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firça· se justifica .

como amparo ao direi�o. Que as autoridades a empreguem,
pO·IS, -no· c'arater de san·ção aos ,direit·os do· pOVO,· sem' o quê, a lei· será letra
�orta, farrapo de papel tão inútil quanto mentiroso. Não· executar as medidas legais
e pr'evaricar no exercício de um mandato, e constitui um crime' passível de re-

pressão penal, da maior de . tô'das: a maldição pública!·
'

.

. - .

i RE!�,�5 E���m��a !2�2 re�a��!�
mação dos {;irculos governamentais de que a situação, nesta
Capital e em todo o país, é da mais absoluta calma. As provi
dências tomadas pelas autoridades civis e militares para o

resguardo e defesa da ordem pública, deram os resultados de

sejados. Entre elas, acha-se a proibição, desde 'hoje tornada ex

tensiva, de realizações de comícios de qualquer natureza em

locais públicos abertos, seja qual for o tpretexto utilizado para
tais 'reuniões. Nos locais fechados, entretanto, (poderão ser

realizados quaisquer comicios, uma vez que a polícia seja pré
uiamente avisada, como é de lei. O Govêrno está certo de' que
a nação, compreendendo a gravidade da situação oriaâo. pelo
desejo dos elementos extremistas de provocar em agitações e

. dissídios apenas no seu interêsse partidário, dará ás autoruia
d.es o apoi-a de que estas necessitam para q. integral defesa da

ordem pública .

Paris, 25 (U. P.) - Viv�
potêmi.ca foi lev3Jnrtada pelo or�

gão goverruameirutal "Diário
da Manhã", sob a ,assinatura'
do. jornalista Silva Diaz, .aee;r-

PROTESTOU 'CONTRA A SENTENÇA â�ei�,a po.�?n�����lt�ll!o.�m :��=
�',,'.',.' '. 'L()NrrREs, 25- '(U. P.) - A Associação dos Trabalhadores nhói,s e cert&; p.ersoIlJalidade&

CIDADE DO VATICANO, 25 (U. P.) _ O divórcio na Itá- ,qentificos..aprovou uma resolução protestando contra a sen- �rt,uguesas da cOlnissão eu

lia foi, mais uma vez, condenado em editorial pelo "Osserva- te:nça severa ,impostá ao cientista atôrn.J,co, dr. Alan Nunn .carregruda de �stllJdar () proble
tore Romano". O Ol'gão central da Santa Sé 'Cil'itieou, também, May, acusado de ter entr-egn€ informações secretas aos russos. ma da co.munidade das naçõe.s
os líderes esquer:distas que estão se .batendo para a introduçãd A mesma SociedlÜie deplorou, ainda, as medidas adotadas pe- ibéricas. O editorialista, em

do divórdo na Itália. O jornal católico aiirmou, que ° divórcio, ,la Grã-Br:etanha'e pelos Estados Unidos para impedir que os eeu artigCl "No caminho da

na realidade, é responsável por tudo que há, de negativo no fatos ,sôbre as. pesquisas atômtcas cheguem ao conhecimento traição.", atacou 'os ,promotQres.
mundo civilizado,

.

da União Soviética. ,-da Fedeltação Ibérica.

;'

Rio,25 (A. N.) � O D. A. s'llecendo as normas que deverão
P. realizou, ontem, uma reu- orientar o trabalho, dos res

nião dos diretores dos serviços I pectívos serviços e pessoal, de
e pessoal de todos os mínísté- modo a reunir todos os ele

rios afim de fixar um critério mentos neeessáríos num plano
uniforme, com relação ao exa- uniforme e dentro do mesmo
me e reestruturação de carreí- critério, capaz de permitir um

A Comlssão l\luni�ipIlI d'8 '-1: de abrfl de 1946, {lo Govêrno sos cn101"080s aplausos que ras efetuadas no periodo de estudo rápido e ímedíat-, en

J'reços!, l'ece!ltemente emp.o�· i Federal, os preços de gêneros vão, também, os' (lo povo. govêrno do sr. José Linhares. camínhamento do material in

sada, 1a está em franca atívl-: de la necessidade em vígor :Nossas colunas estarão aber- Após a reunião, aquele Depar- dispensável á solução que) go
dade, defendendo os interê.s-j nesta data, são osmesmos an- tas na defesa dos, Iuterêsses tamento 'enviou uma longa cír- vêrno terá que dar a tão im-

ses do povo. I terlores a lã de' fevereiro do da coletividade. cular aos ministérios, estilhe- portante assunto.
Dando ciência de seus tra- corrente ano. (artíg'o 22). i Precisamos acabar com os

TERMINOU A GREVE DOSbalhos, forneceu à imprensa I Assim sendo, o preço da' "tubarões".
os seg���1�N����Jc�or :�::!��'� ��e 24��: ;9���ej:'°1 E acabaremos.

"FERROVIA'RIOS'
v

A C. M. P. comunica ao po· Como as firmas Hardt e ,t* Francamente: é das
.

"

.

.,

vo e. ao comércio que o deere- Sehroeder, infring'indo aqueãe
' mais difíceis a hora' ino

to-Ieí federal n, 9.12á estabele- deereto-Ieí, ofereceram man-] minável que passa por nós,

c�, nas Dtsposíçêes Finais, ar-: �eig'a ))01' .preço .•maior, foram I demorada e feia como um

tlg'o 23, O segulnte s autuados pela, c. 11. P. e fica-I p�sade{o, Parece, aliás, que-
•

- �'Ficam sem eíeíte �s ma.. ram sujeitos ás penalidades teMamos sonhando. Não se

Joraçoes de preços de géneros do -artlgo 11, letra, a: prisão l
aceita a realidade, de tão

�m uti!idadesw essenciais,. feitas simples, por 1� dias a 4: me- estranha figura é a sua

,a partir de 1 .. de felverell'o do ses, com multa de' 2.000,00 a I
presença, a q'ue, resigna

...�on'ente ano'", 100.000,00, ou ambas. dos,
.

nos ,vamos afazendo
POI' conseguinte, nenhum O artigo 'li> diz: _ "Os eon- sem luta, sem reação viril

'VaJ'ejista ou consumidor deve traventores presos em na. que nos liberte dela,

pugal' preços maiores que os grantes só poderão ser postos . Fêe-se, no Brasil, o caso

constantes nas notas extraídas em liberdade medíante uma polttico. E o mal, agora se

naquela época. fiança de 2.000,00 a ãO.OOO,OO". vê que era o cancro eco-

*** nôrn ico, O lucro estrear-

eOl\'IUNICADO N. 2 *** dinário, le�alizado porque

A Comissão llIuniciapal dei Pelo' proeedímento da Co- taxado, - criou a raça dos

Preços informa que, de acôrdoj míssão lIuniCiPa.I de pr6ÇOs"ladrões, dos ladripos e dos

com o decreto-lei n, 9.12;), de só nos resta, apresentar nos- ladravazes, consoante 'a

fórmula expressioriel de
) . Rui Barbosa.

PROCURA.SE .1ENGENHEIRO- MECÂNICO
de preferê.�ci.a. cem especialização em construçã.o de hom�o.1centrífuga•. Ofertas para CARLOS KERBER -- Gachoeira do �ul.
Rio Grande do Sul. indicando nacionalidade, idade. onde fez o

curao, lngares ocupados e fonte d. referência.

�---__I--
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Autuadas as firmas
Hardt e Schroeder

tou às grandes A emprêsas,
bem se sabe. Ele invadiu
o comércio bresile iro, de
cima a baixo e de lado a

lado. Não há negócio, não
existe casa de negócio que
não se julgue com o direi
to de ganhar a rôdo, lote
ricamente, quanto mais
melhor ...
E, se não é assim, pergun

tamos a quem puser ou

nos opuser as suas dúvi

das:, - Qual é a loja, qual
é a vendinha, qual é o

negociante que v e n de
barato? Se alguém conhe
cer essas maravilhas, quei
ra avisar-nos, para nos

afreguesarmos já e Já com
elas, e fazermos de graça,

.

de mão beiiada, - um

anúncio gratuito aqui, em
«O Estado» ...

Êsse lucro não se litni-

NOMEADO EM SUBSTITUICÃO AO·
DEPUTADO GLICOOO ALVES I
RIO, 25 (A. N.) - O P!residente da :República assinou de:'

creto nomeando o deputado José Mmando Maeedo Soares
Afonseca para, na quaUdade de enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciário, em missão especial, integrar a delega
ção brasileira à posse do presidente 'da nação argentina, em

sulbstituição ao. deputado GliIcério Alves.

TRUMAN RETIROU A MEDIAÇ.ÃO
.

WASHINGTON, 25 (U, P.) - O presidente TTuman o1'de�
'íIÁ)U que os representantes do govêr1l;o que suspendessem seus

esforços como mediadores na disputa entre os trabalhadóres

.

ferroviários e as direções das Estradas de Ferro.

o DIVóR,CIO NA ITÁLIA'

._. __._-----_._ ... __._--_.... _._-----

REUNIU-SE O DASP

WASHINGTON, 25 (U. P.) - Urgente - Foi oticialmen
te revelado que a greve ierroouiria foi eolucioruida mediante:
o aumento de dezesseis" céntaoos pôr 'hbrá "de

'

trabalho, .

com

efeito retroativo até o dia primeiro de janeiro último, e de âoi»
e meio centavos adl�.'ionais, com retroaçãa ç;té o dia ,22 do cor-

Tente mês.
"

NOVA YORK, :?5- (U, P.) - Urgente - Foi oficialmente
anunciado que terminou. a greve ferroviária nos Estados Uni
dos. Essa declaração foi jeiia pelas associações

. trabalhistas
ferroviáJrias·de Cleveland, acrescentando que OS maquinistas
já haviam recebido ordens para regressar ao trabalho e, pos
teriormente, pelo presidente Truman, quando falava, perante
Q Congresso, em Washington, pedindo leis para combater as

greves contra o govêrno.

Frente, única, em São Paulo para
combater os extremismos

�io, 25 (A. N.) -

comuni.\greSso daquele Partido no seio
cam de São Paulo que está da coligação dos partidos con

sendo organizado !tli uma rren- servadores. Informa-se,
..

tam
te única dos partidos conserva- bém, que li União Democráti
dores, com a finalidade de fa- ca Nacional já foi consultada a

zer frente á expansão eleito- respeito, assim como outros
ral dos partidos extremistas e partidos eventualmente inte

combater ídeologícamente o ressados em enfrentar os ex

comunismo. Sabe-se que os Ií- tremismos entre nós.
deres políticos das várias cor-

rentes se estão movimentando
nesse sentido, tendo oS el'\ten
dimentos alcançado já um

ponto bastante adeantado.
Adianta-se que uma delegação
do Parttdo Democrata Cris
tão, tendo á frente o seu chefe

I Gesarino Junior, o deputado
. Manuel Vitor e outros, esteve
no palácio do govêrno onde se

.

avistou com vários lideres, en
tre os quais o sr, Silvio de Cam

pos, José de Paula Rodrigues
A�v:es -e Cesar Vergueiro, com

,os quais ficou assentado o in-

tEVANTADA VIVA
POLÊ1\UCA

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.

Victor. Válvulas e OiSC09�
Rua Conselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRÁnSI
Peça hoje mesmo a.

seu fornecedor um

"Cortõo-Rovcl", que a-
presenta tÕ<:im os i·ns
truções indicando
corno fazer paro re-

ceber o Famoso "Livro
de Receitas Royal". Se
não encontrar o Ccr
tão escreva para:

Caixa 'ostal, 3215
Rio de Janeiro

.tODUr8 'A STANDARD 8RAN

A verdadeira vitória final ,é a y'itória
da paz s_ôbre. a guerra

_Londres, (B. N. S.) - .Em mente de gratidão pelo fim da' quenínas, mas, se .nao .'
forem

brühante- editorial recordando tormenta fosse acompanhado prontamente de�feItas podem
que no dia 8 demaio p. p. com- de um otimismo que sugeria avolumar-se ate se tornarem
pletou exatamente um ano-que que não apenas a grande guer-; em nuvens tempes.tuosas, ,de?terminou a guerra com a Ale- ra de 1914:1918, mas todas as I fazendo-se entao em terríveis
manha e concitando o mundo guerras haviam sido elimina- \tormentas.
a. usar sabiamente a eXlpe�'ü�n- das 'da �ace da terra e que o ho-I "É n�cessário .que �m tal ca
cia ganha durante os últimos mem tmha a um custo estu- so, estejamos prevenidos como
anos de provação, o jornal bri- pendo - aprendido su�lição. 'disse o mar�chal Montgomery.tânÍ'Co. "Listen�r", escreveu:

"Hoje sabemos, pelo menos, I re bons ab�Igos quando come-
"Em fms. de abril para- o ,c�me: que as situações- não se cor!'i-I'f.a�em.a

cair.
r

ço. de maio de 1945. os exer�It.Oi:) gem com a simples experiên- �e�lzm�nte, o homen: pod�,allados encontravam-se pr..?- da' dos anos passados 'e que, a;�e aSSIm for de seu desejo, evi.

