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···Iio, 28 (I.I.)-Entre os falires da crise atuai,'. de gêneros alimentícios,

. figuram J '

. deficiência· de transpo�les e_ o excesso de exportação.·' Em vista do quê, e Sr-�
sugestão do, General Scarcela· Pormla, cogita o Govêrno de suspender, por 6':�· I

90 dias, o 'escoamento' extra-nacional dos, comestíveis brasileiros.
.

i:
. .'

li
I i

I

O' ministro da Justiça faz declarações
Rio, 28 (A. N.) - O. minis- ,:argos de confiança. A medida Bahia, para dizer que naquele

iro da Justiça, sr. Carlos Luz, aliás, - acrescentou, - foi mesmo momento e s t a ua
reuniu, hoj� pela manhã, eni adotada em primeiro luqar -açuartianâo a chegada âe seus
seú gabinete, os. jornalistas nos próprios Estados Unidos. amigos bahianos afim de, com
'que/alí trabalham despedindo- Por último aludiu ao caso da êles, conoersar sõbre o assunto.

..se dos representantes âo. im-
. I ,

prensa por ter de partir para
Buenos Aires" chefiando a âe
legação brasileira' à posse

- do
presidente Juan Peron, da Ar
gentina. Durante a palestra bert Taylor, declarou, hoje, na Câmara dos Comuns, que o che

que se seguiu o sr. Carlos LUZ fe de Polícla de Hannover foi preso, enquanto o chefe do pes
talou sôbre diversos assuntos, soal do seu Departamento sofreu a pena de demissão. Ao mes
respondendo a tôdas as' per- mo tempo, outros tuncíonárdos alemãs estavam sendo ínterro!Juntas,.)dírigidas pelos jornalis-
tas. Disse que embarcará sexta gados.
'feira próxima e que, quinta ---------------------------

feira, a sr. Sousa Campos, que Chl-ang Ka·l· Shek concordouo substituirâ na Pasta durante
.

.

.

sua ausência, tomará posse do
.

cargo. Respondendo a uma

pergunta, disse que era desejo
do presidente Gaspar Dutra
que o problema ida sucessão
governamental nos Estados
fosse agitado depois de aprova
da a Constituição. As vezes a

imprensa tem [ocalisado êsse
pensamento do Chefe da Na

ção, de maneira controuertida:
Um jornalista aborda, então, a
questão do pôrto de Santos, ao
que o sr. Carlos Luz declara
que tudo aU caminha para a

mais completa normalidade, das eleições na Tcheco Slováquia - se a maioria iParlamentar
Agora mesmo, - acrescenta será marxista ou comunísta - sómente será conhecido na
- tendo viajado para o Esta
do de São Paulo ontem, hoje
já rumou para Santos o inter
ventor Macedo SOMes, que
passou alguns dias no Rio. O O ministro do Inreríor tcheco afirmou que, esta manhã, se

próprio pessoal que promoveu realizou a nova contagem de votos, mas Q.S dados não serão di
a anormalidade da situação es- vulgados senãJo naqueLe refel'lido dia, iSlbO é, segullda-feira prótá -voltando, ·aq trabalho, de
pois da intervenção dos sindi- xtma.

.catos interessados e dó próprio
Secretário da Segurança pau.- M·lh

-
.'

d
'

l'listu, sr. Oliveira' Sobrinho. A ' 1· oes e pO oneses
palestr.a, em seguida,

- é desvia- "

f':r�ac�i!:Jr1:i�l:aal . M�!?!:sp�a�m!�ra��!���u, hoje, A ;FRANCA APROVA:
em todf1 país, <como medida ter sido cOllllP1etarda a e,vacruação dos poloneses da Ucrânia. �. FadnsE, 2t8 �U_ Pd·) F,- O mmf�rS- Exterior, que recomeçará n('

preventiva para evitar novas .,

.

... � . IItO· o x erIor' a ,rança a 1 - dia 15- de junho vindouro.
alterações na ordem pública. Eiu'quanto ISSO, os cmculos üf'lclail's a rescentam que malS

mou hoj,e, que a França apl'o- Btdault manifestou, todavia�
A medida foi tomada em ca- de dois milhões regres.sarliJm á Polônia, pr.ocedenteis da União va

..;_ .sugestão do sr. Byrnes, d
- ti

ráter provisório, centinuando, SoviéUca e da Europa oddental, restando, ainda, a revatriação, no sentido de que os tr,atados a espermça e que nao seri1
,

, necessária a alternativa deient.rretanto, a liberdade >de reu- de um milhão dos antigos territórios polü!neses, a leste da linha de paz sejam submetidoS: a As-

ntão das partidários,. porém, Curz,on. sem:bléia geral da �NU. Is�o, Byrnes,
e, deu a. entender qUG

em ree.íntos fechados. Prosse-, . pOl1em, no caso de nao ser atm- novos elementos poderão' es-

guindo disse que estão sendo O numero de polone.ses na E'UifOipa omdental, no OrIen!te g,trlo um ,aJcôr:do, na conferên- c1al1ecer a situação, antes d�
ttfastados os comunistas, do:; Médio, é estima.dü em cêr,ca d'e 700 mil. era dos quatro mini:stros do ,inicio da conferê,ncia.

' I 'I
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A Espanha não reconhece
Madrid, 28 (U. P.) - O go-

.

Aiirma a nova espanhola que
nêrno espanhol enviou aos Segundo uma informação ofi-I qualquer acusação feita con
aliados uma notificação decla- cial essa nota do govêrno fran-' tra uma nação representa a

-rasuio não reconhecer compe- quisia foi entregue aos aluuiosí quebra do. principio básico de I-;f}ência; de parte das Nações no dia 23 de maio, em respos- recíproca coniiança entre 03

Unidas para 'interferir na Es- ta ás atividades do sub comité diversos países, o que é funda
panhaj na base .' de convênios de investigações sôbre a Bspa- mental para a manutenção da
não assituuios pelos espannois. nha. paz.

I'

Prêso, O Chefe de Polieia. de - HORDovet'
LONDRES, 28 (U, P.) - O representante do govêrno, Ro-

NANK1NG,28 (U. P.) - O ministro do Exterior da China
acaba de declarar, que o govêrno de Chíang Kai Shek concor
dou com a proposta do secretário de Estado norte-amertcano,
sr. Byrnes, relatlvamenae a um pacto entre a China, os Esta
dos Unidos, a Grã-Bretanha e a União Sovíétíca para impedir
o rearmamento do Japão.

Só na ,próxima segunda-'Jeira
PRAGA, 28 (_(T. P.) - O resultado da questão fundamental

próxima segunda-teimo
Nesse dia é que' será anunciada a distribuição oficial das

cadeiras do Parlamento.

,

Um hospede que .

DOS honra ' 1.

Rio, 28 (A. N.) - A par- I'til' de boje o Rio

hospedará1'uma fig'ura eminente .da "ida britânica e um (los díplo-]
matas (te maior

eVidênCia,)sir Samuel Hoare, Sua' per-
sonalidade

.

destacou-sei de
modo especial no cenário
internacional em virtude de
sua atuação no govêrno du- I
rante fi última guerra mun-

I'
I

d�a]•.AO' que se informa, es- (
tão sendo preparadas ex-t

pressívas homenagens ao/.
ilustre visitantes, salíentan
do-se, entre elas, um almo- ,
ço que lhe será oferecido',j
pela Câmara de Comércio I
Brítândea e um jantar pela 1

'

Embaixada da "Inglaterra,
Sir Samuel Hooare Ias-se
acompanhar de sua exma, I

espôsa, Lady 'I'emplewdodv]:

falta cerV�j� \
Londres, 28 (U. P.) - Uma

terceira , escassez.. ,de cervej�forçou os taberneíros a reduzi,'
rem suas horas de trabalh \Assim aproximadamente me]tade das casas desse ramo djnegócio .permaneceu feChadi:li.à noite passada, enquanto qu
muitas outras só abriram sua

portas ás 7 horas, ao invés da
cinco e meta da tarde, como de.)!t

' \
cos u�ne. ,_�.

,
'

AL�!r� ��J.�?O At�jo outono serão abolidas, na
União Soviética, as rações d
pão e. cereais. Foi o que inf�
mou a emissora soviética, �
se referir à melhoria observad1
nos meios de produção agrícd
las do país. 1

Z

r)

*** Domingo 'último, em

uma' dúzia de linhas a

que, juntas, mal se pode
ria chamar sueIto, refe
rimo-nos à carestia de" gê
neros comerciais, mercados
sem distinção a preço alto
e oferecidos ao pública em

qualquer laia, em vendo
las quaisquer, por tendei
ros estabe1ecidos ou am

bulantes, etc.

