. Iní- mente Federal da Segurança , República solicito a V. Excia, Monteiro Silva, Secretário da

ciando su�s dieclaraç?es dis�e �ública. relativamente á açãoK N ( ) -T ordens no sentido de não ser Presidência da República".
que desejava rocalízar dOIS dos comunistas estranjeíros. I

pontos essenctaís sôbre a-acão
' permitida a viagem de fun-

da polícia, tpor ocasião das co- 'OS aôrl"cu'ltOf t'
-

ieríd d
... iiiiiiiiiii... ;;--:----------

memo,�'ações do "Dia d? Tra-
'

; _,
6 , �S ..

erao prIOri a e
b�lho ,'em q.ue as suas mstru- )�,lO, 24 (!l. N.) - FOI notícíado que o govêrncacaba de

Ors. '

çoes foram fielmente cumpri- decidir qu� �eJa concedida absoluta prioridade na distribuição Aderbal Ramos

d�s. Em segundo lugar, a �ol�� �� pneum�t�c.os aos agricultores. A agricultura terá preferên- da Silva

�]a pro,cur�� garantir o direi- Cla� das fabrIcas. \e forneoedor�s. A y�ovidência foi tornada e

to de reuniao, deixando ape- pOlque o E)Jbasteclmento do paIS esta sendo a�etado pela falta João Batista I
RITZ

nas de permitir uma concen- de transportes. ';,'

'I
Hoje sábado, ás 7,45 horas

traç�o, um "�eeting" e um

' BOnn.55is - Avant ...premiére -

�esfI_}e., Fora dlSSO, �tudo cor- Prêso um dos cabeças do' ADVOG�DOS I Jun� :Allyson - Van Johson:

1 eu nor_malmeJlte, nao haven- _ _
.

� Glória de Haven - Jímmv

I
-

d
�

b d
Rua Felipe Schmidt 34. "

(O coaçao por parte a aut?r�- cam 10 nenro- o t-fino Sala 3. Telef. 16-31 Durante - José Iturbi.

dade ao livre e leigal exercício '"
!:J

•
� "

DUAS GAROTAS E UM

do direito de reunião. Como é RIO, ,..,4 (A •. N.)
- As auto.rld_ades da Seeretaría da Segu- MARUJO

do dornlnío público 9- Assem- rança, �a. Prefeitura e da Oomíssão Central de Preços COllti- Um filme em ue t d
'

bléia Constituinte �àUcíou es- l�.uam Vlg��ntes contI'n os so�e,gadores do.s gêneros de plimei- Empossada a Comis- nito romantico � ale;reo e bo--

clareeímen,tos sôbre a roíbi- l,a neceS�l ��de. �llt�m, pela ma�nhã, em feliz deligência, o _ • •

I C�nsura' "I
� ..

'"

ção das comemorações d� "Dia
Lhefe :a Flscali�aç!l'0 da Pref?lturn, sr. José Albergada, d!€ sao MODIClnal Preco' ún�' _:_4 6ag�s ,

do T,rabalho". O Ch � di P _

poss� uma denuncIa, conseg'UlU prender um do.s cabeças dio P
j

�
• ,

licia abordou êsse a:s:nt� f�- mercad� negro da f�rinha de tdg'o. O sr. Alberg'aIia, fing'indu- de Pr�ços 'ROXY'
.

zendo pa
. r' se padeIro, cons�g'ulU cheg'ar nté no indivíduo com quem fe- . . .

'
. ,

leitur d r�,?s Jorlla Is�aB a clwu neg'ócio de cinco mil sa,cas d-e farinha e' finalmente Ih
Contorme notzczamos, reali- HOJe as 4,30 horas

. . a, o a loClO �ue e:nvIOU ao deu voz de prisão, condnzindo-o êle mesm�' . , , .' .

e zou-se, ontem, na Prefeitura .

Frank Buck o mais auda--

:���:����õ��S!��Ci�����and�: Ida Seg1lrança, onde o espertalhão foi ouvido' paet:So�I:::��!a�:� �un�ci1?al'Mo a�o_ del dPosse daIÇl��c��dor, (Ó�sent�: ,

_�--����__-_._�I:o�s:r:.�E:rn�a:��j�c�ru���o:s�o�e�e�m�s�e�g�u�i�d�a�r�e���o���
�woo ��

eh'�1
- M�OO�

______'_.__ que está assim constituidl: Amazonas).

A dele a
- ,.