'f�nda:nente dentro do coraç�o, menos que elas, sejam cuidado-I�r � tempestad�. E a:gor�" �do Reích, e a A.lemanha naZIS-
samente observadas e dirigi- fno depoi� do dla.�da. V1tona,. ta, com os horror� dos cam-
das, podem passar de mal para t temos mais experrencia

_

e co
pos de concen�raçao que Ch.0- pior anuíando todos os 8sfor-1 nhecímento em questoes de
:cava� os sen�lI?�ntos da

.

hu-
�os feitos em pról da pa� e �a históri� do que em qual9u�rmamd':1de cívílízada, tinha
)oogurança do mundo. Ja exis- outra epo:ca e podemos apucaseus dias co�;tados. Era uma
.tem atualmente como obser- los vantajosamente para a ob

nação. vencida.
_ E�bora _a 'vou recentemente o marechal tenção de uma vitória final no

guerra com. o Japao aI�da nao
Montgo:mery, algumas nuvens 'Verdade�r? �entido do termo -

estivesse ganha, a f�ase que. turbando esa paz e essa segu- �ma vitória da paz sôbre atantas vezes p�onunclamos du-
ranca. Presentemente são pe- guerra".rante quase seis anos e sempre �

presente em nos.sos corações -

vitória f'mal - tornava-se,
enfim, uma realidade. A Ale
manha caiu vencida, e o Ja
pão não tardou em 'comparti
lhar da sua sorte. A guerra es

trava terminada - não exata
mente no mesmo sentido de
há um quarto de século antes,
quando a maioria das pessoas;
sentiram que a Primeira Gran
de Guerra havia termina:do.
"O conflito de 1914-1918 foi

I·a pr'imeira e�periência da hu
manidarle sôbre a. guerra glo
bal, e relativamente poucos fo
ram os que previram que seu

fim não anunciava um pedo- '. RETIRARAM SU:'S CANDI- .

do de paz global. Os aIrcerces DATURAS
___________,..._. da ,ejivilização européia não

'ha'Viall11 sidq" como acont�ceu
nesta última guer.ra, fendidos
-até suas bas'es, não sendo por
'banto de admirar que o senti-

Aos nossos

Agentes
Leia,m todo· d·ia esta {oluna

até o fim
-- Pedimo. aviaar por telegra

roa.. quando o jornal nâo chegar
no rnum.o d·ia.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que -he

interessa é, realmente, uma providência
para endireitar o que. estiver errado cu

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
Ou queixa poderá vir a causar, encamí
nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõES,
de O �1'ADO, que o caso será -lendo
sem demora ao conhecimento de. quem
de direito, recebendo v. e. uma informa
ç;;., do resultado,. embora em alguns ea

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

,

DOENÇAS NERV<)SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas. qusnde
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetad.os d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, Illle atende gra
tuitamente os doentes Jtervosos in.
digen�es, na RtJa Deodoro 22. da. t
às 11 Ifloras. màriamen"

Reabertura do
Liiboratório

Radio-Tecnico-Electrcn
Fundado em 1935

� M.,ntagem de J'lÍdio., Ampli-

I
ficadore.-Tra.n'.mi"sl'e8

Material importado dir.ta
. me��e do. U, S. A.

Proprietãrio
Otomu Georges Bübm

I·
Electl e - Tecnico - Profi••ionol

formado na Europa
Florianópolis .

�U(l João Pinto n. 29 -- Sob.

ESCRITóRIO
.

IMOBILUiuo
A. L. ALVES

.

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.
.

Encarrega·se de: compr:l, vendtt,,_ .hi4'·
poteca, legalização, avaliaçâo e' admi·

nistração de imóvels.
Organiza, também, papéis para com�

pra de propriedades pelos Institutos
de Previdência e Montepio Es}adl1al.

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo. confiando-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

I
Caixa Postal, 5756

'I'End. Tel.: Mariely

FRONTEIRAS' Dl
MISÉRIA

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

chiadas.
O autor conterrdneo varo

encontrando grande oceitação Ipor. parte do público. do seu
livro «ESQUECIDO DOS DEU-
SES». que acaha de lançar.

AGUARDEM
FRONTEIRAS DA MISÉRIA

que eerá maia um auce••o
de... nóv.l eacritol'

00tarinen.e.

/

QeSf�ados
� aROHQflIAIS,

Para acalmar a tosse,.

aliviar a conges
tão, soltar o ca

tarro, facilitar a
respiração; frie•.
cjone o peito,
costas e pescoço

�corn VapoRub.

�ORCE60S
A Inspetoria de Defesa Sanitá-]

ria Animal, em. sua campanha
para a completa extinção. da
"RAIVA" ou "lVIAL DE CAlJEI·
RAS" como é vulgarmente chama
da essa terrível moléstia do gado,
pede a tôdas as pessoas -de bôa
vontade.' especialmente às resí
dentes no interior, para que ma
tem o maior número possível dI!
lVIORCEGOS.
lVIortos os morcegos, deve-se·lhes

abrir a barriga e colocá·los dentro
de um vidro com formoI a 10%,
cuja solução poderá ser adquirida
na farmácia local.
Isto. feito, queiram entregá-los

aos senhores intendentes distritais
ou prefeitos, os quais se encarre

garão da remessa dos morcegos
para o seguinte endereço:
Inspetoria de Defesa Animal

Sanitária. ,

AIC da Redação de "O Estado".
. Florianópolis - Santa Catarina.

,
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FARMÁCIAS -uE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante () roê.

de maio, as seguintes fa.rmácias:

1 1° - Quarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho..;_ Rua
Conselheiro Mafra.

4 - (Sábado à tarde) -:- Farmá·
cia ]�sperat;lça Rua Conselheiro-
Mafra.

S - Domingo - Farmácia Espe�
rança - �Rua Conselheiro l\fafra.
II - (Sáb.ado à tarde) - Farmá

!:ia Nelson - Hua Felipe Schmidt.
1� - Doruingo - Farmácia Nel.. ·,

son -- Rlla Felipe Schmidt.
IR - (Sábado à tarde) - Farmá.

cia �rIor1erna - Praça .15 de Novem
bro.

19 - Domingo - l"'unnlicia. M<>
derna _.- Praça 15 de Novembro.

25 - (Sáoado à tarde) - Far'má
_cia Santo Antônio - Rua João Pinto_

.... 6 - Domingo- - Fa.rmácia Santo�'
Antônio � Rua Jo'üo Pinto.
O serviço noturno será efetuado pel:t'

}1'armácia, Santo' j\,ntônio, sita à rtí3t

João Pioto.
_....,

Clube DIze de Agosto
NOITE DE GALA

AVISO
Dedicada aos seus distin,tos associados, o Clube 12 de Agôsto, promoverá no dia 8 de junho v1ndouro, uma Noite de Gala, com início ás21 horas. Co:nstitue a primeka parte do programa, um concêrto de

canto,. a cargo' do insigne barHono brasileiro sr. Silvio Viei:ra, figurade ,renome do Teal1:ro Muni.cirpul do Rio. :Para encerrar essa des�umbra�!lIte festa d,e arle, CQlllStará, a segunda rparte, de um grande baile, arigOJ', o qual terá inicio,', logo após O· concêrto.
.

Os s:enhores sódos PÜlderão reservar suas mesas, com direito a
qtJ.aJtro lu€3!l'es, pel!o preço de Cr$ 60,Oü, a partir desta data, na Secre
taria do Glube, das 14 ás 16 horas �, das 19 ás 22 horas.

Deseja obter
emprego 1

Procure �lttão a nossa Ger�lI
da e preencha a nossa '''ficha d.
'informações úteis", dando tôdUJ>
as indicações possíveis, qul;:t .ter..
mos prazer em recomendá.lo (a)'
a:es interessados na aquisição d.
'>OJl.8 funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11ma criança
··prodígio
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Estocolmo (Via Aérea) - Em Distribuidores para todo o Brasil:

Ulsanger, no norte da Suécia, vive

I .. INSTITUTO MEDICAMENT,t. FONTOURA S. A.
um§! criança prodígio de três anos -..a Ui' 4le Ar;ôstO. 13" -'- Telefone 2-5353 - São Paulo
de Idade, Maud Westin, que pos-

'

®súe uma memória 'assombrosa. A. A venda em tôdas as Drogarias, Farmácias, Empórios

'1Qprendeu a geografia e as cidades e llemaís casas do ramo; da Capital e do Interior.

'da Europa escutando as noticias
transmitidas pelo rádio e fazendo --: ,,';_';

___!..�i!!..!..__=�i..::..;;_...;_...__...!.

perguntas a seu pai, um operário
que trabalha em couro e que, está

'

,
,
•

, eego. Já sabe ler, escrever e contar
e também canta e recita versos.
'Obtem-se uma idéia de quão pro
dígio é sua memória pelo fato de
que .aprendeu a Fala do Trono do
Rei da 'Suécia, pronunciada na
abertura do Parlamento. escutando
a transmissão pelo rádio. O que é
especialmente notável é que não se
trata de uma mera repetição auto
mática, mas sim que é evidente

Ique compreende o sentido das pa
lavras e, ao repeti-las, trata ele Te-

,:procluzÍl' seu significado.

Copyn9hl•d(}
Ibe HAtE rOlJHIARO' I,,�

1 -,--. que tôdas as revistasl',publicadas nos Estados Unidos,
gastam cerca de 1 milhão de I

,;,���eladas de papel anualmen-I
2 - gue J. W. Glenister, de'

Santa, Mônica, California, i10S

Estados Unidos, falecido recen
temente com a idade de-63
anos,' foi a primeira pessôa
que atravessou a nado o Níá
gara, bem em baixo das cata-
.ratas.

3 -, que as pequenas man

chas pretas coladas nos rostos
das :r;nulheres formosa, como
.sínal de beleza são pela pri
.meíra vez mencionadas na li
teratura, por um médico' da
côrte do sultão Moharned II,
monarca que reinou no sécu-
:10 XV.

4 ....:__ que a letra' que mais
frequentemente se encontra

Inas palavras de vários idiomas
é o E; e que, sôbre mil. letras I
empregadas na conversação I

-corrente é o E encontrado 137
vezes em inglês, 184 em ale
.mão, 178 em francês, 131 em

.ítaliano e 145 em espanhol.
5 - que no centro da ilha

"de Kildine, no Mar do Norte,
-encontra-se um lago que, pro
vavelmente, é o único' do mun

do no seu gênero; e que, em

ial lago, a agua, na sutperfície,
-é doce, � . haottaaa por peixes
de agua .doce .é, no fundo, é
.salgada e nela só vivem peixes
marinhos.

6 - que um dos livros pre
diletos do grande hostoriador
ingles Thomas Babíngton 'Ma
-eaulay, .éra o "Almanaque dos
Glutões", publicado em oito
volumes, no ano de 1803; e quej
Macaulay sabia de cor muitas
passagens dessa obra, gostan
do de citar durante' as refei-

, ções principalmente o fato de I
que "as ostras, a partir da I
sexta dúzia, não mais estimu
lam o apetite."

,
.

r
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,com uma única aplicação de

jJormês

Pequeninos, os percevejos são,
no entanto, um dos maiores

inimigos da saúde do homem,
transmitindo-lhe as piores
moléstias. Livre-se, portanto,
dos percevejos, com o uso de

DETEFON, o novo inseticida
de "ação permanente", à base
de DDT. Verdadeira "bomba
atômica" para os percevejos
e os demais insetos nocivos,
DETEFON é muitas vêzes
mais poderoso do que qual
quer inseticida conhecido.

Líquido de ação fortíssima,

DETEFON acaba com todos
os percevejos" de uma vez,
com apenas uma aplicação
por mês! É pulverizado com

as bombas comuns e não es-:

traga as roupas, nem mancha
I as paredes, janelas ou portas
,É absolutamente inofensivo
ao homem e aos animais.

Faça uma experiência hoje
mesmo e lembre-se de que
DETEFON rende muito, por
só se usar uma vez, de 30
em 30 dias, isto é, apenas
12 vêzes por anal

UM PRODUTO DA FONTO-QuíMICA S. A.

A'DVOGADOS I �ONTA CORRENTE POPU.a:..AR' '1",Juro-s 51i2 8.8. ';_:_ Limi(e 'o-s 3f).000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito' Federal S.4.Dr. OSVALDO BUL'CAO VIANNA

.t». J. J. DE SOUSA C�BRAL
ESC RI'TÓRJ0: Rua Felipe Schmidt 52 ...., Sala 5

.

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

CAPTTAL: ' rR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • FlorianópolisRua______ SR
�------��
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I·' d t' d· d F C O
deucia que sentindo aproxí-

8Je, com IniCIO as. , " o,ras, sera rea Iza o no es a ,10 .

a' • • ., :��s�O�!:l�e:e�W�����:
o' úTorneio ·Inilium,.» amadorista' da cidade,' abrindo"a temporada ��l�d���.��tr:tá�I����O cobí-

.

. Gambá - Assím e conhe-

Ofl'l·c,·a". "o correllte �no.
..

I' ."
",',

cido o futebolista que entra

U U em campo cheio de "óleo".
Galinha morta - Elemento

nulo que "não dá no couro".
Galo - Profissional que en

velhece num clube.
Cama de gato - É uma que

da em que o futebolista que a

recebe, chega a dar. um salto
mortal.
Hipopótamo AtapUlte

que se atira de pés juntos sô

bre o arquetro:
xxx

RI�GUI.A.nK�'I'4� DO TOR
�I�IO Jl"Í('IO

-

Par'; a realização, h( [e. do Torneio Inicio

o D. r, A, aprovou I) segUinte regllla,mentac;.iio:
a) -, A duração de cada jogo será de:20

(vinte) rnmutos. com 10 (dez) Ijlinutos pero
COO" meio tempo, sem desc er.so. HavEndo

empate (sem ter-to cu e,UlOlelO). e er
ó

pr c r-

rogado por 10 (dez) minuto. divioido em dois

tempos, de 5 (cin o) minutos. sem desceuso.
Persist.ndo o empate haver- mudança de lados-

RESPONDENDO AO CRONISTA RIBEIRO, CITO FATOS E REALIZA-SE,' HOJE, O TOR- Siderurgia 'Atlétiéo Clube, pro- obtendo vilôei .. o clubeque conseguir o pri-
NÃO REGULAMENTOS I

.

I NEIO "INITIUM" , mentendo tem um desfecho dos meiro tento ou escanteio. quendo então ser
â

(Es A ald P') S
.

d F d 1 eutcmàlicemenle 5USptnS8 e partida.crm"eu ryb O OYOaS ob O patrocínío .a e era.- mais empo gamtes. bl _ Não serão permitidas substituições
,
Não era meu intento responder ás assacadllhas, parUdas'j ção Catarínense de Desportos, x x x de jogadores durante o trenscuro dos jogos.

do cronista João. Ribeiro, diretor 'esportivo d-e "O Dia", dei será efetuado, hoje, em seu VIRÁ O ATLÉTICO 111- c) '_ hca estabelecide ololerància de.5

Curitiba, com referência �o futebol catarínense. .Motívou rní-. estádío, sito á rua Bocaíuva, o ,NEIRO� (Cinco),"" in�rto5 pera o inicio de cada jog<,�
nha resolução, a projetada Viajem do Caxias, de sJoínvíle, á I Torneio "Inítíum" do' Cam- Tendo a torcida barriga-ver- .f,ndo'o.:quaJ svr .. desclessif cedo o teern re

it I t d d
.' íal' dc Atlé I d

.