Coniirmemoe agora o

dito, pois é verdade, e não
revelada por inteiro: ela
é mais evidente e vai além
do poucochinho que ali

asseguramos.
Se a um inquérito. se

procedesse, arrolados os

artigos à venda,
.

e aferi
dos os preços. atuais pelos
vigorantes há meses pas-I ,

eedos; demonstrada a toâe
luz ficaria a majoração,
cuia espectativa é d. alar
mar, se a progressão per
sistir daqui por diante.
Haia vista a fruta, a

lenha, as verduras, o iei

ião, o tempêro, etc, os de
mais et ceteraa que ose

v�ndem e nós, consumido
res, compramos, para evi·
tar o vazio do nosso es

tômago, ,a magreza da

criação no terreiro, a re

clamação da prole e outros

percalços da vida, desta
nossa 'vida terrena e ur

bana, onde é obrigatório
comer, vesti-r, beber e dor
mir. Sim, dormir..
Tudo está caro, inclusive

dormir. Comprem-se, por

exemplo, uns cobertores,
uns Jeziçóisl umas fronhas,
e faça-se a conta. . . Pa

gue-se.
Fôra, contudo, iniusro e

desarrazoado atribuir ao

varejista, exclusivamente,
a responsabilidade dos pre
ços. Existem eútnplices e

co-autôres, com os nomes

de intermediários, ataca

distas, travessadores, pro
dutores, interessados, con
signatários, enfim nego
ciantes, de ôlho vivo e pé
ligeiro, mão teet« e cál
culos soIertes, .uns claros,
outros ocultos.
- Exageração?
Talvez. Mas o caso da

manteiga é de ontem. Não
há. negá-lo.
Só ela, só, é que é cara ...

E pagou o pato, a grã-fina.
Ela pode!

\

, Atuará como
secretàrte
Cairo, 28 (U. P.) - Foi di-

vulgado, hoje, qU€ Abdel H9,hJ
man Azzam Pasha, secretário
geral da Liga Aràoe, atuará
como secretário da 'Üonferêl{'�
cia dessa entidade, que se re�nirá proximamente.
A propósito, declarou Assa�

Pasha que a conferência nãOlaprovaria soluções, de vez que
a maioria dos participantes na
ccnferêncía não possue' res��
ponsabilidade admini?trativa. }BARRBIROS FILHO

A ,caminho' de Atenas
�O:NDR!IDS, 28 ru. P.) - E:ncontram-se a caminho de Atel

nas dois observadores britânko:s, afim de se re'llnirelm aos memJ

br�s da, mi:s'são ,n�rte-ame:ricafiia, para cO!niferir o,s re;gi'strOf\eleItoraIS da Grema .

Ess'es registros serão o.s que promoverão o plebiscito qU�i
alí se re·alizar.á" para resolver sôbre a mOlll:arquia grega.

\
\
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Criado os Conselhos I
Federal e Regionais -,-----

C bel d d DOENÇAS NERV�SAS
de ou'ta II- a e Com os progressos da mediéína,,

'

hoje, as doenças nervosas, quande
Rio,' (A. N.) - O Presé- tratadas em tempo, são malea per.

dente da República assinou feitamente remelliáveis .. O curandeí
decreto-leí criando O Conselho rismo, fruto da ignorância, só podl
Federalide Contaoílídade e os

prejudicar os Indivíduos afetados d,
tais enfermidades. O Serviço Na·

Conselhos Regíonals de Con- cional de Doenças, mentais dispõe
.tabllédade. O decreto-lei €iffi de um Ambulatório, qne atende gra·

questão, foram detínídas as tuitamente os doentes Rervosos m-
digenteS, na Rua Deodoro 22. das tatributções dos contadores .e .s 11 >boras. diàriamenw.

guarda-livros, e dá outras pro-
vídêncías.

Rio, I (E.) - A atitude

aS-I
tra extremismos. (a.) L. Pin-

sumida pelo líder da maioria, to Lima, Almeida Gama, Oscar
sr. Nerêu Ramos, que repre- Cunha, Pinheiro Guimarães,
senta o pensamento do Parti- Francísc., Teles, membros do
do Social Democrátíeo, a pro- P. R. B., do qual se desligam
pósito dos-lamentáveis acon- hoje".
tecimentos desenrolados no "Avenida - P. S. D. - En
largo da Carioca, está provo- tre OS que estão no P. S. D.,
cando manifestações de soli-. como fôrça organizada, ele
dariedade não só .dos seus cor-:mente de combate aos inimi
relígíonáríos mas também 'de gos da Pátria e os que apoiam
partidários de outras correu- as desordens e os crimes Cios
tes democráticas qU€ não se alistados sob à bandeira ver-

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO conformam com atitudes dú- melha, preferímos apoiar êsse
A. L. ALVES bias em ocasiões em que estão partido e o eminente generalRua Deodoro, n, 35 - F.polis. em jogo as instituições do Eurico Dutra (a.) RaimundoEncarrega-se de: compra, venda, hi- -

pateca, legalização, avaliação e admí- pais. Maia, Campos Tourinho, Tei-
nistração de imóveis. Entre os numerosos telegra- xeira Melo, João Pereira SOU-

Organiza, também, papéis para com, mas. que 'foram dirigidos á (;0- sa, ex-membros do Partido U.
pra de propriedades pelos Institutos missão Diretora do Partido 80- D. N.".de Previdência e Montepio Estadual.

IJá tá 'd·
.

d cial Democrático 'e á Comissão "Meyer - P. S. D. - Repre-es ,pro DZIO o· • Executiva, secção do Distrito sentando o eleitorado do Meyer
Río, (A. N.) - Ao sr. Pre- Federal, destacamos os seguírí- P. T. B. damos nosso apoio a

sídente da República foi ende-

-AUMENTE
tes: "Rio - P. s. n. - Teste- êsse partido. Pessoalmente le-

reçado o seguinte telegrama: - munhas das 'cenas selvagens varemos as nomes dos amigos
-'- /"Tenho imensa satisfação, provocadas pelos ínimígos da que estão solidários com a pa-
como presidente da Compa- seus negócios -em São ordem e da democracia, apoia- tríótíca diretriz do P. S. D. pelonhia Sa1gema Soda Caustica e Paulo, confiando-os a mos desde hoje êsse . partido, bem do Brasil. (a.) Ribeiro
Industrias Qu1mtcas, de trazer

I MARIO SCHAEFER pela sua atitude em face aque- Carvalho e Luiz Paes Sousa.
ao conhecimento de V. Excía. les crimes. Saudações. (as.) or"

que um dos poços de Salgema, Representante Alvaro Silva, Ernesto Fontou- ------------
em Sergtpe, já está produzindo

'I Caixa Postal, S756. ra, Sebastião Brito, Alfredo MACHADO 6 C1A..
sal do mais puro do mundo, End. Te!.,:· Madely I Santos, Lauro Gomes da Silva, Agênoial e Repr••entaçõe. emem grande escala, para as ne- representando centen.as de ele- Geral

.

cessídades econômicas e in- ,,; mentos da U. D. N. de Corpaca- Matriz: Florian6poU.
dústr,Ías do Brasil. Respeitosas bana".

' Rua João Piatol n. fi
Caba Postal: 37saudações. (A.) Vir,ginius De-

FRON"'IHD.S DI Jl "L3Jpa Rio. P. S. D. \

Filial: Cre.ci6xnalamare, diretor-presiden.te".
'

J.JHil1I:.tI Apoiando patriotismo dirigen- Rua Floriano Peixoto, 1/'0
tes P. S. D. peço receber nossas (EdU, ,Pr6pl'lt.».

AlISE'U'14 ádesões e apoio 'go,vêrno Eurico 'Talegramo.: ·PRIMUS·
Aoent•• '!lo. principai.Dutra dentro democracia C011- 'n"'13nlcipio. do E.t.,,,;,,..,

;\

[
\
(

LI Moedas divisioná
rias aos milhões

1
!
i

Porto Alegre, (A. N.) -
Chegaram a esta capital sete
milhões de moedas de dez, vin
te e. cíncoenta centavos, de um
e dois cruzeiros. Já estavam
sendo largamente usados pas
ses de bondes, devido á carên
cia da moeda .dívísíonáría
Atinge a seis milhões, de cru-

" "zeíro º total da moeda dístrí
buída, a qual foi verífícada pe
lo delegado fiscal e imediata
mente distríouída pela praça e

interior do Estado.

/
)

\
(',

'I

l' ,TOME BNOT
i� Chegou ao Brasil I

� Rio, (A. N.) - Procedeu-IIte de Miami desembarcou no

A€roporto Santos Dumont, o
novo ministro da Tschecoeslo-

(: vaquia junto ao govêrno bl'a-
sileÍro, sr. Jan Hisser. Sua
ExiCÍa. foi r,ocebido por altas
autoridades, membros do cor

po diplomático e numerosas

pessoas.

Aos nossos

Agentes
leiam' todo> dia esta (ohlna

até o fim
-- Pedimoa avillor por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no me.mo dia.
-------------------------------------�

QUEIXAS E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o «ue -ne

inter essa é, realmente, uma providência Ipara endireitar O que estiver errado 00

para que alguma falta não se repita; e i
NAO o escândalo que a sua reclamação Iou queixa poderá vir a causar, encarut-, t

nhe-a á ?ECÇAO RECLAMAÇõ I';S, I

de O t:STADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, rececendo v. s, uma informa

Ç?0 do resultado, embora em, alguns ca

sos não sejam publicadas nem a recla

mação nem a providência tomada. �

O'ESTADO'
Díário Matutino

Redação e Oficinas á, rua João:
, Pinto n. 5

' �.