'Representantes dos wns'll-
.

Um, empolgante documentá--

i rao· que representa'ra o
midores: Aureliano Stuart e no.:. ,

� Afonso Assis; do Comércio, Mi- Fmal do sensacibnal seriado'

B -I d P
,

guel Daux; da Indústria, Hei- O FALCÃO DO DESERTO

raSI na I posse e eron tor Bittencour,t; da Agricultu- Aventu:'as ho oriente entre

Rio, 24 (A. N.) _ O Presi.' .

ra, Manoel Ferreira de Melo' os palaclOs encantados das

dente da República assinou
'?:ezda C_;uzlheboll, Ministro 2°s. secretários Teodomiro Tes- da Pecuária, Orlando de AssÚ aralbias ...

decreto
_

nomeando a seguinte CO�l,selhezro, Moacy,r Ribeiro I tes e Afonso Rodrigues Pal- Corrêa;, e, repl'esentante da Censura: Até 10 anos.

delegaçao para representar o BfZr;.S; �os. secret�rio Hugo

I
meíro e 3Ds. secret,áríos Jorge IPre/ei�ura, Petracha. Callado. Preço: • Cr$ 2.,40 (único)"

Brasil nas solenidade de pôsse lVIeua, Lzma, Altamz�o MfJura Descragnolle Taunay e Alfredo HOJe as 16 horas, no gab(nete , .......•

do novo govêrno argentino:
e Jose Paranhos Rzo Branco; Porchat. do prefeito, tomarão posse os ROXY

embaixador em 'missão espe::
membros da' comissão que. a Hoje ás 7,30 h,oras

cial, Carlos Coimbra Luz, mi- S b- boi f
' I' seguir, será declarada em seS- Frank Buck o mais audaci<r- I

nistro .da_ �ustiça; .er:viados ex- C ,lraC • con essa-se cu pado sâo permanente. so caçador, apresenta:
.

traordznarws e mznzstros ple- NU'REMBERG, 24 (U. P.) _ i3aldur von Schimcht o an-
Ao dar a posse, falou o S1". JACARÉ - (O Assassino do'

nipotenciários; senador Ivo tigo 'chefe da juventude hitlerista, confessou que estev� erra-
Cel. Lopes Vieira, diriginão-se Amazonas).

-D'Aquino e depu.tados G_licé.rio d? ao s�gui� o fU!ll1er. E ,e�hortou a mocidade alemã a repu- a,0s :ne!_1Lbros componentes da
"

Um empolgante documentá·

Alves Ruy Almezda e Vztorzno dIar os IdeaIS raCIstas. SchIracht declaroU: ainda que era êle
i,omzssao.

.

no.: .

.

Freire; a,-:essores militares, ge- o único responsável pelos atos da nova g�ação 'alemã. Mas f!m ser;uzda, usou da palavT(1, Fmal, do
_

sens.aclOnal senado-

ne:al Edgard .Amaral, briga- e��a,.�e t�rna�upact:a, se peil."sis.tisse, na sua cr,ença de dis- o Jomalzs�a Osw�ldo Mello"em O FALCAO DO �ESE_R:O
dezro Hugo Cunha Machado, cI1mmaçao raCIal, depOIS de conhecer os horrores dos campos

nome do Jornal A Gazeta. ,Aventu:-as e fascmaçao .•
contra-almimnte Renato Al- de concentração. ' • Representando seus 'colegas FrançOise Rosay e Claude-

da comissão, falou, o sr. Ma- Da-qphin.
noel Ferreira de Mello. IDENTIDADE nESCONHE-
O Sr. Preféito encerrou a so� CIDA

lenidade, tendo convocado a Que motivos levaram aquela:
comissão para uma reunião mulher a desaparecer? ..

imediata, terminada a qual, Cehsura: "Imp. 14 anos".

foram todos, incorporados á Preço: _::_ 2,40.
Palácio, para t1'Ocarem idéias

'

_

com o Sr. Interventor Udo
Deecke. Gamisas, Gravatas. Pijame.·
Segundo está deliberado,. os Meiasdu n;lelhorea. pelos me

preços a v!gorc;r .serão os de 151 Dores préçol 116 D'a CASA MJ&
de FeverJz1'o ultzmo. CILANEA - Ruoe. �afra� tf,

tines RIT�
ROXY

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS, CA·
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

........,
'

, -�
.
.'
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