Amad d Pri d d ad d
.

d
terdeterio.

.cap1 a :pa.ranaense, a en en o a� ?on�te especi
.

o .��..t étICO, peonato e ores, a -

..

e
. e�on�u: _o ' esejos , e as- d) _ O árbitro se ré hredo à sorte entes

daquela CIdade, Clube onde pontttíca flguras d-e invejável va-I
meira Divisão da Capital. stsür a e:Ub1ça.o em nossa can- do inicio de cada jogo. exclu��do.se o nome

Ior, tais corno: Capitão Manoel Aranha, Erasmo Mader e tau- � os seguintes os jogos, cha do homogêneo esquadrão do sortecdo. para 03 demais legas.

tos oútros, que, �em:pr� r�conhecera_m 'no futebol ba.?'iga-Ver-!' sorteados' na sessão do .dia 16 do Clube �tlético Minetro, o;a A tabela ':-c:i� 1" turnode, co�o t'er:'lV�ns rrvars as preten�es dos seus pupítos. �1as, corrente, com a presença' de I�'pt excursao pelo sul do pais,
.do' campeonato dei'o cronista Ribeiro pensa por um prisma completamente díver-] todos os representantes dos tendo como técnico Q "coach"

so, esquecendo-se, naturalmente, do seu artigo, publicado eml clubes -amadoristas da capital, Feliz Magno, tão nosso conhe- amadores
seu jornal, cujo título "Os catarínense devem orgulhar-se do l.rtliados á "mater": cido, e, com pleno consenti- A f. C D. ál),rOvou e seguinte t�b,,!d)
seu onze '.', onde elogtava o. valor combativo dos nossos rapa-I. 10 jogo .s: Às .13,30 horas - mento de vários membros do de' jogos dos cempeonetos da 1 a. Dlv,sa�

. ,.. -
.

'-

F'
, e da Divisão de Aspirantes:

'

zes, f.roo:te a.' selecâo paranaense, por ocasião do último eam- iguetrense x Caravana do Ar. Aval e Figueirense, o mosso
2 de junho _ I'ig, eirense x CaraV&n!l

peonato bra.sileiró. Mais sinceros
.

no seu modo de expressar 2° jogo - As 14,00 horas - colega Arybaldo -Póvoas dírí- da Ar.
sã/) os .nO'8<80S colegas da crônica esportiva gancha, estado Qn- Atlético x Paula Ramos- giu-se ao presidente da dele- <; de [unho - Atlético x Paula Ramos.

de o fÜ:teb:ol evóluíu éonsíderavelinente, cuja supremacia no 3° jogo - Às 14,30 horasv--; gação mineira consultando da. 16 de iunho - Avei ,» Baclllllva.
23 de j�nl�o - Caravana do Ar x AI!&.

sul do ,p!�ís e.� ab.sol.uta. Revendo meu arquiVjo, enco'llt:rei crôni- Ava.í J{ Bocaiuv:_a. possibilidade de a<l;.uele clube
, tica. .

eas 'qu-e diiem bem do fUtebol ·ca:tarinetn.se. Taça "N-erêu Ra- 4° jogo - Às 15,00 horas - estenrter .sua. .exeursão até Flo- 50 de junho - Paula Ramos x Avai.

mos" e Ta,ça "'Manoel Ribas"'- fazem parte do nosso ca;rtel de Vencedor do 10 x' Vencedor do rian6polis. Em resposta rece- 7 de juiho - Bocaiuve x. figueirense.
vi-tórras, sem conta,r triunfos expreslSivos, conquistados por!20 jogo." . beu nosso ool-ega o s-eguinte te- 14 de j�lho � Avei x Cefavana_do Aro

, ' - 2' de julho - figueir< nse x. :\tlehco.
clubes join-vHenses; 'quer em sua cancha, quer em ambiente 50 jogo - Às 15,30 horas - legrama, cu�o tear transcreve- 28 de julho _ Boc1Iiuva x Paula Ràmos.
'hostil e degrada.nte. Foi muito infeliz no seu artigo (j cronista I Vencedor do 30 � Vencedor do' mos: '-'-Curittba," 6463/22 - -+ 'de agosl9 _:_"Atlétiéo x Av.";'

.
.

Ribeiro, pois não estaria rememorando -fatos que ,nos é darlo \40 jogo.
.

, l'Arybaldo Póv'Oas _ Florianó- 11 de "go�to _ Paula Ramos x flguel.

realçar. Sou dn,s. qU,e .n,ão mais ac.re.dita.m. na supremacia do flI- x x, x : polis - Aguardando conclusão rense. '\
A B1'8 de agosto - Ce aVbna do r '} 0-'

tebol pa!'anaemfe. Num ca.mpo neutro, 'N:mdo um árbitro cons- CAltIPEONATO PORTOALE- e.ntendi.men\tp para que Atléti- caiuva •

cio de suas responsabilidades, os resultados serão sempre uma GRENSE.

\'
co M�n.e�ro dispute duas ou 25 de agosto _ flgue,ren5e x Aval.

jncognita. ,,," Em Porto' Alegr.e, no Está- t_rês [partidas Porto Alegre, I' de setemblO - Pa,ula Remos x C_

dio Tiradentes, será efetuado próxima ,semana. De,lá lhe di- .ravanda
do Arb· D _O.' "SEGUNDO;' A� D. COLEGIAL h

.

'd tr' d'
..

1
' 8 e seten, ro - "OC6Iuva x Atlehc

oJe O segUllJ O encon O;A �s- reI Sl �eu c ube p�e.ra a��n- x" a

putado entre �e.n:q.er e GremlO'ld�r h�:mro.so convI�e AvaI,e .-t,PROV."DOS OS .JOGOS
em prossegulme!llito do cam- FIgueIrense. Saudaçoes. AIOl- DE DOJIIl"GO

'

Peonato da cidade. sio Leite Guimarães".
...

, A f. C D. aprovou os jogos do Tor-·
Qq.e -esta iniciativa se torne neio Relâmpago. realizodos no úiJimo do

em realida,dê'pois teremos, en- mingo. mMC/lI'do dois pontos ao Av .. j e

tão, ocasião de ver atuar um
Caravana do Ar, por terem vencido 'o fi-

d Ih
- do' guelrense

e o Atlético. respectivamente.os me ores esquadroes
, _

-0-

país. Convo,caçào de árbi-
tarin.a, realiza-se' hoje, na 'raia x x x tcficial do Siderurgia Atlético DICIONÁRIO ZOO-FUTE-J ros

A .f. C. D. conv, oe. 05 iirbi!r05 srs.Clube, em Tubarão, a Regata BOLíSTICO Newton Monguilhotl. IL(r0 Casto, Wolde-
de Eillce·rramento da Tempora- Gáto - Jogador que após o miro Melo, João f. dos ::iant05. Lúcio.
da oficial 1945-1946, cujo pro- jogo dispensa o banho sob a Carvalho. Francisco Prazeres. Antônio 56-

grama ontem publicamos. alegação .de que tomá-Io-á em
lum e José Ribcirõ par" comparecerem hoje
ás 13,15 hore5 em. seI! Est. dio. afim deConcorrerão . á sensacional casa. Juiz,. "bançleirinha". presenciarem o sorteio de nrbilros. bEm cOw•

competição de Vela, os mais Gavião - Arquei.ro de reno- mo arbitrar o prélio que for {irado 'd sorte.
credenciados "ya.chtme1ns" do me que "engole ... .frangos".'· Esses arbitras deverão à hora determinada.
Iate Clube, Veleiros da Ilha e,.. Gralha - Cr.aque que eVi- apresenlar-se ao Representante.

Os clubes deverão apresentar ao Repre-"
senlt nle um atléto para ',ervir de auxiliar
de árbilro no- torneio.

. ,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Em' Tubarão será efetuada a corrida de iates, encerrande
temoorada oficial de Vela de ,1945' - t 9'4Q.

a

, .

,

xxx
A COMPETIÇÃO. DE VELA

. DE HOJE EltI TUBARÃO
:Patrocinada pela Federação

de Vela e l\lotor de Sam'ta Ca-

A Associàção De,sportiv; Colegial, conforme já foi divul- O Foot-Ball, o Basql1'ete, o Vül€i, o Remo, a Na;tJãção, etc.,
gado, não disputará o Campeonaoo Amadoristà de Futebol .na

são mod:alidade:s esportivas de ,colljuntp, que, dentro' do princí- -0-

ia Divisão, pÓ;r motivo de t-er ,f�cado desfalcada de vários dos pio geral da inreligência de cada jogiador, precisam de. anima- Autoritiades para os
seus "azes", qu.e com tão grrunde brilho integraram sua equi- ção contagiosa pa'ra maior. realce- e movimeinlto de qualquer jogos'
pe pri.ncipal no .ano passado. .' , � I?'art�da. .

.'. '. _ '.
. .' A f. C O de�ignou Iodos 03 membros

Entretantp, -a q,uerida agremi.ação do Colégio Ca,tarinense, .

nV1ersamente ut;n JO?Ú' de ,tenlS _nao ,�odera ter um desen- do Departamento de.Fulebol Amador pdm
não e:s'Íi3.rá de ;'iOdo ausente .,n'o certame magno da cidade, de- volvlmento norm.al SI os JOgadores nao estlvenem comple.ta.men- dirigirem o Tórneio Inicio. ce,m as a{ribu'-

vendo diSputá-10 n.a 2a,� D�visão, em oujo campeonato de 1945, te ,abstraidos do ambieIite e�terno. _çôe3 designadas pelo presiden"'.

logrou .desta,cada posição 'ClOm s-eu valoroso "onz�lente. Olhos 'permanentemeuJte fixos na bola, eOílloontração para p ] B
�o-

B'
O clich,é ciu� an.�xo estampamos mostra-nos os "peque- anular as artiDl8ill'has do -a!dversário e ouvidos complemmente au a amos x 0-

i)10S meninos d:e'ouro" que tão bravamel1Jte pugnaram pela A. surdos ás manifestações da assistência, são condições essen- caiuva
.. '. . ...• ctais para alguém que des-e,je �ncer um jogo. Conforme determinou a f. C. O .. o pré'-D. Colegia.l·nd"á,no tra.nsa,to;1 de 'pé:Goleiro Brognoli; zagliei-

A
� lio entre Bocaiuva e Paulo Ramos. inter--

r�s Pa;p'agaip 'f? UlisS�� Ip.édids: Bichin;ho: Arnaldo e �ni�;
o pa.s� que nos outros esportes, as mani,f�staçoes rl}i- rompido no die .18 de,jdo" às forks d:lU-

aJoo,1harl_oS: Edgar;, Cebo,' Gord�<?, Ern�lll e'Alfre(jo, ,respectI- dosas da assistência cont;agialIl; e prOVOO8im o etntusi.asmo dos V1\5, sérã elelu�do le!ç�.f"ira, com início à�

vamente da direi.ta para � �uerd3.. ·cO'p.tend�s, ,no tenis, o :rupl.çliu'So violento e despropositado l'6"hora:s .

.com :pouoaS modificações, será êsoo o "onze" repre8efIlta.- .prejudica,'não-' some.nte o jogador aPlaudido como ·também o

tivo da. A. D. Colegial no certame da � Divisão de Amadores, adversário.
..

o qu.a.J certamente irá da,r grande "trabalho" aos seus adver- É pois, deselegante e c(>Fl:tra:producente o sistemático e
.

Sári.{)S, pois, está se preparando com grande apuro. físico e ru,i�o aplauso em qualquer par,tida de Tenis.
,.'

'. "A assistência .deverá comportar-se de molde a não des-teCll1CO: /

Hélio Milton viar dos jogadores a âtem:Ção, que, como já foi dito a,cima, de-
verá estar concentrada inteiramenbe n.ó d-esenvolv:imento da
partid.a. _

SOmente assim, será possivel conseguir-se de cada joga
-dor -o máximo -de sua-ca·pacid:arle. .

, .

Ãlvaro Acioli de Va.sconcelos

,. -0-

Decisão do Torneio
Belâ.mp�go

Deíer;n:rinou a f. C. D. I que. ,telldp em

vi5ta a qecisão :(omada pelos represelllan{e5.
dos c1ube� desta Capilal. o décisão do Tor�
neio Relâmpago ser� efeluodd quinta.-Feira.
com inicio às' 1 -+ horas. e será realizedo
nos moldes e r<;.@!ulomeniação previ�ta parn
o Torneio .Initium·. ficando assen1ado qu�
ni! vesp.er..a .do, jugos. às 16.30 hor..as,. se

orocederã o sorteio. devendo estar oregerl_

fes lodos 05 re?re��nter.h 5 dos dub�5.1

DE TENIS
AQ éontrário dos espo-rtes cha;mados coletivos qUie necessi

talll entusiasmo e vibração, o Tlenis €-)Çig-e -dos seus ,p.ratica.nt-es
o máximo contrôle dos n�J'vos e a mais extrema\apl��ção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LlR-A 'fENIS eLUBE�Dia. 26, Domingo, Tarde dançante com- ísícíe às 1-1
horas.. Dia 2,2 de 'junho, grande 'festa Joanina.. -
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BONS ·L IVR OS Devíom ler sido retiradas
há muitos mpses

LONDRES, As tropas britânicas deviam ter sido retira
das do Cairo e de Alexandria há muitos meses, declarou hoje
ChurchiU na Câmara dos Comuns. Atacando a política do go
vêrno em relação ao Egito, Churchill disse que essa retirada
teria provado o 'desejo britânico de não interferir com a sobe
rania egípcia. Mas insistiu na necessidade de se manterem

fôrças inglesas na zona do canal de Suez, para defender essa

via de comunicações.