'DIRETOR DE REDAÇÃO: r.

..
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ASSINATURAS
Na Capital ;Ane Cr$ 80,00.> �

'Semestre Cr$ 45,000 �
Trimestre o-s 25,0 ;"Mês. . . . . . . . .. C,r$' 9,00' ,

Número avulso Cr$ 0;4&',
Número avu'so
domingo .. , Cr$

No interior
-

Ano ......•.. Cr$: 90,U9> i
Semestre . Cd !,;4l,O
Trimestre Cr$ 30,0
Número awulso -Cr$ 0.5

Anúncios mediante contrat
,
,

ÓS originais, mesmo nã&
publicados, não serão �

devolvidos.
, �
A direção não se respen-.
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos �:,assinados ;

i

Reabertura do
Laboratório

LANÇAMENTO DA QUILHA, DO PRIMEIRO NAVIO
DE pASSAGEIROS, DE APOS GD'ERRA. - O cliche
mostra-nos o lançamento da quilha dum paquete de
14.000 tonelades, o primeiro de após giz_erra, da Com
panhia «Cunerâ White Star»: (British News Service).
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�U(1 J060 Pinto n, 29 _. Sob.
_,

Entro!J. para o prélo "FRON
TEIRAS DA MISÉRIA", o livro
da autoria dll luvena'l lVtel-

chiadell.
.

O autor conterr&neo vem
encontrando grande oceitação Ipor parte do público, do lIeu
livro «ESQUECIDO DOS DEU-
SES», que acaba de lançar.

AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MISÉRIA,

FARMÁCIAS DF- PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mê�

de maio, as 'seguintes farmácias:
10 - Quarta,feira (Feriado)

Farmácia Santo Agostínbõ -, Rn:.

"Conselheiro Mafra.
4 - (Sábado il tarde) - Farmã-_

cia Esperança
Mafra,

Rua Conselheires

que lIel'á mais um sucealo
dellse nóvel escritor

co tarinenlle.

Clube Doze de Agosto,

NOITE DE GALA
AVISO

Dedioa.da aos seus'distintos associa.cI:os, o Clube 12 de Agôsto, pro
moverá no dia 8 de junho v1ndouro, uma Noirte de Gala, com início ás
21 horas. Constitue a primeira parte do programa, um concêrto d'e
cqnto, a cal�go do i,fisigne barítdno brasileil'o sr. Silvio Vieira, figura
de' renome do Teatro Mllnicirpal do Rio. Para encerrar essa ·desQul1l
brallte festa de arte, constará, a segunda parte, de um grande baile, a
rigor, o qual terá início, logo após o concêrto.

Os senhores sóci'os poderão reservar suas mesas-, ooni direito a
qua;tro luga.res, pel10 preço de Cr$ 60,00, a partir desta data, na Secre
hiria do Clube, das 14 á,s 16 horas e, das 19 ás 22 horas.

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

11 - (Sábado à tarde) - Farmâ
tia Nelson - Rua Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia Ne�'

son - Rua Felipe Schruidt.
18 - (Sábado à tarde)' - Farmà>

cia Moderna - Praça 15 de Novem-
bro,

19 - Domingo - Farmácia MO:
dema - Praça 15 de Novembro.

25 .::. (Sábado à tarde) - Farmfo..
ciá Santo António - Rua João Pinta... I

""1,6 _ Domingo - Farmá�ia SantG'·
'l\ntônio - Rua João Pinto.

.

O seTviçp noturno será efetuado pela,
Farmácia Santo Antônio, sita' à rt.i2>

" '

João Pinto:

Deseja obter'
emprego? ,

Procurl!) e.ntão a nossa Gerêl!l>
eia e preencha a nossa "'ficha d$"
informações úteis", dando tôdu,'
as indicações possiveis, que te","
mos prazer em recomendâ.lo (a)'
810S interessa'dos na aquisição ct.·
I)OD.S funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRENS ELÉTRICOS PARA O TRANSPORTE EXCLU
SIVO DE CARGA. - Esta é uma das máquinas elé

tricas especialmente construídas para o transporte de

malas' e bagagens entre Londres e keading. (B.N.S.).

"
I

l .

� .. .a..__•

CamlSSII, Gravatas, Piiame.
Meia!; da. melhores, pel.o's me

Darei pI eçol 8Ó Da CASA 1\,1 IS
CILAN�.A Ruae, MafJe, 6

CORRESPONDENTE

NOVO HORÁRIO DA

P. A:tEGRE - FLOluANó
POLIS - CURITIBA

QUINTAS E DOMIlNG0S
Decolag.em de FloriainóD0lis,

ás 14,15 haras
CUilUT'IBA � FILORI A.Nó

POLIS � P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT �S

Deco1a,gem Íie Florinn.é)'polis,
ás 19,00 horas

INFORMAÇõES:
FIUAL VARIG - BD.', LÁ
PORTA .f'- TELEFONE

1325

.I _

o lSTaDO=Quat'Ia-leira.. 29 ele Maio cfe '.46 3 JJ------------�--------�������----�---------------------------------------' I ,

1:'810,; 28 (i.N.) - O Gabinete' do ministro do 'Trabalho for·neceu à imDrensa um comuoicadti iRlar]"mando que reina completa Dormalídade n08 seruces purtuarios de Santos e Recife, tendo os ua-
baJbadores que se encontravam em greve no pôrto de Santos, voltado ao trabalho. ) �'I l'

J�MPOSS14.D.A A NOVA DIRETORIA �A L. B,. A.'EM SANTA CAT_ARINA GovArno do Estado
Resvestlu-se de excepcional Exmo. sr. Des. Presidente do llab,orar com o Serviço de De- Nerêu Ramos.

... Decr�tos de 25 de ",<lia de 1946 ..-

brilhantismo' a posse, ontem, Super-ior' 'I'rfbunal de Justiça; fesà Civil Anti-Aérea. Agora, normalísada. a situa-
o INTERVENTOR FEDERAL REsoLVElt

às 16 horas do sr. dr. Ylmar . DD. sr: Representante do Desviara-se do programa, a ção, foi a Legião Brasileira de
Corrêa no elevado cargo de exmo. e revmo. sr. Arcebispo que se propuzéra quando em Assistência reestruturada co

.Preeldente da Legião Brasilei-: Metropolitano ;' bôa hora a inspirou a senhc- mo el}tidade de amparo á ma

.ra de Assistência de Santa éa-. DD. Autoridades Civis, Mili- ra Darcy Val1gaS, 'para atender ternidade e á infância, tendo a
tartna e dos Sl'!S. Américo, Sou- t.aras e Dcleslásttcas, reclamos mais urgentes oriun- presídí-ía na Capital Federal o
to, Roberto Oliveira, Rogério f Exmas. Seuhoras ; dos da situação anormal que sr. Pedro Luiz Corrêa e Castro,
Üjusrtavn da Costa Pereira e'. Senhores. aaravessavamos! prestígíósa figura nos meios
Severo Simões 'nos de vice-! A presença de vs. excías, Nem por isso a L. B. A. es- sociais e f'ínancístas do pais.
presidentes. [nesta solenidade, abrlhhantan- quecia os seus compromissos Sr. Interventor Federal:
Estiveram presentes a essa do-a de maneira tão fulgente, de assístêneía e, enquanto eu Com a emoção de quem re-

<cerimônia os srs. Interventor é, para nós, motivo de grande !preparava enfermeiras, Vossa torna á casa eu volto á Legião
Federal dr. Udo Deeke, acom- júbilo � verdadeiro orgulho..Excia. Sr. Interventor Udo Brasileira de Assistência" para
panhado de sua exm.a. espôsa Daí, a justa satísração, que Deeke, engenheiro eminente à presidir os seus destinos.
e do tenente Arruda 'Câmara, senttmos, em agradecer-lhes o ,testa da Diretoria de � Ouras E o faço duplamente satis-
.ujundante de ordens da Inter- elegante gesto com' que nos Públícas ,projetava e executa- feito, por que terei a acompa
venroria: Des, Medeiros Fi- honra.ram.: atendendo ao nosso va as muitas obras de assís- nhar-me na investidura rígu-}
lho, Presidente do 'Dri'bunal de convite. têncía e infância dentre as ras de prestígio no comércio e

,Ajpelação; cônego Frederico Sr. Interventor Federal. quais eu destaco o Centro de _p.a indústria como são os srs:

_.Hobold, representante de s.! Pelas muitas e delicadas Puericultura que está prestan- Severo Simões AmérilCo Souto,
.excía. revma, sr. Arcebíspo atenções que recebí de v. do serviços á zona léste da cí- Rogério Gustavo da Costa Pe
.Metropolitano ;

,

dr. Nerêu Ra- excra., no Interstício em que dade, e, relembrando aos cata- reira eRoberto Oliveira e, espe
mos Filho, representando o tive a elevada honra de presí- rínenses o nome que eu pro- cialmente Sr. Interventor Fe
.Senador Nerêu Ramos; ex.ma.) dir, dnterinamente, a Comís- nuncío com profundo respeito deral, por que terei o ensejo de
.. sra. 'd. Olga Ramos de paula'l são Estadual da Legião Brasí- � admiração, da Exma. Sra. .colaborar com o seu govêrno,
representando a exma. sra. d. letra de Aasístência em Santa Beatriz Ramos. ma continuação da obra de as
Beatrtz Ramos; dr. João David I Cat.arina, quero, nesta oportu- Vale ressaltar os serviços sístêncía social do grande ca
Ferreira Lima, representando nidade exprimir-lhe os mais �prestHJdos pelos srs. Jáu Gue- tarínense Nerêu Ramos.
-o deputado Aderbal R. da

Sil-I
vivos e sinceros agradecdmen- Ides da Fonseca e Américo SGU- *

va; Secretár-ios de Estado srs. tos e apresentar-lhe os melho- to e pela Exrna. Sl'1a. Antonieta À frente da sede da L. B. A.,
.drs. Carlos Gomes d€ Olivei- res votos d€ feUcidade pessoal Galloti que não poupou esfor- à rua Til"ajano, tocou chrante
ra, João David Ferreira Lima, e no exercício de seu profícuo t ços no 'sentido de continuar a o ato a banda de música da
Leoberto Leal e Lúcio Corrêa: govêrno. . obra encetada pela senhora Fôrça Policial do Estado.
-desembargadores Urbano Sa- Sr. dr. Ylmar Corrêa.:
.les e Ferreira Bastos: Manoel A escolha de v. excia, para
Ferreira de Melo, representan- presidente da Comissão Esta
.do o sr. ,Prefeit.o Municipal; dual da Legião Brasileira de
,CeI. Cantídio Régis, emite. da Assístêncía em nosso Estado,
.Fôrça Pohcial ; representação é acertadísstma. O largo tiro
do Instituto Coração de Jesus; cínío que tem v. excía, dos as

n1agÍstra:ctos, médicos, direto- suntos da Legião, aliado ao
res de retpartições federais, seu patriotisll1'o e ao seu cará
-estaduais e mUlllClpais; pre- ter de homem dinâmico e de
leit.os de São José e Palhoça; i médim competente e humani
senhoras e senhoritas da socie- tário, darão à Instituição o de
dade florianopolitana; co·mer- que ela p;reeisa, para executar,
.,dantes, industriais, funcioná- em Sal1t.a Catarina, o vast.íssi-

" Toios da L. B. A., jornalistas e' mo programa assistencial e fi
muitas outras pessoas. lantrópico em que se empe�
Durante longo tempo. presi- :nhou.

/
..diu aibnegamente a Le:;:.ão Sr. Presidente dl·. Ylmar

· Brasileira de Assistência em Cor:rêa .

. nosso Estado a exmá. sra. d.' A família legionár:ia de ,san
_Beatriz P,ederneiras Ramos que ta Ca;tarina, cuja cooperação

, 'A
.se diplomou com inex:ct;dível agradeço neste ensejo, como

ded:i!cação ao Curso de Secor- it,3Jmbém todrQ-s' os cà.tarirn,en
_ristas, tendo no penodo àa ses, estão de parabens ]lor tão
guerra mundial atendido mi- acer:tada escol-ha. Aceite, pois,
lhares de convocados para o v. 'e,xcia., as nossas mais oor

eerviço militar, assistindo Slias dials boas vin.d.a.s, a par dos
_ famílias e amparando-as em melhores v;ot.os d-e facil, prós
, suas necessidald-es. A ilustre pera e feliz admi-niJSltração.
-dama catarinense presidiu (I A ,seguir usou da palavra o

Natal dos Pobres em nossa ca- sr. dr. Ylma.r Corrêa, Presi

�pital em que foram socorr� las l dente da L. B. A. que lêu a
·

mais de 15 mil pessoas e C')- oração que i'nserimos a seguir:
'Operou eficientemente com o Ao receber de suas mãos a

Govêrno do Estado, na notá- Presidência da Comissão Esta- MORCEGOS
vel obra de assistência social, dual da Legião Brasileira de
..construindo Postos de Pueri- Assistência em Santa Catarinr.
-cultura, auxilia..."1!do hospitais, �u vivo um momento de emo

illStituiçõs de caridades c 80- ção, tais as ligações que sem-

,ciedades de benemerência,. r·e tive com essa entidade.
Seu nome será sempre lem- Não cabe neste ráJpido dis·

bmdo com gratidão por milha- cutso de agrooecimentosf fe

res de pobres e sofredO'J;es, jU3- ,�emorar a história da Legião,
to, portanto, que ao noticiar- iantos e tão releyantes os se1'-

.mos a remodelação tia L. B. A. -viços que ela aqui prestou pela
.relemibra-se,o nom,{' de quem �ão dooivósa de sua primeira
tanto a enobreceu e presidiu presidente a Exrrna. Sra. Bea-
.os seus destinos com bondade triz Ramos.

.

� abnegação. Eu, que então a acomei mo-
Lida a ata pela senhorita destamente ·como professor. e

· Olga Barbosa foi a mesma diretor de cursos, testemunho
+,;:;ub�rita pelas aJUttoridades o valor dessa obra semeada a

,:presentes. e pelos 1"eCem-em- manche iaS por todos os recan-
· 1}0ssadlos. ,.tos do Estado - obra eminen

. Com a palavra o sr. Améri- temen,te cristã, que encontrou
'co Souto, que exercia interina- 'por parte do govêrno aquele

· mente a presidência da L. �. carinho com que o sr. Nerêu
A., pronunciou o discUil"SO que Ramos resol'Veu o problema de
..damos a seguir: Assistência Social em Santa

Exmo. sr. Interventor Fede- Catarina. O País estava err.

ral; guer:ra, e, ao mesmo tempo
E;xmo. sr. P:r.es'ident.e do que a Legião to:rp.ava a si o en

, Conselho Admilni'strativo do cargo das famílias dos convo

,'.E3tado; cados, se preparava para co-

A Inspetoria de Defesa Sanita
ria Animal em sua campanha
para ,a �ompleta extinção <la
"RAIVA" ou "MAL DE, CAlJb.:I
RAS" como é vulgarmente chama·
da essa terrível moléstia do gacio,
pede a tôdas as pessoas ,de bt:�l
vontade, especialmente :13 reSl

dentes no iu,terior, para que ma·

tem o maior número p"ssível de
MORCEGOS.
Mortos os morcegos, deve-se-lhes

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

àos senhores intendentes distritais
ou prefeitos, os quais se encarre·

garãq da remessa dos morcegos
para o seg1.\int� endereço:
Inspetoria de Defesa Animal

Sanitária. ,

A/C da Redação de "O Estado".
Florianópolis - Santa Catarina.

Re1110vC1·� cres-ofíicío :

De acôrdo com o. art. 71, item I, do decre"l_!
to-lei n. 572, de 28 'de outubro de 1941:

Arquimedes Dantas, ocupante do cargo da "'1

Delegado Regional, pad,ão Q, do Quadro úni-

I, ;

co do Estado, da Delegacia Regional de Join-
.(vile para a Delegacia Regional

_

de Ri.o do Sul'.

]Heitor de Alencar Guimarães F.,lQi), 0;"- r'
pante do cargo de Delegado Regional, padrã6'
Q, do Quadro Único do Estado, da Delegacia

jlRegional de Rio do Sul para a Delegacia Re

gional de Joinvile.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvulas e Discos.

; Rua Conselbeirc Mafra

I I
,1

\í
)

( 'l'!1

lherro da ilustraqAo o,.oa-�
lhe, em u.mável gesto. am 0IlliD8 do
axcelente aperitivo KROT, lamt.r.
... V. Si&. de a.cJ'e8Oent>r.r. ao�
- • gentileu.:EfTE.É TAI1-
�Fi'1 O I1EU APEí?lTIVO

P�DIJ.ETOI

l

J
('\
f )

, r,6
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J
ODEON

Hoje ás 7,30 horas
€ o sUJcesso continúa!

- Uma lffiaTavilhosa -parada I r
de elegancia!
OS AMORES DE SUZANA
Com: Joan FontaiIne.
George Brent, Walter Abel,.
Dennis O'Keefe e Don de F'Ol'C'.
Preços: Cr$ 5,00, 3,00 e 2,00

"Imp. até 14 anos".

'1
\ ,

IMPERIAL
Hoje ás 7 ,30 horas

_:_ Sessão das Moças -

- Uma comédia originalis
sima, que a gente tem vontade (.
de ver uma porção de vezesl
A TENTAÇÃO DAS GAROTA�l

'

Diana Lynn, Frances Gif- piford e Jimmy Li<ion: f
I

Preços: Sras. e sntas: -

Cr$ 1,20; Est:ooantes: Cr$ 2,OQ \e ca.valhe1l'OS: Cr$ 2,40. �e
"Imp. até 14 anos". 'r"::..