_--

Creem tratar-se de um equívoco
NDiRlEMBERG, ''""\.-;- (D. P.) - As autoridades britânicas

nesta cidade declararam nada saber sôbre à notícia da prisão
de Martin 'Bormann, E acreditam tratar-se dum mal entendi-

. do, nascido' do fato de que o Tribunaf resolveu, hoje, marcar.RECORTE )ilSTE coupon preencha-o e p�r nosso mter·
para terça-feira próxima a dtscussão ref,erente à defesa demédIo remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES Bormann. Mas, aí, trata-se apenas de ,-verificar se é admissívelDE FLOR!ANÓP0:"LIS.. : _ .. fi apresentação de certos documentos, pelo 'advogado que- de-AutorIZ,o a

..

mlllha mSCflçao. como SÓCIO contrIbuinte fenderá, à revelia, o delegado de Hitler.
'

de�sa CAIXA eom a mensalIdade de Cr$ .

" ESCRITÓRIO JURIDIf;O COMEB'CUL
FlorianópoUs, .. ,... de ...•..•.••.. de 194 .... :. (Com um Departamento Imobiliári�)

Vendas de pinhais. fazend:!s e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário d.e Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério; 54 - Fone 5� - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibraneo" - Lajes - St- Catarina fi

PARA LER E DEPOIS, GUARDAR
RECENTES EDIÇõES DA LIVRARIA DO GLOBO

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

Brasid e nos outros países que a produzem, A autora' de "Hotel
Shangai" ao escrever êste romance, produziu, talvez, a sua obra
mais importante .

'
.......•.... $45

DMITRI MEREJKOVSKI
O ROMANCE DE LEONARDO DA VINCI. A grandeza he

róica das readizações de Leonardo da Vinci na aete e na ciên
cia, o seu gênio sem pürállelo Id:e maior figura do Renascimento
dão a êste roanance biográfico um caráter excepcional, infun-
dem-se

.

de certo, modo. uma g'fa,�e pobreza " $45
LILLIAN SMITH

FRUTA ESTRANHA. A história de um amor estranho, e

belo, que o ódio, a violência e o preconceito de Taça tornou írn
possível, O vigor dessas páginas, a beleza de narração e a itn
iPórtância da mensagem social tornam a leitura .dêste romance

;. 'UlI1ta ;autêntica experiência emocional.
.

$25
RUTH GUIl\'lARÃES

AGUA FUNDA. "Água Funda", uma contríbuíçãc literária
de primeira grandeza, traz para o romance brasileiro o nome de
uma notável estreante, E' um romance sertanejo, um documen
tário social valorézado pelá transposição artística' . . . . . . .. $18
GRACILIAN'O RAMOS' �

HISTóRIAS INCOMPLETAS. Neste volume encontram-se
colecionados vários contos do romancista de "Angústia" - um
das mais expressivos valores da intelectualídade brastleíra. $15
LIAM O'FLAHERTY

O PURJTAl�O. Traçado com a mesma firmeza de "O Dela
.tor", êste romance contém páginas que fazem ,lemlbrar o "Infer
no" de Dante ou o "Ulisses" de James Joyce. É um deama que
a!l.cança a grandeza de uma, tragédia: grega, $,17
1A,LPOUS HUX4,.EY

.

O TEMPO OOVE PARAR. Desde a publicação de "Contra
ponto" nenhern outro livro de Huxley esteve fadado a desper
tar tão grande inlte:l'êSse como êste, Todo o espérito cáustico e

brilhante do romancista está contido nestas páginas - uma his
tória ousada, cheia, de "esprtt" e cuja ação tem !Iugar em Lon
dres e Florença de 25 anos atraz. . .•.................. >,••

' $20 '

PAUL VER.LAINE
POESIAS ESCOLHIDAS. Nesta antoliQgia, f) leitor brasileíro

encootraa-á, dispostas na mesma ordem em que se acham os ori
gínais, as poesias escolhidas nos sete pr,inoipais vohanes do
grande lfrico francês, 'Traduções d€ Ones,taldo de Pennafort, Ma-
nuel Bandeira, Guilherme de A!l!meída e outros. $40
FRIEDRICH NIE'fZSCHE

VúNTADE I1E POTENCIA. Neste livro, que constitui 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 siígn1ficação universal e descortmsm
ii humanidade futura novos caminhos para a sua grandeza. $3-5
PLATÃO '

DIÁLOGOS. Traduzídos dirétamente- ao grego, aqui estão
tl'ÔS peças que constituem portas de' acesso essenciais às eons

truções ,d'o pensamento p'};altôni,cn: "Mênon", que trata do pro
blema da virtude; "Banquete", QlllÍe têm como tema principal o

amor;· e "Fedro", que encerra R famosa Teoria das Idéias. $32
Nas Lívrarlas ou peló Reembôlso '.

LIVRARIA DO GLOBO - ANDRADAS 1416 - P. ALEGRE

Nome por extenso ..••..... � . : ....••....•...•...•

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

._--------------------_._---'-,

Cort,e-os com Mistol!

É perigoso tratar um resfriado

com negligência. Aos primei
ros sintomas, pingue algumas
gôtas de Mistol em cada narí

na. A ação calmante de Mistol

limpa e alivia a garganta e as

vias respiratórias - pontos de

infecção onde têm origem, fre
quentemente, muitas doenças
contagiosas.
Mantenha-se preparado, tendo
sempre à mão um vidro de

Mistol.

A venda em tôdas as farmáci«s.

'USI
" '

Mistõl
MIS�OL ATALHA OS RESfRIADOS ONDE ÊLES COMEÇAM

I ". Sld .-1

Vae estudar a organização
eleitoral amerteane

RIO, __ fA. N.) - ° Chefe dá Nação assinou um decreto
comissionando Q Ministro do Supremo Tribunal Fedeml, Wal
àemar Falcão para estudar nos Estados Unidos da América, a
organização dos serviços eleitorais .e a 'possibilidade da sua

adaptação ao Brasil.
.

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
Neg6cio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoqu.e calculado Iatualmente em. CR$ 160.000,00. -

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

16a CIRCUNSCRIÇÃO DE RÊCRU�
TAMENTO

Edita.l
De ordem do sr. Chefe da 163•

Circunscrição de Hecrutamento,

para conhecimento dos interessa.. '

dos, torno público o seguinte radio-

,grama do exmo. sr. Comandante;
;}a 53 Região Militar: "Conforme

prevê nova Lei Serviço Militar a

ser decretada. brevemente, serão'

convocados
.

para incorporação em

partes iguais, no próximo ano de.

1947, as classes d:e vinrte e um ,e

vinte' anos. Nessas condições é con

veniente seja feita propaganda ser

viço militar nesse sentido fim apli-
cação portaria 9.2,66 ele 22-4-1946".-
São as seguintes as dísposãções

d'a Portaria acima reíerída que se

acha publicada no Diário Oficial

de 23-4�946 e que interessam, aos

alistados:
Art. 17 - Haverá duas épocas de:

inspeção de saúde:

a) a primeira, geral, na sede'

dos municípios; ,

h) a segunda, complementarç,
para os refratários e os jncapacitar-
dos tempor-ar-iamente nos Pontos

de Concentração, segundo ínstru

ções dos Comandantes de Região-
iVIilitm'. \

§2° - Terão precedência para a:.

inspeção os cidadãos deslocados
J\)s seus distritos de residência ,�,

já apresentados sôhre os reside�-· .

<,

tes na sede dos Municípios. '",

ArL 20 - Tudo 'brasÜeiro que;
. no a-no civil, completar 21 anos de'

idade, deve apresentar-se, por con

ta própria, na ta época de inspe
ção d'e saúde fixada nesta Portaria"
na sede do Munieipio de residência;
a fim de ser inspecionado de saú
de, para ef'eido de convocação ipos-
teríor,
Art. 38 - A inspeção de saúde:

tte primeira época realizar-se-á llaJ

seguinte data:

Nas 3a e 58 Regiões Militares, de'
1 de j unho a 31 de JuJh9.
Ar.!. 40 - A inspeção de saúde ..

complementar realizar-se-á 'na' se-

guinte I data:
Nas 33 e 5a Regiões Militares, de

2 a 15 de [aneíro.
Florlail1lwo1is, 21 de maio de:

1946. ,�

João Permlnío dos Santos, 2° Aen.,·

Chete da 3a Secção.

NOVOS
e

US�DOS
Compra'
e Vende

. Idi�ma.
portu·
Qui•. lIa-'
panhol,
irancÍi.,
inq13••

. lItC.

Romance, Poesia, Religiâo, A-'
viação, Matemática, Física.
Química. Geologia. Minera
logia, Engenharia civil,·mili
tar e naval, Carpintaria, De
.enho. Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má
quinei. Motores, Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura, Vete-

1 inária. Contabilidade
Dicionários. etc .. !

O:NDIN4 OOMES
PEREIRA

(Missa de 20• aniversário)

tEUClid.'
N. Pereira e filho.. '

, convidam aos parente., ami'
gos e pe..ôas de Buaa rei'
loções, a auiatirem à miMa··
que. no transcurso do se]gundo aniversário de falejcimento de sua ineaquecive

e.pô.a e, mãe ONDINA GOMES,
PEREIRA, fazem celebrar na Càte;
dral Metropolitana, no altar dci\
Sagredo Coração de JesÚa. segundaJf.ira pr6xima. dia 27, õs 7,30 ho
ras. c·onEeuando-ae désde já agra

.

docidoB aos que participarem ':àê6s <

ato de piedade cristã..
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MAU:tA.Uo ... UAClube Doze de A . t' IDe'IôOcrata
.

Clubegos O. Do Democrata Clube, Sociedade
'. Recreativa e Cultural, recebemos a

'seguinte cornunícaçao, qne agrade-
A Secretaria dessa distinta Sociedade acaba de expedir aos seus .cemos:

associados, a seguinte Circular: "Iímo. sr, Diretor do jornal "O
De ordem .do sr, presidente fa-ço público, para. conl�e?i'J?-,ento do ESTA,oO",

prezado COlI1S-O:CIO, que, a partir desta data, a portaria exigira, para 'O' •

m.gr,esso as festas, a carteira de sócio ou o talão correspondente ao NESTA
mês em' que elas se realizam, ficando-lhes vedado levarem em sua De ordem do- sr. Presidente, te-
companhi.a, pessôas extranhas ao quadro soclal, sbm o. ingressa para nho.:o.prazer de, comunícac a. v, 5.,
esse fim eXip��do !pel� Secretaria 'd� �lrübe. . .' que em eleição realizada a 5

Para facilítar a fiscalização, solicita o sr. presidente, a todos, os 1:'
..

seus associados que ainda não possuem a Carteira Social, que preen-
de 111alO corr�nlte>. para' ele-

eham a ficha que acompanha é' a devolvam. á Secretaria' com 2, foto- gel' a nova diretor-ia que irá missão de. Sindicância - Patrício
grafias tamanho 3 x 4, para que assim possa' ser ela fornecida inredia- gerir os destinos deste Clu- Freitas (reeleito), João Silva e

tame-n,te.. . -, . be, no período social de 1946-1947, José Otávio Lobo de Fígueiredo.,
A Díretoría solicita aos dignos associados que dêm aos porteiros f 1 't

. tI' Diretor de
.

Cultura Artística'. _:.
todo o apôio moral de que necessbtam para o hom desempenho de oram e el' os os segum es ser; lOI'CS:

suas funções, Presidnte de Honra - Dr. Aderbal Danton Parerute Natividade. 'Dire-
Ramos da Silva, Presidente - Hei- tor de Sede - João Oliveira.
tal' Wedckín dos Santos (reeleito), Outrossi.m, tenho a honra de con

Vice-presidente - Tiago Vieira de vidar esta ílustrada redação, para

Oastro, 10 Ser-etário - Luiz Marti- a "soirée" dansante, a realizar-se

nelh,: 2° Secretário - Waldir de cm sua sede social .no dia 18 do

Oliveira, Santos (reeleiJto), 1° Te- corrente mês, logo após a posse da
soureiro '_ Antônio Miroski (re- 110va cJliretoria, que dar-se-á às 20

eleito), 2° Tesoureiro - Alvaro horas daquele dia. 1Alves, Orador - Luiz Osvaldo Fer- Sendo só pelo momento, suhscre-
reira de i\felo. Conselho Fiscal vo-me mui atenciosamente
José Vaz Sobrinuo (reeleito), Ede- Waldir de Oliveira Santos, 10 Se-
gar Büehele 'e Mário Schrnidt. Co- cretário, em exer-cício".

AVISO IM'PORTANTE

/ .

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
Jone': 1448

�
� '�tsouq��f:§ �-;::::: ..-

CI'2
�

z::: ::x:J
_ cn

nnÁTOltD PRTOLOGICR5 Em frente ao Tesouro
do E.tado·

Florianópolis
Farm, BarbaI Alns de Souza

dil Costa Avila
Dr. H. G S. MedIna

farOl. L.

Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina I Exame 3)01'0

verificação da gravidez, Exame <lé escarro,

Exame para vel'Hicação de doença&- do.

l)éle I boca e cabelos, Exome' de fézes,
Exame de secreções,

I
J\utovaccinos e transfu!lão de sangues,
.Bxame químico de farinhas, bebida..

café. águalll, etc.
--- ,--

&g&llloia•• Repl'..an1Jaçõ_ em

GtlI'GI
M.atrla : FJorian6po it ..
RU(l Joao Piato; D. ft
C�lI:a Postal'- 37
Filial: Cl'ftcfúma

Rua Floriono Peixoto••JD
(&11, Pr6p1'iu).

Telegrama.: ·P1UMUS·
,.Ao.M.. no.. pritlc;lpGJ
D\unlf:!i�l� do &tIto.do

7

Reforce as suas

defesas orgânicas
Te:Qdo as luas defesas
.,.Oni"ó M""

.....e�ullibradas, os orga-....... /&.
.

msmos fortel e sadios- ,;

encontram-se,natural--
mente, menos sujeitos

-

........._
,

a doenças. lC. quando �.....

atingidos por um
_--.

resfriado ou gripe,
reagem com vigor,' libertando-se fa
cilmente. Mantenha, portanto, o seu
organismo em perfeito equilibrio.
Dê-lhe um tônico capaz de enrique
cer o sangue e auxiliar as suas de
fesas naturais. Tome Vinot, às refei
ções, e continue com o mesmo es

pírito alegre e saudável, dispost"
para a luta quotidiana. Vinol é uma
verdadeira "fonte" de vitalidade.
Vlnol ajuda-o na convalescença 'de
doenças ou operações. aumentando
seu apetite e proporcionando-lhe um'
sono tranquíto, Vinol encontra-se
em tôdas as farmácias e drogarias.
Vinol é a saúde do sangue!

Sedas, Cosímírcs e Lãs

CASA SA.-r�. 8(OSA

,
.

(C)RT '\ND"O.

' _j_.___ .i:..l
,

Roa Conselheiro Mafra, 36 -- loja e sobreloja Telefone 1514 (red,e interna)
CaiJ:8 Postal 5 t --- End. Teleg.: '«Scarpelli» J, __- Florianópolis

, ,
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DOTEL sjo P!lULO
APARTAMENTOS DE LUXO
TODOS COM SALA OE BANHO

•

RESTAURANTE Á LA CARTE ,à.NO ANDAR TERREO �

PRAÇA DA BANDEIRA _ s. PAULO""

,ii

�""""--""--"----"I----------

Crédito Mútuo Predial
Prconetartos - J. MorEHra & Ci'a.

1 mais prefe,rifla, ,é inegavel.
, 2 sorteios meDsals 4 e 18
PRE.MJO�I'OR CR s ô.�50.0ú

Muitas bonificações e médico grati·
Tudo, isto .por apenas CrS 1,00

ESCRITóRIO JURtDIOO COHEBCIA.L
Aauntoef 'uria'ieOR·- Comercioia<-- 'Ru�ai1l' ..' I-nfo"",ativOlf"'

Badereçe Tel. ELIBRANCO - LAJES - SIlJI't;a CatariDII

(:onsuHe !\Ona Ot-goonisoçãc) ontes de •• decidi,. pela com

� ou venela ele Gnoveia. 'pifthdfa ou qualquGI'
emprua .ne.te eetodo �

Diretor: •• DR. ELISIAaO DE CAMARGO BRAMCO ..

�

ADVOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - F8ilte 51&

-\

limpa mais

agrada mais
rende mais

e em todas as famí
lias a opinião é a mesma:

Kolynos limpa completa
mente os dentes sem arra

nhar o esmalte... encan

ta o pal-adar ... refresca a

boca'. •. perfuma o háli

to • .. e rende mais! É que

MeC Kl09P

Reconhecida a sua necessi
dade, tacílima é a sua aplica
ção, disse o ilustre' sr. dr. Ger-
rnano Vert que assim conclue
um brilhante' artigo sôbre a

Imatéría:
Em geral o maior obstácu

lo á aplicação dos princípios
da agricultura racional 'é a

idéia complicada que os la

vradores formam da sua práti
ca, quando, quasí sempre, bas-
taria o menor ensaio para de-

monstrar a sua simplicidade.
Sempre que falei de afolha

mente ou rotação, encontrei. a
idéia de uma sucessão de cul
turas anuais exclusíva de mí

lho, outro de batatinha, etc.
Não é possível .formar-se

idéia mais antí-racíonal' do que
seja o processo de exploração
rural, em geral, e afolhamen
to ou rotação em parcícular.

O principio é: - que nunca
devemos plantar, salvo rarís
simas exceções, duas· vezes

proa mesma ;planta em um

mesmo solo. - Nada, diz, po
rém, do resto do terreno.
A aplicação consiste em cal

cular quais as plantas que te
mos ímteresse em planear e ba
sear a nossa exploração sôbre

,a noção assim adquirida.
Natural é que devemos, contu
do, calcular também a suces

são dessas planta de modo que
a prática nos demonstrou ser

o mais conveniente para con-lseguir o máximo de produção.
Para fixar as idéias, supo

rrhamos que o mercado mais

próximo aceite batatinhas e

fumo. Há duas plantas que
sempre poderemos cultivar: o

milho, indispensável á cria

ção, e o feijão ao homem.
Basearemos, poís, a rotação

ou afolhamento sôbre as qua
tro espécies: - fumo,. batati
nha, feijão e milho.

Sabemos de antemão que o

fumo e a, batatinha não que
rem estrume recente. O fumo
e o milho €Ill/POhrecem' muito,
a te:rra, o feijão a enriquece
-em azôto, a batatãnha lLmpa o

solo que o- milho. suja.
Devemos principiar a rota

ção por uma planta que aceite
,

o estrume, que no caso é o

milho.
,

Depois do milho, e aprovei
tando o estrume que este re

rebeu, Soe plantará a batatinha,
iPlanta capinada por fôrça, e

iPol"tllinrto limpar o terreno des
fazendo a má influência jb
milho.

"

Entre a batata e o fumo,
que é a iPlanta mais exigente, -----------------------------
se plantará o feijão que apro
veitará o terrenolimpo da ba
tata e .enrtquecerá o solo em

azôtn para o fumo.
Enfim, por último, para

aproveitar todos 08 enriquest
mentes sucessivos, e receben
do mais uma dose de adubos
fosfatados, para : melhorar a

qualidade, plantaremos o fu
mo.

A rotação 'ou a"fulhamooto
será portanto o seguinte: mi
lho com estrume, batatinha
com cinza ou cíorureto de po
tássio, feijão e fumo com adu
bos fosfatados.
Repartiremos o terreno em

quatro secções das quais cada
uma. receberá uma das plantaa
acima deaignadas e, todos OS

anos, ou melhor, todas as esta-

ções culturais, pois as aludi
das, culturas podem dar duas
eolheítas em um' amo; colhere
mos milho, ,feijão, 'batata e fu
mo.

ÁSsim é que devemos com

preender o afolhamento ou

rotação das, cultums. (Da Re
vista Vitória).

Notas rurais

o D.N.I. vae editar o o

Calendário Turístico
PJlECEBTO DO DIA

, .

EXAME PERIÓDICO DOS
PULMÕES

A tubercul,.e pUimonar pode ser

totaltner,te silen,cios�. evoluir .em
dar �inai8 ou dá-los tão di.força
do. que o doente nQo se 'lpe,.caba
da molé,tia Nês8es COSOII, elltão
os le.Õ,es rnudos dificilmente no

tada... .ó detCo.b9rtas no e:a;ame
pelo. raios X,

Fa,ça examinar o. pulmõa••.
P:,los 1'010" X, ao meno. duCl.'
vezes ao ano. -- SNES,

'

Rio, (A. N.) - O Depar-
tamento l-l'acional de Infor

mações vai editar este ano o

primeiro número do Calendá
rio Turístíco Nacional, que
conterá, por ordem cronóliga,
todas as datas de' aconteci
mentos e atrações que ocor
rem periodicamente no país,
bem como as de caráter esta-

+velv--O -Calendário terá uma

confecção esmerada, será dírí

gído por técnicos especíaltza
dos, circulando anualmente,
por ocasião das festas natali
nas e obedecendo ao regula
mento que acaba de ser apro
vado pelo Diretor Geral do
DNI.

�----------------------

A Agonia.
da Ismá
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mandaco -- começa a círculae no sangue
aliviando os acessos e os ataques da a.�lflti
ou bronquite. Em, pouco tempo é pnssivel
dormir bem., respirando livre e facilmente.
Me!,daco altvla"?, mesmo que ° mal seja.
antígo, porque dissolve e remove o mUCU8
que obstrúe as viu.'! respiratortas, minando
a sua- energia, arruinando sua saúde' fa
zendo-o s e fi t i r" s e prematuramente �elho.

Mandaco tem tido tanto êxito qu� se ofe
rece com a garantia de dar ao -paciente
resp: ..açãe livre e Iaei! rapidamente e eom
"Ieto ,alivio do sofrimento da asma, em pOU
C\)S, dias. Pt"ça' Mendaco, hoje mesmo, em. '

Qualquer farmácia. A »oasa garantla, é a
sua maior proteção;

' ,

..endaeo A�a!:..::._J
Agora tam bem a Cr $ 10,00

TOME APERITIVO

K N ,() T
"

,',

Fretes, mudanças carretos,
em geral?

,.

A I TU
Me�cadQ Públicv, 31.

Fone 16-34,

PREÇOS TABELADOS.

I Visite, .... 'OIII1IromISSOS

LIVRARIA RItSA

I Rua Deodeeo, '33
Fie ri8n6pol,�

LlVrtlS O'OVOS e usedos
em diversos idiomas.

Telegramas reti�os
Acham-se 'retidos, na Estação

sede, os seguintes telegramas: Ma·

rina, Nair Oliveira, Bduarão Pedro

Zenas, Preller e Irmãos, Maria Ma
dalena Abreu, A.gri�ologia, ,- Laerte

Lisbos, Rosa, Tolentbno Cunb.a,,$i
derópolis, para dr. Paiva, Bi@Wl,çu
- Alzira M. Alves Triudades, Odi-

',Ion Pereira, Teotôruo Pereira dos

AnJos, Alb-emo, Frio Sarto:n P. Tit

,
tenSo, LeOpoldina 'Maria de Souza,
Nilo Santiago Medeiros, R�aiu.a.

..

A teod� encotnenda.s de

obras editadas oo-'Bl'ssiJ
ou no estra,n.g.-ei'fO.

Novidades- todu, 8t Isemanas

I
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SocialVida
ANIVERSÁRIOS: R.teügente menino

Souza.
Manoel

.Ating·e o seu grau máximo a

tensão politica e econômica que
.

impera no ambiente 'nacional.

.
,O problema do abastecímen

to público � a alimentação, do

povo, explorado, sobretudo nos

grandes centros urbanos, pelas
garras afiadas e insaciáveis dos

sonegadores dos gêneros índis-·

pensáveis - levou D govêrno da

União ai medidas severas, dis

pondo sôbre o contrôle de pre�'
ços e criando órgãos destinados

.a impedir o encarecimento da
Faz a.nos, amanhã, a ínte- vidá.

,l'essa.nte garot:i.nha Vera Lu-
I

;::ia, filhinha querida 'do dr. O Exército terá a seu cargo o

Hélio Rosa, Promotor Público contrôle dos gên eros .e, pelo seu

da comarca de Palhoça, e de Serviço de Subsistência; com

sua exma, espôsa, sra. Gual- pra-tos-á diretamente às fontes

SRITA. DULCE ORTIGA bertína Soares Rosa. produtoras, para revendê-los,
LlGOCKI A aníversaríante é, também, apôs, pelos preços de tabela. As

Deflui, amanhã, O aníversá- bisneta do sr. cap. 'Wa1demiro Comissões' Municipais de Pre

'rio natalício da gentil senho- Livramento, da Fôrça Policial ços estão sendo constituidas pa-

ríta Dulce Ortiga Ligockj, fi- do Estado. ra, pela representação das elas-
lha do sr. Teodoro Ligocki e d. x ses mais diretamente interessa-
.liilda!Ortiga Ligockí. ,I MENINA MARIA C. ALVES I das, efetuarem, em cadal comu-.

A graciosa aniversariante, Assinala a data de amanhã na, a repressão ao câmbio ne-

fino .ornam.ento na sociedade o transcurs., do natalício da gro, à exploração desbragada,
local e aplicada aluno do' Curso menina Maria Celeste Alves, ao sugamento deletério dos co

de Contador da' Academia de filhinha do 81'. Campolino AI- mercíautes despudorados. Na

Comércio, recepcíonará suas

I
ves, elemen.to prestigiado do última reunião da! Comissão

inúmeras amiguinhas, obse- comércio' de Imóveis desta ca- ,Central de Preços, o represen-

quiando-as t::om uma lauta pítal. I
. tante do comércio' atacàdísta,

mesa de doces e finas bebidas. * numa atitude que patenteia a

.. AMANCIO G. PERREIRA desavergonhada dnsaciabi lidade

MENINA IÃRA ODILA' FILHO e cínico impatr'íotismo que im-

Deflui, amanhã o aníversá- Transcorrerá, amanhã, o 'pera na maioria da 'classe que

..r,io natalício da galante meni- aníversárío natalício do [o- representa, ameaçou cancelar
na Iára Odila, dileta filhinha vem Amancio G. Pereira Fi- todos os pedidos feitos aos pro-

dodistinto casal, sr. Sidnei No- Iho, dutores do i'llte;'ior, deixando,
cetí e exma. sra. Alaide G. No- * destarte, sem abastecimento a

ceti. ISAIAS C. LIVRAMENTO capital federaL
A jovem aníversaríante ore- A efeméride de amanhã re- A par da situação econômica

recerá ás suas amiguinhas, .gísta o natalício do estimado
agrava-se, simultaneamente, o I

que o são em grande número, jovem Isaias C. Livramento.' ambiente politico. O nefasto 'co-

11uma lauta mesa de doces e *
munismo _ há muito num tra- ,

.guaranás, rra- resídêncía de ALFElEDO LHEREUX balho de solapamento do equili-
seus queridos pais. Amanriã, transcorrerá o ani-

_ versásio natalício do industrial
brio de nossa estrutura econô- I

- . mica., política, moral - mostra IANTONIO P. SBISSA IAlfredo Lhereux, proprietário agora, bem claramente, 4) de
A efeméride de hoje regista do "Cortume Barreiros", quanto é capaz. Os muitos que

O transcurso do aniversário *
o têm encarado com certa to le-

'natalício do sr. Antônio P. ENFERMOS.'
'

,

rância, [ulgando-o um movâmen-
Sbissa, alto funcionário doo MARIO LACOMBE to mais barulhento que petni-Correios e 'relegraifos e nosso Continúa gravemente eníer- cioso, que vejam agora e se cer .