�

Am�ã: - Pedro Lopez
Lagar - em _::

APAIXONADAMENTE

de 'correspondente

1
!Firma comercial precisa

em português.
Cartas, com pretensões

caixa Postal 99 - Fpolis. lO

referências, parae

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o _11'.DO-Quarta-te.r.. 29 de M�lo de 1946

IRá perigo de
paralisar . '-

Rio, ,-_ (E.) - o ministro
ínterino da Viação a propósito
das notícias de Washington,
de que há perigo de f>aralisar
a navegação de cabotagem do
Brasil, por falta de carvão,
afirmou que as providências já
foram tomarias, com a vinda
de carvão da Inglaterra '2. da
Ã!frica do Sul.

cêrca de 50

t�ge?!.�s) d�mev���eô!!!! l!�!��!-.I .0 noticia que o Presí- i ca-se a nomeação de cêrca
/

de
I da República, com o fim

I

cinquenta agentes da OOOil10-

j axtermínar a exploração do I mia popular, que trabalharão -------------

, ibío negro, sonegação dos [naqueles órgãos sem .perceber ."010r a o'lee cru'
,I

jros de prdmeira necessída- (.vencimentos ou gratificações 1'1

\ (i. defender os ínterêsses

lesp€ciatis,
porque os referidos VENDE-SE um marca "CI'i

�puos. do povo deverá ag- agentes são todos servidores max" __;_ mil rot s ções - força

I
' esta semana, ímportan- públicos, escolhidos pela s� de 6 a 8 cavalos, possuindo co.

atos na Pasta do Trabalho, idoneidade e mérito 11..0 servi- te de óleo.
I "'/lái1dvos à Comissão

'

Central .ço público.
• 1:'" O motor pode ser examina
--,.------.----- ..--....

do em Itajai com o sr. Oswal-

•�-�-l1lb·e
.

Doze d'e' . Ago' s·.tOo do Outra delegado .Inatituro
.... dos Maritimos. Tr-atar com Slã·

I ae i Ncceti à rua João Pinto,

I,: AVISO IMPORTANTE 34. 't'elefone 1134.

A Secretaria dessa distinta Sociedade acaba d'e expedir aos seus
• •.•

·1 ocíados, a seguinte Circular: C1 De ordem do sr. presidente faço público, para conhecimento do ompra-se
ezado consócio, que, a partir deata data, a portaria exigirá, para o Mobílill de sala. grupo esto
�esso ás festas,· a carteira de sócio ou o talão corr-espondente ao

'S em' que elas se -realizam, ficando-Lhes vedado levarem . em sua fado, em bom estado.

I J "!;npanJlia, pessôas extranhas ao quadro social, sem o ingresso para Dirígtr-se à caixa Postal 106'
)/ . ." fim expedido pela Secretaria do Clube. Nesta.
i1 Para facilitar a fiscalização, solicita o sr. presidente, a todos os • • • ou no estrangeiro.
I us associados que ainda não possuem a' Carteira 'Social, que preen- VENTI'L' A"DORESiam a ficha que acompanha' e a devolvam á Secretaria com 2 foto- rv Novidades todas as Ilfias tamanho 3 x 4, para que assim possa ser ela fornecida írnedia- Vendem-Ie doi. ventiladores elec semanas

aente.
, . . , . . .,... triccs grande. para cima de me

A DIre,t?na solicita aos dignos .assocIados que dêm aos porteiros ao �u' arede '.endo um alicnante, I»do o a12010 moral de que necessitam para o bom desempenho de propri! pare::. elcr.itório. harbea- �����������--

,;'5 funç:". .

A'
I ::'�;�:t:fL�;::'��5�ta, na ,ua AI-IReunidos os proce-

��Ye1ap�er!����EI�I!�!!: �es��.� Casas:' �i::�é�;t! ;�� r��o, pa��)nae��ritiba PREÇOS
delos das eleições na Tche- Democratas e os Socialistas. e à ma General Bltt�ncourt. estiveram reunidos, ontem, os

_

decáquia dão a vitória aos Anunciou-se ao mesmo tem- esq. da Travessa Argentina n. 2. membros da Comissão Exe

F,eQ:.sta.s. Contudo, a extre- po, oftoialmence, que o govêr-I .

Tratar à rua Maior COSt3, 62. cutiva do P. S. D. tomando pro
Consquerda não conseguiu no chefiado pelo senhor Eduar- x x x vidências para o reinicio de
.tabíhalorta decisiva no Par- do Benes continuará à fren.te V·1HUDE;..SIl. A. casa da �ua suas atividades no alistamento
queso, pelo que terá de ser da nação até o dia quinze de l lU' .D. SIlva Jardl�, eleitoral e conhecendo das nu

.?..Jr:diado um govêrno de.coa- junho, quando o presidente re- n. 1,. na PralOh�. _(antlga resi- merosas adesões que o Partido
são. I 'nun.ci�rá.. O nov.o �arlamento derreia Sallentt.en). Trata-se .continu� ,r�cebendo em, todos

eleaerá o novo tireaidente que com o dr. FulVIO Aducci. os mumcipios do Parana
'", b �J" , * * •

.

Nas eleições gerais de on- segundo 'se· acredita, será o .

-..: 'fi, votaram sete milhões de próprio sr. Eduardo Benes, que J PREI'IS a -SE de lavadores IN"REMEN·T li lUDO Ossoas, Os comunistas vence- é visto com simpatia pelas di- � LJ. e pass�?ores U 111'
m na Bohemía e Morávia, terentes correntes políticas p�'a tm turar ia. Tr-atar a rua PL IINTIII\ DV TBI.G-Rue<ndo na Slováquía. Em se- tchecas, Tiradentes. 18 sob, das 9 às 11 11 ti' Jj \J

e das 14 às 17 h-vaa Rio, (E.) - O govêrno

I
II< ,. ••

paulista iniciou intensa distrí-

Vendem-se Uma cadeira buição de sementes de trigo
,

. ,.' Dar� _

consul- pelo interior dp Estado, objetí
tOrto. de.nta' I ,

de 1 pist áo : uma
I vand? incrementar a produção

I
cuspid eira de, ,�omba; u,m motor f'nas áreas onde sua cultura já
para ccns ul tôr io d�ntano ada � foi experimentada com resul-
ptado com motor Singer, em' tactos ótimos. . I
perfeito funcionamento. _' _

Tratar com ° sor. Newbn

nomeados

A tende encomendas de'
obras editadas no Brasil

I Vlslle, sem ,omp,omlSSOS

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Ftcrtanópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas ..

1

Ncceti, 'nesta Redação

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL '

j
I

ESCRITÓRIO: Rúa Felipe Schmid t' 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro Flo.rianópolis.

Justiça Trabalhista
I I

Dia 29, ás ]4 horas ;

PROCESSO N° JCJ-57j46
Reclamante: Cezário T6i

xeíra.
Reclamado: J o ã o Areas

HOl"LÍ.
abjeto: Indenização, aviso

prévio e férias.
Dia 30, ás 14 horas: \

PROCESSO N° JCJ-63j46
Reclamante: Maria Tracz

Dias e José Dias,
:Reclamado: Hotel Central.
Objeto: Indenização, férias,.

avíso-prévío, folgas semanais e

salários.
Dia 31, ás 14 horas: o

PROCESSO N° JCJ-61j46
Reclamante: Aciol! Silveira.
Reclamado: Viacão Floria-'

nópolís Ltda.
•

Objeto: Avíso-prévío.
Ivone Bonnassis Htunaras,

Secretário.

Fretes, mudan�as carretos,
em geral?

,

A I TU,
Mercado Púb lícc, 37,

. Fone 16-34

TABELADOS.

1llaed !

J
,.

• MelHOR VERMiFUGIt
OE fFEJTO SfGt:QO
E I"O�E N51VO AS;

CglANÇAS li J

r----ama---------a.------3U--------namm----------daN
;l�a � empre em ccr;;;cr uma garraftnha' de

APERITIVO. «MIOI»

ESCRITÓRIO JURíDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Diretor: dr. Elisi-ário doe Camargo Branco

.

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

)
)

I

;Irnportante_I

(,
I ATALAIA é uma organização original que se encarrega

.e atender, com presteza, seriedade e por preços módicos, C.ondecorada,ualquer assunto, nesta Capital ou fora dela.

(;í Além dos diversos serviços que pode prestar a seus comi- A
I1�tes, junt? ás Repart�ções p?�licas, ao C�)Ix:ércio, á. �ndús- se�h:.:n�� p.resi��I:·)Truman
r-_la, a Agncultll:r�, _

e a �ecuana, su3:s I?ultlplas abvld3:des f.oi condecorada com a "Or
iao desde a ,aqulSlçao ou ofe�a dum Imovel, ou dum ,obJeto I dem de Carlos Mrunu€l Cespe-

fal9-Uer,
até ao encargo de I:UOJ:mar do est.ado de saude ·d� daS", de Cuba, por seus esfor

guem que �e encontrarA hospItallzado, �m, amda, �o paradeI- ços em prol da amizade lati-
desconheCIdo, de pessoas com as quaIs seus comItentes de- ThQ-americana.

ljarem comunicar-se. (
o

c1_ Intercâmbio de obséquios e notícias, com todos os bons

dI�ais, de que r€sulta um. sistêma de propaganda também

sa_iginal;
.

lai' APRESENTA-SE SERVINDO
-....\ Tôdas as comunicações de longas distâílcIâs, fono ou te- Rio,' -r (E.) - O general

j 'I�ráficas, são por conta dos interessados, e tôda a sua corres- Euclides FiJgueiredo, deputado
_,ndência deve ser endereçada, simplesmente, para: .' da bancada da U. D. N.,· re-

•
- A T A L A I A -

'

I nunciou á presidência daquele t

r.�·� Caixa Posta!, 407 - Pôrlo Alegre - Rio Grande do Sul partido no llistrito Federal. '

f te .

-� 8 Sahão�} .

' )r..� ôA �f'Ajn �� 'rIfmuNIJf1 ;

;l: JOiNV'll�
E: .
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.ESCRITÓRIO JURIDIOO COMERCIAL
A.li!untos: Jurícficos.- Comerciais -- Rurais e ,Jnformativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Çonllulte nOll5O Organização antas de le decidir pela cam

�ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa .ne,te eatado '.

Diretor: _. DR. ELlSlAmO DE CAMÃRGO BRANCO
ADVOGADO,

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

Deixou Q presidência
da U.D.N. carioca

I

BRANQUJSSIMA

, ,

"VIRei'EM ESPE(IALIDADE�'
elA. WETZ.EL .1NDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA ROUPAA

,: ���Ã���RCêAt
ESPECIAliDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__el_T_.__U_O_'�__Q_u_a_r_t_a_-f_e_'_ra_,�2_9__d�e__M_,a�iO__d_e__'_9_4_6 S J

I.IRA TENIS CLUBE - Dia Soirée às 22 h01
Convocado para \

J 1

reunir-se boje ,1
Rio, (A. N.) - o Ministr

José Línhares, falando aos [or
nalístas, ao reassumir as fun

ções de presidente do Superio
Tribunal Eleitoral, disse qu

A vida de Lucrécia Bõrgta, tão intensa e espetaeularmen- após sua convalescença, resol

te extraordinária, desenvolve-se, em pleno Renascimento íta- vera assumir a direção daque
Iíano. Foi ela a máxima figura feminina de seu tempo. Pêz-se Ie Tribunal, do qual é presí
mulher num meio mágniiicen�, todo fausto, crime e intriga, .dente nato, tendo em vista que (
suscitando, mais que nenhuma outra, os comentários veemen- a,

nova le� eleitoral manteve

0rtes de seus contemporâneos e da posterídade, mesmo sistema de compn va

, Fred Bêrenee, autor desta esplêndida blogratía já tradu- ção do Tribunal Superior, esta
zida a tantos Jdlomas, não se juntou a,os que detratam Lncré- �1ecido ll:R lei �terior. O Mi-/cia Bórgia, nem tampouco aos que pretendem reabílítâ-Ia, rostro Línhares convocou o

Preferiu reconstituir conscienciosamente a existência. da fi. Tribunal Superior Eleitoral

lha do papa Alexandre VI, junto com os personagens que mais para reunir-se no próximo dia

Influíram em seu destino. :.'.8, ás 9 horas .

Êste ilustre investigador franeês conseguiu plenamente
-----------

f'Prefa:ciando livr? s'�bre t�tulo acima, a sair' breve, d·e autoria' de seu propôsito, Iogrando, de CU,Ini"""_", escrever uma obra de ín- O M
'

d_MoHo Bittencour-t Silveira (Sub-DIretor da Receita) e João Teixeira e'_

DeUS ada Hos.a Jp.nilo,r �Oficial. Administrativo do Tesour-o do Estado) o exmo. superável amenídade, pintando-nos fielmente a vida da mulher '".

J,;SI;. dr. .roao DaNI Ferreira LIma, atual Seoretário da Fazenda, assim se mais romanesca e cheia de lances de todo gênero que neste
expressou: raunto já houve. 'A D· I·d"Reuníndo em volume a legislação estadual e federal concerne.s.e Lend "L eréel Bõreía" 't· d I b d smo ISSO VI "O "

'aJO imposto sôbre Vendas e Consignações, bem como, em índice alfa- •

O dU f"lcmf i gla
• ..' !e� Itmo.n?s ules� ra os ao

:.ibético e remissivo, decisões e emendas de pareceres relativos ao aludi- presenciar o .es 1 e u gurante ue ra os smg arrssnnos que,

R d
r

tdo tributo, profer-idos por autor-idades esta- .sendo verdadeíros, de tão pasmosos IlOS parecem fantásticos, Op 18 olmen ed!l'ais, além ,d? um prático e farto formulár-io e nos aprofundamos na intimidade papal de Alexandre VI, Jú.
'.,

!',
'

,

sobre a matér-ia, prestar-am por sem dúvid I, os tio II e Leão X· deslizamos pelos recôncavos das �rtes de
srs. Adolfo Bittencourl Silve irn e João Te ixe i- F .' U hí 'O ..' Os ataques desesperadores e violentos da

ra. da Rosa Júnior, serviço de real valia, l)rju- '" e:rr,ara., r mo e rS.Inl,.e vemos ante nossos o!h�s pe,�so.n.a. asma e bronquite envenenam o organismo,
I � gens de grande enveraadura q h • B llol" d minam a energia, arruínam a saúde e de-

cipa mente ao oomércio e á indústria e t:J'11- eo' �, ue se c amaram orgIa, �T.Le ICIS, bilitam o coração. Em 3 minutos, Menda�o.
bém àqueles que, pela sua atividade, se vêm Róvera OU Sforza. Somos testemunhas da condenacão do ar- nova flírllJ.u!a medica, começa a circo. \1'

a b acó o l if'i cul 1 I t t d t S
• .- . �

no sangue, dominando rapidamente.jos a <-
r

..
s C III as (I lC�I1t ar es ean� an es ;;> en e avonarola e IlSs\lstImos à gestação de perdurá.veis obras ques, Desde o prünetro dia começa a desa-

mult ip las de_ assunto tao cont.raverrlIdo. Pre ãe arte como os poemas de Ariosto e as telas de Pinturicehio parecer a dificuldade em respirar e volta

encheram, nao ha negar, lima lacuna que est -

,
A· , •

' • o sono reparador. Tudo o que se faz ne-:

va reclamando imediata solucão tantos S"<,'
1lIovem·se em torno de Lucrécia papas e reis, "condottieri" e cessal'io é tomar 2 pastilhas de Mendoca

, � ás refeições e ficará completamente 1II,I'e
OS obstáculos com que diáriamente. de�aram humanistas, nobres e aventureiros, impostores e grandes da- da asma ou bronquite. A ação é muit()

tanto os que pela su.a função exigem o imp0s- mas.· , rapida méS0l8 que '-se t�ate de casos rebel(
des e antigos. MeAdato tem tido tant1'

t,o �omo os que pela sua atividade ? p��am: E "Lucrécia Bórg'ia", de Fred Bérence, é uma a(hnirável âxit(} que se olerece com a garantia �
, O fj�eraJ11, aqudes esforcadns fun.ClOnal·]il'; do b· C· t d·"t'. t C I

_,
dar ao paciente respiração livre e faci] rv

.

TesOllOO do Estado de Santa Cata.rina com a pI;O>fic.iên.cia que da sua IogTaIla que_ en ra por IreI o prOpl'lO nes ,a o eçao, a seme- pidamelHe e completo alivio do solrimeJ> J

Ih d
' ..� da asma em poucos dias, Peça Mendal

longa práti�� d,e serviço era lícito esperar". ança a nao lnenos apalxonan� do irmão de Lucrécia - hoje mesmo, em qualquer !al'mãcia, A ,nos)

�aça enoomenda do seu exemplar pe10' Serviço de Reembols,o Pos- "César Bórgia" -, escrita pelo famoso investig'adol· e romaJl. garantia � a sua maior proteção.
.

,

i:;ta,l, A LIVRARIA liOSA.
.,. " ,...

cista Rafael Sabatini de que a Editiôra Vecchi tem' no prelo a MeDda ft ft A:a!:..:�Rua Deodoro 33 - FIormuopobs.
',' ""'Ii�� ver!ólão para a nossa 'língua. "" V'

"Lucrécia Bórgia" foi fiel e esmeradamente traduzida por
Agora tambem' a Cr $ 10,00

'Anita Martins de S.ousa, e publiCada em eleg'ante volume emi-

N�·lngue'·ms ou,be Iqueddo com artística sobrecapa, retrato em côres da famosa
Lucrécia, pela Editôra Veedli, do Rio de Janeiro.

i formar f'
--------------,---___ y ashington, (U. P. ) - I

No De.partamento d.e Estado
Illort�-ameíricano ninguém sou·

,

be informar sôbre quando será'
anunciada a cOIncessão do

�

em�

'préstimo estadunide:nse ao t;o� t

vêrno da França.