.colega de imTYl"ensa.· mo o sr. Mario Lacombe, De-'l:'� tifiquem das intenções reais dos* legado do I. P. A S: E., em mandaotários e mandantes dessa
STA. MARIA DE LOURDES Curitiba. ideologia alienígina, Alguns mor-

LUZ MEDEI:ROS De nossa tenda de trabalho, tos, dezenas de feridos, anar-

Festeja, hoje, mais uma prí- enviamos nossos votos de breve quia, confusão, abalo da ordem,
rnavera a gentil senhorita Ma- restabelecimento. • isso numa ocasião em que todó
ria de Lourdes Luz Medeiros, '"

o organismo nacional precisa!
fino ornamento da sociedade Falecimento trabalhar sem . anorm'alidades,Iocal, LADÁRIO PEREIRA DE

para se reequilibrar da situa-
'I< ANDRADE I ção melindrosa Cio momento _

HEITOR B. SITNEIRA Após pe.l"tinaz enfermidade I eis os frutos da 3Itividade comu-

Transcorre, hoje, o aniver- faloeoeu, ontem; na cidade de nista em nosso meio .

.sário natalício do sr. Heitor Laj,e-8,. onde era tesoure,ir_o ,da l Eis duas séries de fatos que
· B. da Silveira. AgenCIa P�tal T,ele<grafICa, o 'se desenvolvem em simultanei.

*
8or. L.adário Pereira de Amdra-, dade: ai anarquia comunista, a

,STA ZITA MORITZ de.
Assinala, a data de hoje, O extinto deixa viuva a

· .mais uma primavera da gentil exma. sra. Ernestina de Cas-
senhorinha Zita Moritz, ele- tro Andrade, ,com três filhos d-ente e consequente!
menta de real destaque :na 50- menores, e era irmão dos Brn.

· ciedade local. GUlmercindo e GaiUldêncio Pe- A falta de gêneros alim�nti.
reira de Andrade. ..cios em nossos núcleos mais po-
A família enlutada 3,ipresen- pulosos não é senão trabalho de

íamos nossas cOIlJdol�llCi�s, sabotagem levado a cabo p.r

elementos anarquistas - eis o

que vem de declarar o Ministrq.
do Trabalho. Que' visam eles?

A1armar o povo, criar a penú
ria, preparaJI" o ambiente para

mais fácil implantação da ideo

logia vermelha!

É levantada agora, em pJe'na'
Constituinte, a 3/Cusà.ção de que

'elementos comunistas, disf�a
dos' de mascates, estavam ten

tando le'var os agricaltort)s pau
listas à sabo�gem dai produção
daquele Estado. Denúncia gra

vissima., num momento em qu.e
a Nação requer Q' máximo de

suas fontes produtoras, para sa-
I

prir as ma!is urg-entes necessida
des do país. Interessante que 0--:-

*

MENINO NILTON VAZ
MENINO MILTON VAZ
Faz anos, hoje, o menino

Nílton Vaz, filhinho do sr. An
diro Vaz.

•

JúLIO JOSÉ FLORIANO
Transcorre, hoj-e, o aníver

sárío natãlícío do sr. Júlio. ro
,se Floriano.

.

•

VERA LUCIA

penúria econômica. E não são

apenas simutâneos - são corre

latos! Causa e efeito!· Antece-

AFONSO LIBERATO
Regista a data de hoje o na

·-taIício do sr. Afonso Uberato.
*

DORIVAL S. LINO
Aniversaria-se na efeméride

< de hoje, o sr. DorivaI S.. Lino,
-telegrafista do Departamento
-dos Con-eios e Telegrafas.

TraDsf�ridos par,8
a reserva

PIor contaren\ mais de 25
anos de serviço e terem r�ue
ri40 transferência para a Re�
serva Remunérada, foram Ól1-

* tem prômovidoo aó posto de 10
r

MENINA MARTA VEIGA Sgt. (sargento), pelo Sr. CeI.

A efeméride de,hoje regista
Comandante do 14° B. C., ollde

.o transcurso de mais uma pri- serv�m, .os nossos c��ten-ân�s
mavera da galante menina ,BenJa'Inm Ramos VIeira e Wal-

·

Marta Veiga. dJmliro .João de Melo.

ANTóNIO RODRIGUES
Faz anos hoje o sr. _Antônio

·

:Rodrigues.

* APEN'AS � UO
Com essa, ínfima quantia Voef

.to; ..,,.iI1sllldfl fl seu próximo.
Cctntribua para a Caixa de Eem-olu
a88 IndfcentM .t. FloriaDóPoUii,

,

:MENINO MANOEL R. SOuZA
A data de hoje assinala o

'transcurso 'do natalício do in-
81'. Prestes declarou, dia seguin
te, ainda na Constituinte, que a

\,

/

estudar filosofia ;e teologia. Já
então distinguiu-se sua cari
dade para com os pobres. Pa
ra poder ajudá-los vendeu seus'

livros. Sem ser a i n d a sa-

C.a· lol.-c.·s.mo cerdote, começou a trabalhar
na cura das almas. Mais tar-

O SANTO Dt: DIA de. obedecendo a seu contes-
26 DE l'4AIO SOl', fez-se ordenar de sacer�.

S. Felipe Neri, Confessor dote, e não tardou que seu
Nasceu em Florença, aos 21 confessionário era o mais pro

de julho de 1ô15, como filho curado em tôda a Roma. Vá
de pais que pertenciam á no- rios Papas pediram seus conse

breza. Com igual fervor en- lhos e costumavam beijar-lhe
tregou-se Felipe aos estudos la mão em sinal de sua estima.
com � prática das' virtudes. chapéu cardinalício muitas ve
Em VIsta de sua pouca fortuna zes oferecido. Era natural que
aceitaram seus pais a oferta outros homens se agrupassem
de um rico parente de adotar ao redor dele, e assim surgiu
a se_u. filho oCom� sucessor !los a -Congregação do Oratório.
negocies e herdeiro dos muitos Neste instituto cultivavam-se
bens do ofertante. Felipe di- as letras e as artes. Cuidado
rigíu-se, poi�, �p�r� Monte �.as- especial votava Felipe á moei
sino em cuja vizinhança nca- dade, a qual sabia educar nos
va a casa de seu protetor .. IVIas principias da religião. Suas
em breve renunciou as rique- virtudes características to
zas, indo,para RJma afim de ram o amor de Deus, a devo-

solução da dnflação .está no .es- cão ao Ssmo. Sacramento e a

veneracãO de Nossa Senhora.tímulo aos produtores... "

Como tinha predito, morreu

no dia 2-8 'd-e Maio de 1595.

Podemos admitir o comunis
ta de boa-fé, aquele que visa o

pem.estar do pOYO, aviltado e

explorado pelos mandantes da
indústria e do! comércio. Ele,
porém, é um, entre mil outros,
conscientes de seu papel de
anar'quistas e perturbadores, de '

sabotadores do regime e sufo-
cadores da liberdade! ,

Relevamos o socialista sonha
dor, embalado pelas promessas
de um regime mais equitativo,
porém não é êle quem desafia a

autoridade constituída, quem
acelerai a marcha do país para

faz correr o

irmãos de pá-

CONVITE
O Centro de Irradiação Men

tal "Amor e Luz", (Sociedade
Brasileira de Estudos Espiri
tualistas) sendo uma ramifí..

cacão do Circulo Escotérico da
Comunhão do Pensamento,
com sua séde nesta capital á
rua Conselheiro Mafra, n? 33
- 2° andar, Convida a todos

,. os seus filiados, para uma

Assembléia Geral que se reali-

I zará amanhã (27-5-46) ás 20
horas. O assunto que se trata-
rá nesta Assembléia é o se

guinte: "Alteração do Art. 5()
.

Cap. II dos Estatutos desta S0-
ciedade; e Eleição para Presi-

(dente. ,

I Será- realizada com qualquer
número de Sócios.

a penúria, quem

sangue de seus

tria!

Núnca o amor ao Partido aci
ma do amor ao País! Jamais a

dedicação à ideologia - sobrepu
jando � dedicação à Pátria, ou

a supremacia de um regime pre
terindo o bem-estar da Nação I

CHING .

ODEON - á 11h horas - Matinée das moças
Uma sublime história de amôr:

NUNCA É l'ARDE
Allan . Ladd - Loretta Young

90'minutos de gargalhadas, com a família mais encren
cada do cinema:

BANCANDO O· CUPIDO
Diana ,Lynn - Jimmy Lidou

PREçO UNICO: 3,60 - geral - 1,00.
CENSURA: "Livre" --:- crianças maiores de 5 anos pode

rão entrar.
IMPERIAL - 2 horas - Matinée do barulho - que programa!

Um eletrizante filme de aventuras e sensações:
A .MONTANHA NEGRA

Rlobert Lowery - Ellen Drew
A melhor e mais gozada aventura dos "3 mosqueteiros":,

A VEREDA SOLITARIA
'

Tom Tyller - Bdb steele - Jimmy Dodd
Final do seriado das mil e uma sensações!:

OS PERIGOS DE NYOKA
Kay Aldridge - Lama Gray

PREÇO UNICO: 2,40.
CENSURA: Imp. até 10 a.nos.

SIMULTANEAMENTE - ODEON 4,6;30,8,30 - IMPERIAL
7,30 horas :_ Sessões elegantes'

.

"A PARAMOUNT" tem o máximo prazer em a.presentar ()
filme premiado do ano: .

OS AMORES DE SUZANA
Joan Fontain4.::, -:- George Brent.,'- secund�'por: Walter

, ",�4Í�et e."o nQyâW .pon �A� •• !f�t�
. .

Uma agr�Qilíssuna, co�-roma:ntl��, que nos co:q.ta
a hi$tória· de um-a.. g�:OOta eIe�te e cheia 4e-'j1'QntAA�, qij.e
quiz enganar "CUpido", mas "CUpiqo", é IIlO�ue -teimoso;

,

e' ..

. daí.',', <,
, • o', ',...'"t ,. :' ,

.

O filme galante' desta e de outra qualquem temporada I

MEÇo.s� - ODEON: 5;00 - 3,00 - 2;00. ':- A's, 6,30 -
i 00 (w1ico). � IMPERIAL: 4,00 - 3,00.,

CENSURA: "LIVRE" - crianças maiores de 5 anos po
derão entrar na sessão de 4 horas.

AT.ENÇÃO� -..Por ,determinação da própria PARA�

MOUNT, ficam suspensas tôdas as entradas de favor e, per
manentes, exceto Imprensa e. Autoridades.

.. !I.. ' .... _'- \.,t ........ �'....
.�.. ... ,.
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I�pos.o sõhre Vendas: e
CºDsignações
UM LIVRO UTIL

Prefaciando livro sôbre titulo acima, a sair breve, de autoria de
Adolfo Bittencourt Silveira (Sub-Diretcr da Receita) e João Teixeira
.da Rosa Júnior (Oficial Admin.istrativo do Tesouro do Estado) o exmo,

S·1'. dr. .roão Davi Ferreira Lima, atual Secretár-io da Fazenda, assim se

expressou :

"Reunindo em volume a legislação estadual e federal concerne.i.e Iao imposto sôbre Vendas e Consignações, bem como, em índice a!f::t
(bético e remissivo, decisões e emend3.s de pareceres relativos ao alUdi-,do !·ribiÜo, profer-idos por autor-idades esta

duais, além de um prá
í ioo e tarte f'ormulár io

• • sôbre a matéria, p restaram por sem dúvid ·1, o':
srs, Adolfo Bittencourt Silveira e João Teixe i
ra da Rasa JÚnior, serviço de real valia, pr in
cipalmente ao comércio e á indústr-ia e tnrn
bérn aqueles que, pela sua atividade, se vêm

.

a braços com as dificuldades constantes e

mnltíplas de assunto tão contravertido, Pre
encheram, não ha negar, uma lacuna que est -

va reclamando imediata solução, tantos são
os obstáculos com que diáciamente de9ar3m
tanto os que pela sua função exigem .o impos
.to como os que pela sua atividade '0 pagam. E

, o fizeram, aqueles esforçados funcionár-ios do
'Tesouro do Estado de Santa Caterina com a p,no,fi.ciência que da sua

longa práti:C4\de servico era licito esperar".
'

.

Faça. encóinenda, do seu exernplae pelo Serviço de Reembolso Pos-

ila], Á LIV�ARIA {tOSA.
.

Rua. Deodoro 33 - Florianópolis.

A 'sra. Roosevelt na presidência dos
Direitos Homanos das' Nações Dnidas
Nova Yor.k (SIH) - Anun-!prestdente f�i eleito René Cas

ela-se 'que. a "sra, Franklin sin, da França, e como rela

D. Roosevelt foi eleita para a tal' K. C. Noegi, da India.
presidência da Comissão . dos A comissão social, a sub-co
Direitos.' Humanos das Nacões missão sôbre o estatutoda mu

Unidas, a qual constitue �uin lher, e a comissão de economia

dos quatro sub-grupos provi- e emprega formam os outros
sórios do Conselho Econômi- três grupos. Seus respectivos
C:O e Soc�al'1ia ··ONU, . que . está. presidentes são: Henri Hauck,
agora, elaborando um progra- diretor do Ministério do 'I'ra
.ma de justiça econômica e so- balho da França; sra. Bodil
cial destinado aíímpedír a guer- Bergstrup, presidente do Con-

I
ra através da abolíção de suas se lho Feminino da Dinamarca;
causas. , e W- A. Mackintosh, professor
Ao aceitar a. presidência da de Economia da "Queens Uni

Comíssão dos. Direitos Huma- versíty", de Kingaton, Onta
nos, a sra. Roosevelt expressou rio, no Canadá .

.a convicçãn de que "ser-nos-á Todos os. presidentes· men

possível . desenvolver intensa cionados se conservarão em

.atívídade no sentido do objeti- exercící-, até 25 de maio, oca

vo ultimo das Nações Unidas, síão em que o Conselho Eco

.seja o de manter a paz auxi- nômíco e Social, com delegados
'Iíando os sêres humanos a des- de dezoito nações, se reunirão
frutarem uma �a . melhor, nesta cidade: As comissões
-conseguíndo, assim, a felicida- formadas tôdas elas em cara

de". Sua comissão trabalhado- ·ter. precário, deverão definir o

'na elaboração de uma' carta escopo de suas atividades e

na 'elaboração de uma carta ín- submeter um, programa ao

ternacfonal-de direitos Iíberda- Conselho Econômico e Social
de de imprensa e ação efetiva para aprovação antes que os

contra as díscrímínações inter- trabalhos sejam levados avan

nacionais baseadas em motivos te. Em seguida, será constitui
raciais e religiosos. Corno vice- I da a organização permanente.

. .
.

..... '

)

De tudo nêste mundo uma
pessoil pode arrenendar-sa,
menos. de ter ecooomizado

DEPOSITE NA CAIXA ,

ECONÔMICA FEDERAL I)

-

Tenha sempre em c'asa

APERITIVO
uma gal'r,SÚu:�,h.a de

«K N O I» .

I

I

t '"
J>di

As navalhas que- passam de rosto

em rosto são responsáveis por gran
de número de infecções da pele. Evi
te-as., . Gillette, isenta de germes e

feita para uso privativo; elimina os

perigos de contágio __ Se deseja pro-
'.

teger seu rosto, barbeie- se em casa;
diàriamente, com ° novo e aperfei
çoado Gil.Íette Tech, o aparelho te-

. cnicamente perfeito. 'Adquira-o, hoje
mesmo, e passe a usá-lo sempre com

as insuperáveis lâminas Gillette Azul,
legitimas, as únicas submetidas, na

fábrica, . a um processo.' especial de

rigorosa assepsia.

, .

- Tudo isso resulta dd contágio. Siga o meu conselho:

'faça a barbo em casa, para evitar' essas infecções ...
- E ai esfá o que é a vida: fvgiam .de mim ·como o dia·

bo da cruz; agora, que entrem na fila, se quiserem v -. �

BARBELlNO r

.-

GARANTIA POltITIVA: c:.mp•• um pacote
eie dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, deyolva as oito 8 lerã reembolsado.

Gillette
Caixa P08ta1 1797 - Rio de Janeiro

, .

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados
.

MACIEL, FONSECA & C.
,

CInta Própria
Caixa' Postal: 3794
Telefone:' 23-1598
Telegramas: LEICAM

COOIissies - CO:Dsignacões -

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Reoebemcs à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,'
, alhos e todos os produtos de lavoura ligados 80 ramo de cereais, Fecula,
cação, camarão. Oontas rapidas, preços reais ao mercado; F'azernos

fi..ciamento até 8e% sobre e valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

I
-----------------------------------------

RIO DE JAN.EI�O -� BRASIL
.,

reglsl

e.8uie

"";YIRCiEM ESPECIALIDADE"
. elA. WETZ.EL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarclJ

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. st>-�Ã2 yIRQt�_
••• :7

Esp ECIAlIDADE_
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Ctl'urgia e Ortopedia clíntca e Ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
OONSUJ,TóRIO: R. João Pinto 7
_PIáI1a.mente das 15 às 17 horas.
RJjJSm1l:NCIA: Almirante AI-vlm.

36. Fone 1\1. 251

DR. SAVAS LACERDA
ClInica médíco-círúrgíca de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de, habílítaçãó do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID1l:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·,

eíonaí de Medicina da Uníversída
de do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen-

. tiaS Mentais. Ex interno da Santa
Cesa de Misericórdia, e Hospital
'PSiq�látrico do Rio na Capital li ..

deral
CLfNIC'A l\1-t:�DlCA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultófrro: Edifício Amél:.

NETO
- Rua Felipe Schmidt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CrnURGIA GERAI, - �TA CI·
RURGIA -- MOLÉSTIAS DE SJIl.

(r�$\,;'m1á-::���SF;;;UI�:d�TreS Mc<U:
cínna da Universidade de Sâo

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

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

dtero, ovários e trompas. Var ico
eeíe, hidrocele, varizes e nerns

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

raíso) . Tel. 1'.598.
RESID:Il:NCIA: Rua Esteves JIl

nior. 179; Tel. M 764

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

Florianópolis
Assistente- da Maternidade

CUNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos Iutecnos, especial•.

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAF.lA

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàr íamente das 15 às 18

-horas.
.

Atende chamado" a qualquer hora,
� inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

RESID�NCIA: Avenida Trompowski,

r )
62. Fone 766

\

DR. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

Dos Serviços de- Clínica Infantil daiAsststêncía Municipal e de

CUNICA J)l��r�:td-ÕE· CJUANÇAS
ADULTOS

OO-NSUL'l'óRI{): Rua Nunes Ma
chado, 7 (E!lificio S. Pranctscoj .

Consultas das 2 �s G horas,
RE5ID:mNCJA: Rua Mar�hat Gui

lherme. 5 Fone 783

Viagens
Pi'LO

Expresso Noturno do jorRai
O ESrrAI)C)

\

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

o E$TADO encon··
Ir.-se à venda na

banca de jornais
.Beck1>

SAíDA DE FlORIANÓ?OUS:
(HEGADA A JOlNVILE:

SAlDA DE JÓIHVILE: lO da ma.nhã.
CHEGADA A flORIANÓPOLIS: - 5 da tarde.

I

1 da madrugada�
1 da manhã.

•

Informações:

1

l\1otor a óle9
,

cru

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUI"TAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14,
ás 16 horas - CONSUL'l'(lRIO: Ii
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

VENDE.SE um marca "Cli
ma�" .

- mil ro tsções - forç,a
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de ôleo.
O motor pode ser examina,

do em Itejaí com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto

elos Marítimos. Tr-atar com Síd
nei Nocetí à rua Joâo Pinto.
34. Telefone 1134,.

DR. lIHR10 Wp,NDHAUSEN

Diretor dr; Hospital "Nerêw Ramos"
CLí:-iICA MÉDICA DE ADur:rOS

E CRJAKÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto. 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ dios da "Relo Horizonte")

'reI. lH5

Consultas: das 4 ás Ó horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 8]2

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Cent.ro de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GEN1'l'AJS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS ,

CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.
Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

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

Doenças dos ín testínos, réto ·e

II.11US - Hemorroidas. Tratarnen
to da colite amebíana.

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66. .

,

Fone 1067

Dr. Lauro' Daura
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Paulo"_

Servlgo do Profe.sor Briquet
SÃ€> PAULO

AUTOMOBILISTAS
Afenção,

Pnco o seu dínamo ou

motor de' arranco

OFICINA ENALOA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Em Fpolis. - na Redação do «O. ESTADO»)
Em Joinvile - no, Hotel Pr.íricípe

TAlHE, FILOSOFO
Por G. Pellissier, I É em detI:imento do indiví- Compra-se(Copyright do S. F. I., para I duo que Tame desenvolve as

'.' , 1 _

"O Estado" I três influências. Entretanto Mobília de 58 a, grupo esta

., e • .,:]
f

d it
..

I t 1 fado em bom estado.
Filósofo historiador CrItiCO,', CaI a escn or ongma em, em

D'
..

'

à
.

P 1 1060. '. '., .

1
-

I
mgir-se caixa osta

a personalidade de Tame e SI a guma causa que nao se ex-
N t

uma das mais vigorosas que jálPlica
nem pela raça, nem pelo '. e: :'.

produziu o gênio francês. :n:-:eio nem I?ela época, eI? que IVENTILA'OO'RESSeu nome todo era Híppoly- vlVe, "algo' personalíssimo e
,

'

te Taine. Nasceu nas Ardenas individual. Vendem-.e doi. ventilà.dore. elec

aos 26 de abríl de 1828 e mor� Também Taine não vê as triCOII, grande., para cima �e me
-

.

. t
_' '(iI ou parede. sendo um ollcllante, ,.

reu em 1�93, .com a Idade de �b.ras .�e ar e sena., como .um prop,rios para elcrit6riq.,· barbeei-
6;' anos, inteiramente devota- sIgno: e um ponto de vista ria., cafe., etc. Tratar na rua AI-

dos á cultura e á cíêncía.. de um historiador e de urr mirante úameqo 15. ':
"

Entre os númerosos livros filósofo e não de um crítico. E
* * *

que escreveu destacamos: preciso, depois dele, distinguir Casas. Ve�dem.se, à rua

"L'Intelligence", "La Fontaíne a crítica da filosofia e d� hís- • Malor Costa 116

et ses Fables" "Essais" "Mou- tória, reintegrando a noção do e à rua General Bittencourt,

veaux Essais": "Histoir� de La belo que seu' método próprio' o esq. da Travessa Argentina n, 2.

Litterature Anglaise", e "Phi- forçou descuidar., Tratarà rua Major Costa, 62.

losophie de L'Art". Admirável pela.fôrça de seus x x x

.

"I'aíne resume toda a sua raciocinas e pela simetria de VENDE SE. a casa da rua

doutrina em duas leis funda- suas construções doutrinárias,
'

.

-

• Silva Jardim,

mentais, a sa:ber: a da denen- Taine substituiu o espírito da n. 1, na Prainha, (antiga resi

dência e a das condições.
_

geometria pelo espírito da de- dencia Sallentien). Trata-se

A 'primeira se liga á teoria licadesa. com o dr. Fulvio Aducci.
'" '" .

fia "faculdade-mater", a se-

gunda a teoria das três in
fluências primordiais - da
raça, do meio e da época.
Consiste a temia da "facul

dade-mater" em considerar a

pessôa humana como um con

junto de peças, dependendo
uma das outras, que COm?11da
um único motor; desconhece,
portanto, a complicação dos
elementos que constituem � se

combinam na alma. Teórico
das influências primordiais,
pretendeu determinar o justo
valor de seus efeitos: seu dog
matismo imperioso, porém,

1 contrária o espírtto crítico por,
um rígido esquematismo.

TOMe 'SEMPRe

4IWlIltIIf'" q $II
,

'111" Jt'I'td ....... .., III

COMPANHIA "��ÇA DA BAtA�
'_d.da e. 1171 - Séd.: B A I A
INC�1fDIOS .. TBA.:MSPOKTI:8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadee
Reéeta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,36
142: 176.603,80

ATALAIA é uma organização original que se

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

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

.

Intercâmbio de obséquios e noticias, ,·com todos os bons,
jornais, de que r·esulta um sistêma de propaganda também
original;

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

legráficas, são por conta dos interessados, e tôda a sua corres-

I pondênda
deve ser ender,eçada, simplesmente, para:

-ATALAIA- "

! ,Caixa postal, 407 - Põrto Alegre - Rio Grande do Sul

TOSSE.
BRONQUITE

«(

98.687.816,30
76. 736,40! ,306.2'0

Sinistros' pagos nos últimos li) anos

Responsabi Iidades

Diretores:

. t
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Freocisco 1
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreta ck Araujo l�e José Abreu',

o mELHOR 005 mELHORES
�lICOto::;.I'I�I'IIo_IiiIlIII"_

Importante

•••

PR'EI'ISA-S"V, de lavadores
\I Il e passadores

para tinturaria. Tratar à rua

Tiradentes. 18 sob ,das 9 às 11
e das 14 às }7 horas,

... '"

Vendem-se p��a

melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chamo a atenç60 do.
visita ante. de efetuarem "ua. compra•• MATRIZ emI

cadeira
consul

tório dent ár ic , de 1 pistão; uma
cuspideira de bomba; um motor

para consul tôrio dentário ada
ptado com motor Singer, em

I perfeito tuncionamento.

I Tratar com o soro Newton.
Noceti, nesta Redação.

I

encarrega
módicos,

Fabricante a distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAH e RIVET. PO�9ue um gran
de sortimento de casemiras. riscado., brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamento.'
para alfaiates, que recebe diretamenha _ doa

Sntl. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze/rem uma

�lorian6poli•• - �FILIAIS em: Blumenáu e Laje••

I
I

/

/
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Se os· comunistas defendem; ardorosamente e sea rebocos, os seus pontos-de-vista, POf Il�e razãftt,
não bavemos DÓ,S outros de lbes opor a fé,

I

a valentia, a coragem dais nossas convicções demo-"'
eráticas 1 Arca por arca, cara a cara, barremos o passo a quem se inlgarl- com o di-reito de

-

nos trair, fazendo-nos' cobaia experimental do credo soviético na América do Sul.

Washfngto, :25 (U. P.) _ o
presidente Truman compare
ceu

-

hoje, perante a reunião
conjunta do senaâo e da câ-

de -MI aio de 1946 inara, afim de pedir poderes
__________ "para debelar o surto grevista

que
I se irradia, pelos Estados

Unidos, .

E disse que "o. menos que os

ferroviários regressem, ime
diatamente, ao trabalho, as

• Estradas de Ferro serão mane-
NOVA YORK, 2'5 (U. P.), - Quinze mil homens da fôrça j'a-das pelas tropas [eâerais".

poíícíaí de Nova York mantiV'era�-se em funções de emergên- Ressaltou ��gozijar.se com es

ela, trabalhando doze horas seguidas, para manter as ruas e ta oportunü1ade, para vxnnpa
as estradas livres para o trânsito. O congestionamento., dos recer ante o Congresso e apre
carros diminuiu hoje Iígeíramente, embora ainda se observe 'sentar-lhe um projeto de lei,
grande confusão.

'

que .êle considera necessário
ao bem estar do povo norte
americano" .

Em seguida, pediu autoriza-
BRAGA,. 25 (U. P.) -'- A Tcheco Slovaquia encontra-se

diante de um momento politico mais Importante dos últimos
anos. Foi o que afirmou o doutor Peter Zenkel, prefeito de
Praga, comentando o provável resultado das eleícões de ama
nhã. Se os 'Comunistas ou os socialistas vencerem _ disse _
terá ocorrido a vitória do marxismo, com tôdas as suas conse- JOÃO FRAINER
quências. O mesmo declarante acrescentou que se os partidos .' o fanatismo japonês está dando
não marxistas forem derrotaéescertamente haverá uma mo- que fazer á polícia de S. Paulo.

dT
_ ,

t na.h,· lít'ft." .
"

Não se conformam os filhos dol! lCaçao no aspec o eco:r-mICO, po 15e SOCIal 00 paIS. l\Iikado, com a derrocada militar

Porq�fi 08"'0,' ConSeg·ul·ra'm' reversa-o
da pátria distante, que eles aban-

\J
donaram em obediência li planos
secretos de dominação mundial.