\ I
-' í

[ l'

o 'tratamento das
com resultados

verminoses
imediatos

e

t' de Junhe, grandiosa

As sementes de abóbora são Jarga-I SOLIPAN é eficaz no combate a to-
. mente usadas no íntertor brasüeíro, dos os vermes e, especialmente, eon ..

, como um remédio caseiro para com- tra a solitária. Perfeitamente to-erado
"bater a verminose. Agora, cíentíüca- pelos organismos mais sensíveis, 80 .

mente preparado, surge SOLIPAN, LIPAN pode Ser aplic;"do sem receio
,

-POderoso vermírugo à base de pe..:i- 'algum e não há nenhum perigo em

des de abóbora. Isto quer dizer que que as doses; por ventura, excedam
'SOLIPAN não é tóxico, sendo verda- a recomendação prescrita. Ex.perl
'deiramente o único verrnífugo que mente SOLIPAN e adquira novamen-

• il.ão't·m contra-Indícação, podendo

SotesaIPdel.pperfel.taa
e

vfngor.Ser ministrado a tôdas as crianças,

�'lrlquer, que seja a idade ou o esta-
11.0 de fraqueza. U!l ,osto agradável,

Imposto sôbre Vendas
f,�Dsignações
UM LIVRO UTIL

•

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. a. � Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheques.

Banco do Distrito Federal Se 4.

Crédito Predial

______________
'1-'

1

1

\.

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

, I

Mútuo
Proorletár,os - J. Moreu'a & Cia,

1 mais preferida, é inegá\�el.
2 sorteios mensais 4 e J8

,PHE:MIO M "'IOR CR $ 6.�50.00

�uita8 bonificações e médico grati,

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

. Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA."� a(OSA

CAPITAL: ('R$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FloriãlnópOlis

A cassaçao do registo do P"C ..B
-Rio, /' (E.) - o Tribunal da denúncia e da defesa. Findo

R'egional Eleitoral, a cargo de o prazo, irão os autos ao
'

pro
quem está o processo qo pedido curador geral, para requerer o

de cassação do registro do Par- que entender no interêsse do

tido Comunista ,requerido pe- Ministério Públtco. A seguir, o
l.os srs. Himalaia Ve:ngolino e Tribunal deli!bel1ará, em ple
deputado Barreto Pinto, resol- nátio, sobre outras diligências.
veu mar,car o prazo de 15 dias COI1lCluido ê S s ,e eXipediente,
para que 0.8 interessados re- dentro de dez di.a& será o pro
queiram as diltgências que en- cesso enviado ao Tribunal Su

tenderem necessárias á prova perior Eleitoral.

SOA KPBJI�'Ll
loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

End. Teleg,: «Scarpelli» -_- Florianópolis

oR J A. NDO
Rua CODselbei.ro Mafra, 36

Cai:Ja Postal 5 t .,--

OPORTUNIDADE .,- VENDE-SE
.Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - preço de ·fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000,00.
Tratar p"s90alment� com: PAPELARIA MELlM

.....- � .-

Rio do Sul - Santa Catarina,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E5TAuO-Quarla,;,'elra. 29 de Maio' de 1946

OSVALDO PEREIRA
Transconre, boje, � aniversá

rio natalício do sr. Oswaldo.
Pereira, viajante comercial.
'HERCULES DE ATAIDE
A data que hoje transcorre

regista o aniversário natalício
do íntelígente menino Her-

fI' Direção de PEDRO PAULO MACHADO cules de Ataíde, estudante.
" I . '

'

.' ...

,"
.' HENRIQUE HUDSON

';Amanbã, D'O' EstádkJ da f.C.D., serão r,eatizadas as ,eliminatórias do Torneio trt;:���;� �o���e�:ru��jel1':-

l�êIainpaDi devendo cOllCo�rer os segnlnt&s cl.ubes: Avai; Figueirense, ��1��lng�1�JiE
{' ,

.

.

,.
_

AtlétICo e Caravana do Ar. sa':;m��;Ai;'iia�i'lhO.
� .

Festeja, hoje, mais uma' prj-

;AULA RAMOS 9 X BOw{mo, na, raia orícíal do "Side- de um "goal" certo diante do em lugar de progredir, anda �a��� â=t:H����r��=, "

rurgia Atlético C1ube", da cí- arco vazio. para traz. berto Barbato, oficial da nossa-
, CUUVA I I dade de Tubarão, a regata de

Sapo _ "Torcida." que," pe_
Ti,gr;e - Slnorrlmo de Artur

Marinha Mercante, e de sua.

j;
" Encerramento da l'emporada ','" .'. .

.

,. Príendereích, "El-Tigre",. �

01' d'
,t[),ntem foi reiniciada a

COn-IOficial 1945-1946, promovida netra no vestíárto adv:rsarw 'Tubarão _ Clube grande exma. esposa, sra. ln ma,

enda entre Paula Ramos e pela Federação de Vela e M.o� dur��te 0, descru:so atím (Leiflue se abastece de jogadores. BaJI1bat�.\IocaiU'va, suspensa no dia, 18 tor de Santa. Catarina, contra 0!lVl� as tnstruçoes de

ordensj' ,p.os grêmios menores.
MEN NO MAX PEREIRA

I�vido ao mau tempo. Ao soar o "Iate Olube" e o "SiQerur- J:,ecmcas,
,

Urso _ Profissional que re- Regista a data de hoje n-
-

-' transcurso do natalící-, do me-
I apito final do cronometr-ista, gia A. C.", o "Veleiros da Sangue de barata Joga-

.
cebe "nota" para "amolecer ':

/ marcador assinalava a vitó- Iliha" eonseguíu sagrar-se dor que recebe ponta-pés e o jogo e depois faz a "ursada" nino Max Pereira, filho do sr.
. Ari S. Pereira.

�a dos paularamenses pela campeão, após desclassírtcar não reage, I de jogar "no dum", ou vice-
AlMANClO. J. PERÉ:DRÀ.

't:rPJ�nte contagem de 9 x L o "Siderúrgia" 'nas eltmínató- Tartaruga -
. Jogador que, versa.

FILHO.
.

,vti�,co (6), Póvoas (2), Lá- rias, e, após, o "Iate Clube",
.

e P�rrone' foram os go- nos finalíssimas.' '. INDÚSTRIAS TÊXTIS RENAUX Deflui, na efemé.ride 9�e ho-

res. Embora vencedor, o Rafael Línhares, o valoro- RELATóRIO DA DIRETORIA
[e transcorre, o anrversarro na-

unto da Praia de F'óra per- so velejador catarinense, con- Senhores acionistas. ,talfcio do jovem Amancio .T.
(

, ,De acôrdo com-as disposições legais e estatutàr ias, tem';s o' prazer de apresentar-vos as

I Pereira Filho
.os Ipontos, visto ter colo- seguiu 3 prímeíros lugares e 1 contas e o balanço t;fferentes ao 21° ano social. encerrado em 31 de dezembro de 1945. bem

'

'.
.

_

I '\.( I
.

� �
d

. como o parecer do conselho fiscal. '-

.

J em campo o go e11"o segun o, nas 4 regatas que o Apesar das freqüentes paralizaçôes da fábrica devido a falta de energia elétrica, alcança- "

I I \�.cuja situação não está Veleiros da Ilha tornou parte. mos um resultado satisfatório, motivo porque esperamos sejam aprovados as contas e o balanço, ,..----------...,
de acôrdo com o parecer do conselho fiscal, ficando ao vosso inteiro dispor para quaisquer es- F.RAC.os •

:, da. Com essa espetacular vító- clarecirnentos que nos forem solicitados. �I.<;;:�� � perde O Paula Ramos ria, o "Veleiros da Ilha" ele- Brusque, 22 de fevereiro de 1946.
Otto Renae», diretor-presidente,

Atol ICOS

f�[�ílto de disputar as elímí- vou mais o seu "cartaz" e o J. C. Re11a"." Ba"l'r, diretor. . TOMEM
Rolowd Rena1(,%, diretor. 'li b p�\ .tónías do Torneio Relâmpa- 1P1'estígio da Vela barriga-ver- BALANÇO GERAL LiQUIDO. RELATIVO AO 21° ANO SOCIAL, FECHADO 110 I wa�'UI.

1\1 que será eretuado amanhã. de. A T I �l\b 31 DE DEZEMBRO DE 1945
"SILVEIRA"

\ '* '" ;'I< De parabéns, estão, pois, os Lmobilizado

�i)JE, O JOGO ENTRE BON- "Veleiros" floríanopolítanos. ��I�v�s?erá�i�" .': '. '.'.: , ...:'.; : ..': .': ..'.'.: .