-

às fl-Iel·ras d/o Exércleto Zombando - da. ingenuidade de' ,

nossos tradicionais sentimentos de

Rio, 25 (A. N.) -,Manifes· 'I nas fileiras, é capaz de atos de hospitalidade, vieram a nós já dI)
propósitos hostis, e, -snbterraneatando-se cO!n�ra a reyensão do espionagem e sabotagem. Tra- mente, foram trabalhando afim de

chefe comunísta LUIZ Carlos 1 ta-se, portanto, de individuo' assegurar o triunfo bélíeo de
Prestes ás fileiras do Exército, J sem moral patriótica e indese- seus exé�tos bem treinados e

,,;, Com' são d R
_

j I' 1
_

d tu
- bem equipados,""-

...

IS a, � eversao ,os Ilave .

na cOI1p?r�ç�o . es maua Crentes na divindade do impera-
of�Ials anístíados acaba de a defesa da Pátria . dor, por longos anos e com admí-
oplIlar, fixando razões morais, rável paciência esperaram o dia

profissionais e patrióticas. di- Rio, 25 (A. N.) - Foram in- (la vitória, Indífererrtes �o. deseon-
zendo:

. deferidos pelo Presidente da forto de uma labuta anonima, em
.

.
.

�República os requerimentos misteres humildes e árduos e co·

- ':Razões patrióticas: ou- lem que os capitães Agildo, Ga-
mo que á margem da vida social e
política da nossa terra.tro argumento indestrutível, uma

-

Barata, Alvaro FraÍlcisco Unidos, entretanto, em espírfto,
de real importância, diz res- de Souza e Silo Furtado Soa- constttuíram, sob os olhos compla
peito á última declaração do res e os ex-segundos tenentes centes- das nossas leis" um bloco

. racial de sólida estrutura, obser-requerente, em plena Consti- José Guíman, Francisco Antô- vando tradições que não as nos.
tuinte, repetida. em reuniões pio Leívas solícítaram sua re- sas e transmtttndo-as aos filhos
outras de seus partídáríos se- versão ás fileiras do Exército, como únicas a merecerem culto e

dI' � d veneração.gun O a qua pegana em ar- em tece
.

os pareceres dados a o. traiçoeiro ataque a Pearl Har.
mas contra a Rússia, caso o respeito pela Comissão de Re- bour veíu encontra-los de mãos le.
Brasil se envolvesse em guer- versão dos Oficiais Anistiados. vantadas para nos apunhalar pe
ra contra essa potência estran- Esses ex-oficiais foram exclui- las costas, a convardia desfraldada

jei:ra. Um solidado não pode 40s do Exército por terem to- �����n:�deira gloriosa da astúcia

eX1pressar-se nestes termos, Imado parte na revolução co- Mas o senso da liberdade, sem.' Rio, 25 (A. N.) - O minis- da que isto resulte em prejui-'
sem passar por:_ tramo!'. Um .munista de 1935, tendo sido pre vigilante em nosso povo, apa- ,tro Negrão de Lima, l�ecebeu, I zos materiais e que não ve- '

'

oficial que ta.! e�posa, quando anistiados ha pouco, tempo, .

l'Otl o golpe e clesco:iJ.sertou a tra- hoie, os ,J'ornalistas declarando nham a usufruir' lucros nas-
ma amarela. J

, Hipocritamente submissos, lJão que tivera, no decorrer d8, se- transações comerlCÍais. Tenni--
se opuzeram os IJel'Verso!õr inquili- mana, duas importantes reli- nando sua rápida palestra COIU

:::,�t!�o�r�:f: m��ic1��:r��ÍIe�:�: lliões, �lUito proveit,osas para I
os )ornali�tas, o ministro

_
Ne··

conservaram intacta a sua fé nos
a soluça0 do problema do abas- ! ,:grao de Llma- louvou o gesto'

clestinos do império do Sol Nas. tecimento p.al"a as, diversas pO.', dos b.anqueiros e comepc1antes',
cente e na integral vitória de suas pulações do pa'Ís, O primeiro vindo espontaneamente ofere-··
armas numerosas e .potentcs. �E; encontro do tituLar da pasta cer-se para cooperar com o go-ainda. a�ora, quanllo a fôrça do A 1 _

dideal democrático se im}lôs em de. do Trabalho foi -com os direto., verno para a sOluça0 os pro-
finitivo e aniquilou i,apeJavel. fies dos pI�i:niCÍipais bancos do blema-s de lilbastecimento.
me"!tc ,o ar·senal· bélico ,da maior território nacional, que tive- ------íí

..

-'.--.--.-.-.-_íiíiiííiíiií;;;
P?t�neIa di) ExtJ'emo Or;lente!_ os ram opo-rtuntdade de assep'u- it
mpoes que a nossa s.lUcerularle

,
_ ,0 \;,

itl.tCl'��a. ciOll<.�1 acolheu

eon.l
tão

n.O'lr<a.
r

a.o .��nhor. �I�g,.
r�o de LIma Ors.

bl'e fldalglllu, se inslU'gem e :,;e O proposIto, abas Ja em exe-
d b I Rl'eOl'guni7..am e se rearticulam pa· cucão por diversos estabeleci) A ar a amos

l'a uma camp<Ulha odiosa de "iu- •

t b'
"

d f 'l't da Silva
ganças e de crimes nefandos. meu os ancano�, e a;CI I ar
Restos de um totalitarismo aos produtore.s, lndustnms e e

cruel, que CObl'iu de sangue a bis· comerciantes recursos firian- .João Batista
tÓl'ia da no�sa. civiUza(,'ão,

qUelOeiros que n�c,e:ssital'em para Bonn.ssisafrontou a dlg:mdade humana em • ' ,

seus mais belos atributos, {IUe nos que nada falte aos pTI.nC�pa-lS A.DV'OGADOSfez retrogradar aos mais ang;ustio. I centros populosos do BraSIl. O

s�s teu!l'os ?a barbari�, es�c�..-�ó�'1 segundo e�ontrb fioi realiza
I)edes II�J}OltlllJOS e. llldeseJa'H'lS Ido ontem a tal'de entre o se-bem sahentam o J)el'Jgo dll uma'

.
_' ;

�
_

imigração demasiadamente libe. nhor Negrao de LIma e ma_ls
l�al e justificam, de sobejo, as pro. 20 repl�esentantes do comerCIO ---�-.-�-,-- .. - .. ---- .._-

:'1�ênl)��!idt:;:" dPaOqduC!.es �úbli(f�OSt em que ,estavam '3Jcom'panp,ados r RACIONADO O PÃO i.

,_
., 1 pala. � _.11 UI"O, do sr João DaUldt presidentea eJ1t.'ada .. em nosso teI'l'ltOl"JO, de,' .

' l' E'M' DR'UXELASextrangeÍl'Os qUl� não venham (les- do Conselho NaCIOnal do Co-
. D .

pidos de nacionalismos ma) flUIda" mérlCio. 19S,'ses r,epresentantes BruxeJas, 25 (U. P.) _ Foi!d_Os � não St�jam (llemento� a�simi. do _comél'lcio que tivel1am di�
laveIS, capazes dt� eontnbull' pa· .;...

t man pt,oibi:do O consumo de pão' nos'
l'a o JH'ogresso e belll estar da fa' _versas reunlOes

. e.s a se a, I"estauriantes;' às 's.eguillidtas�fei�
mília brasileira. afirmaram ao mInIstro do Tra-

raso O decrelto a respeito foiSó a$sim cOlllpletaremos- a con· bailio O desejo de que estava ,.,

l'
..

dq_tústa ·ilas arm��..SÓ assim solidi- possuida a dasse para colabo- referendado 1)e o mm'l,stro ()

fwaremos a VItoria, (f'entro dos '

A
,

. Abas.j:Jeei:mento' e pubU,cado no-
verdadeiros postulados da Demo. rar com o govern;o para q_ue lVIonlte-ur.
Cl'acia, longe dos extremismos, os nada fa.ltasse a populaçao,
quais sej�m .da �it'eita ou_ �a flS· aJchanido-se disposta a tomar
qller�"a, �o VIsam ,a, es�ravul'.:lO da�

as providêndas que se fizerem
conClenCJas e o aluqullamellto es- , . ..

Ileritual do bomem. ne-cess'anas nesse sentlido, aIn-

-- '--"--��-
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QUINZE MIL HOMENS PARA EVI·
TÀR O, CONGESTIONAMENTO

SE O MARXISMO VENCER .. _

\

\

'HOJE - DOMINGO 26 DE 'MAIO DE 1946 _ HOJE.
RITZ _ á 1,45 - 4 - 6 Y2 - 8 3/4 hpras

'June' Allyson ._ V.an Johson _ Glória de Haven - Jimmy
Durante _' José Iturbi

DUAS' GAROTAS E UM MARUJO
CENSURA: LIVRÊ.

.

NO PROGRAMA: Notícias da Semana - Notícias do Dia
,- Jornal - Sómente nas- sessões de- 6,30 e 8,45 horas.

P:REÇOS: á 1,45 - 6,00 _ 3,60 - crianças até 10 atlos _

- 2,40. - A's 4 e g 3/4 - 6,00 - 3,60. - A's 6,30, unieo - 6,00.
ROXY - á 1,45 HORAS

FRANK BUCK, o mais audacioso explorador, apresenta
o sensacional documentáJl:io:

JACARÉ __:_ (O ASSASSINO DO AMAZONAS)
Emocionante e real. . .

'

Final do seriado:
'

O FALCÃO DO DESE�
Françoise Rosay - em:

IDENTIDADE DESCONHECIDA
Que restraooo motivo levou: aquela mulh�r a desaparecer?

OENSURA: ATÉ 10 ANOS.
PREÇO: - 2,40,

ROXY - ás 4 112 - 7 Y2 HORAS
George Raft - Claire Trevor - Signe Hasso

JOHNNY ANGEL'
,Sob suas aza:s, o "Anjo" trazia uma /ameaça de morte!
Ele ,era o "Anjo" parl::l- a mulhe.r que amava. .. e era o de

anônio para a mulher que o beijava ...
FRANI$: BUCK, alpr.esenta o sensacional documentário:

.fACARÉ - (O ASSASSINO DO AMAZONAS)
CENSURA: At:é 14 anos,

.

j �, PREÇOS: ás 4,30 - 3,60 - 2,40. - A's_7 30, unico - 3,60,

,I

TRUMAM
..

PEDE PODERES ESPECIAIS
ção para incorporar ás "iôrças declararem em greve contra:
armadas todos os operários, os pairões, deverá ser mantt
que se declararem em greve do, : mas se deverá elaborar
contra o aooêrno. Aq mesmo uma legislação trabalhista de'
tempo, advogou a nomeação longo' alcance, para impedir
de um comité conjunto do çon-, C01no a atual".
gresso, para que formule reco" O president-e 'I'ruman, que:
mendações, dentro de seis

me-, falou
durante cinco minutos;

ses, afim de resolver as
,

lutas reiterou a crítica que ontem
entre o capital e o trabalho.

I fizera
aos chefes trabalhistas:'

Disse Trumati que "o direi- acusando-os de, "arroqãncia:
to geral de os trabalhàdores se obstinada".

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

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

uredícação de escolha universalmen
te reconhecida pelo seu' alto valor
terapêutico c pela sua eficácia tudís
cutível. - Okasa á base de Hormê
nios vivos, extratos de glândulas se

xuais e Vitamfnas selecionadas,
combate vigorosamente todos os ca

sos Hgados diretamente a pertuba
ções das glânulas genitais do apare
lho sexual CO'llO: Fraqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, selíntdade precoce,
perda de energia, fadiga, fraqueza
mental et",. no homem. _ _ "

- l<'rigidez, irregularidades ouva··
rfanas, idade critica, obesidade oU'

magreza excessivas, flacidêz da pele"
e da cútis, queda ou falta de mrgêu
cia dos seios tôdas essas deficiên··
elas, de origem glandular, na mu-:

Iber. Okasa encontra-se ii venda nas'
boas Drogaeías e Farmãcías. lufor-
mações c pedidos ao Distribuidor'
geral: Produtos, Arna, Av. Rio.
Branco, 190 - Rio. Okasa Impoeta-«
do diretamente de Londres, pro
porcíona Virilidade, Fôr«:'H e Vigor'
com as drágeas "prata" para ho
mem, � Fomtníltdade, Saúde e Be
leza com as drágeas "ouro" paras'
mulher.

Consolidemos
a vitória-

E,NCONTRADOS 140 Cft.DAVERFS
BATAVIA, ,25 (U, P,) _ QuaJ:enta e ,cirnc6 japones�i ro

ram presos e acusados, todos como autores de assassinatos em'

massa. Essas prisões são em consequência do encontro de. se
nulturas contendo mais de 140 cadáveres, em Leo Koeloe, a,

16 milhas da costa leste. Os cadáveres foram encontrados nu-

ma mina, cuja entrada fôra cimentada,

AP�OVEITANDO OS RAIOS SOtA....

RES PARA· O· AQUECIMENTO /
DÁGUA 'r

'iMOSCOU, 25 (U, P.) _ Ráios solares estão sendo empre-
gados, para aquecer agua, numa casa de banhos públicos, re.--

centemente inaugurada em 'l'rWis,. na Geórgia. Uma grande
cupola de vidro cobre largas chapas de aliUminio, pintadas de'
preto. Por baixo dessas chapas, passam os encanamentos
d'água. O sol, por êsse processo, 'eleva a temperatura da água.

Ientre 60 e<70, graus, -

_ \

'

DUAS IMPOR.TANTES REUNiõES-I

,

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

Rua Felipe Schmidt 34,
Sala 3. Talaf. 16-31

TOME� KNOT�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