! I\JCESSO E llUn'UREIUA Brandal il�J;:;�s�� co-"-st���ã�":::::::::::·.::::::::::::·.:::::::::::
.,�io, 28 -' 'I'ramsíerído do x x X Máquinas em montagem , , , , .

dmo domingo, será travado DICIONÁRIO ZOO-FUTE- Estável

manhã o encontro entre Bon- BOLÍSTICO Móveis ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Veículos , ,., .

�cesoso e Madureira, em dis- Lacraia -:- Jogador que faz .

.. ' ..,... Dispon'ível
ta do Torneio Municipal. Involuntariainente um "goal" Caixa , ,................... 8.916,90
.\- .e'·, -*

':' *
"

,_ contra.
Bancos

"...................
6.336.780,00 6.345.696.90

ICAMYEONÁTO GAUCHO Leão _ Profissional que Realicá-oe! a curto e a longo prazo Catclidsmo!;.i

\!Pürto Alegre, 28 -

Ini."eian,- ameaça com gestos .feios, :mn- g�:��r:�Tl'el1t��'di'';e;'��'':::::::::::::::::::::::::::::::::: �:���:�;3:�� O SANTO DC! DIA

\ o call1peonato ,portale.gren- tão o público estrüa: "Sosse- ,Comas ,correntes forneced. 159.515,70' 6.634 ..?15.4.:> 29 DE MAIO

'I �le futebol, defrOlIlJtaram-se g'a, l'eão!" Depósitos Sta. Maria llIadalena de
rl� C' N' aJ

. AIgüdão e fiocco 1.850.585.90 Paz"", ''''lI1gem)ialLV, ruzeIro e aClon, Mac.aco � Jogarlor que faz Fios da Tecelagem , :............... L174.359.30 l'

\ �t1cendo OS cruz.eiJ,'i'sta, pelo ma.caquioes em campo.
Fios da Fiação ' ,...... 229.653,50 1566 é 00 ·a:no em que nascen.

J �ore de 3 x 1.

I
Lebre - Ponteiro v€loz. r;���s : ;;'�'::stí";�i;"'::::::::::::::::::::::::::::::::::::' 1.6fn:�:� 4.956,082,90 esta santa. Era descendente d�

I * ,;, * Morcego - Profissional que Me10cadmws p"mltas mais alta n:obreza florentina.

I ,1NFORD SERÁ - SUB1UETI- enterra o ",team" pOl'qu'e quer
Manufaturas ., ,............................................... 867.435,00 Bem .cedo manisfestou-se a ruM

Me"cadm'ias em "ia de fa[;,·;ca.ção

,i ADf'O AdUllIA OPEbRAt�Ad-O mUBdar de cluoo.' ���l�;;:o .::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::: l.lft:m::: L179.535,20 mIDao eelSCaQslehic�h'<"mdeavCaatacor,ni'lllaO', nCOo=
1,.tlJ 1m e ser su me 1 o a .agre - Igual a" zebra" ,

----- a-

I
.' na operaçàü nos seios fron-'" galinha-morta '\ "p i. n to", �!�:���1:do .. ::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g�i:�t;;;� 1.119.407.40 me' de baptismo. Com 7 anoSc

!1..iS no Hospital Central da etc. de idade não achava maiores;
PIJ/I'ticipa,ões

eronátuica, via aérea segui- Mosca - Torcedor que só Mútua Catarinense. Cia. Sidel'úrgica Naciemal, Emprêsa Fôrça prazeres do que ensinar o ca-

IA h,oje, às 11 horas, para a a.ssiste os jogos sem pagar.
e LUéo���tdeC:���:s�;,<>A. 616.500,00 tecismo a outras criamças e de.

,( apitaI
da Repúblioa, o inte1i- 'Paca - Diretor que dá di- Ações em caução 90.000,00 dar aos pobres a comida de, que

í ra,nte atacante Sanford, de- nheiro de seu bolso aos joga- 33.884.901.20 ela se privava. Sua: profulUda;
\ ,upsor do Caravana do Ar �, dores. P A S S l' V o dervoção ao Ssm. Saoramen't�

( "m dúvida, o mais comp�eto Papagaio - Futebolista que Niio exig-iz'el do Altar lJez com ql.le entrasse

'/,fJj!:lk.�de-right" da Capital. passa o tempo pedindo a bola ���j:1 de ���,;� 'l�g�i":::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1i:��:�gg:: para o convento daJS Carmeli-
./ .B' t ta h

.

d'
. Fundo de reserva especial 8736686 lo ta Dmn F1o"",onca' POI'S naqu....

1 oa VIagem e pTon ores, - aos comp3Jn elros; ou Irlgen- Fundo de depre<:iação :., .. ::: .. : .. ',::.:::::::::::: ..:,::: Ún:321:oo< . S "' ' H" .' ,
'

'

",-

'ã,.lleci,mento .,são OS vo.tos que te do clube que comenta em Reserva para devedores duvidosos ,.............. 420.614,10 le convento' distcibuia-se qua.8e:

Ivy;emos. público os assuntos reserva-
Seguro por .canta própria '. 135.552,3() 27.597.173.50 todos os dias a 6.. Comunhão,

\ �; T*E"N" I*S dnOI'a�ot.ratados ma última reu- Credores E�i':'.��l.�. �'��t.o.�. :�'��� .�r.a.z� ,......... .•••.. 610.159,50
causa rara naqueles tempos.

I e Contas correntes diversas 3.787.568,20 pl1ofe·ssando como religiosa"

eja::;ontinua a -se desenvolver Pato _ Craque adquirido a
Dividendo .. ,............................................. '1.800.000.00 6.197.727.70 recebeu o nome de Marial Ma-'

i .U b3JstaAnte. entusiasmo o pes() de 'ouro e que fracassa
Co.itas áe cpmfJe"sação dalena, sendo o apelidO da fa-'

IIp<ne;io de classifiooçã,.o que logo na extré.i..a.
çaução da diretoria 90.000.co

nülia "de Pazzi". Foi agracia-

IT·,
levando a efeito

o,
LIra Perú - Amador que espera

33.884.9()1 . .zo da com visões e êxtases ex�

( uis Clube. ser profissional. DE;;�N�y�Çlo DA CONT� LUCROS E PERDAS' tra:ol'"dinacios. Anos depoist
Domingo, foi realizada a Pint? - Jogador fraquinho �;��fs g��a.i� '.: � , .'...' : 3.7��:��:� teve- que pas:.ar peIdas matis ��.

.

i rte f�nal da 3a e da 2a tur- e novato. � Desp. combate à Malária ,..................... 127,598,30 ras provaçoes: uran e �-

,vencendo-as, respectiva- Periquito Todos os J'oga- Juros e desp. bancárias ,........................................... 1�82'.3185j1··.7200 lustro iiThÜ�!ro, sofria uma gra-

�"
Conservação edifícios e área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J

_

':'')rW, em primeiro e -segundo dores qU€ usam camisetas de FUl"lOO de depreciações , ,................................. 1.()14.598,50 ye desol:açao interior, senda-

I g.'M' � dUip.1as 081"5. Al'!D.a.ldb cor verde. . Altualmente "peri- ��::: � �:;:��� �s�ai··::::::::::::::::::::·::."::::::::::."::::::::::::: 3.���:���:fo .
ao mesmo. tempo atacada pelas;. ..

esqmta - Dr. Dalson e Wil- quito" é o aa>elido com que �t:';d�!"'r�.��r.�.���.i���� .. .":::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::: l.8Óg:g�g·: teTh'tações mais tremendas
I'

'

/
n Elias - Franoisco May. são mais conhecidos' os joga- Oontra tudo que era bom ne a.

m
ass'n"�' f

.

00 d da. PI'
-

11.019.378.% 1",Ulta"'" o l'nI'ml'go ;,nfernal, con-l",,,,enCIa, que 01 m nu:- " ores ' a meIras, campeoes ''CL �

eiroSa, teve ensejos de a.plau- paulistas de 1944. C R É D I T o tra. a Fé, a castidade, a. 000- '.,

Fabricação ;., '.. 9.43�.; 16,€0

çé"xúelenlteS jogadas em vir� Poreo':_ Profissional que ���eb:rori�·;·d�·i;t�j.;; .. ::::::::::.":::::::::::::::::::::::::::::':."::: 24�:m,� diência. Mas justamente sua.
,

de ,do equilíbrio dos dispu- faz "haIlds" nas barbas' do lJoiversos ,.................... 1.3J:j,7".�(. obediência e humildade salvar
.ntes., ' juiz. ram-na de tamanhos peligos ..

:

I 't...�.rl '
11.,)19378.90

f FUdoU� �ev:era ser iniciada a Ratazana - Arbitro que, fa- Seu ,fLtdenite amor de Deus fê-'

)mpetIçao entl;e os compo- vorece um .clube.' gmnde em
B�uS<!"e, em 31 de '!ezem� de 1945.

Otto Rc,,,,,,z. dirotor.presidente. la sentir dolorosamente a in-':

��'ntes
da ia turma, que tem, o 'nre)'uizo de um pequeno.

J. C. Renauz' Bauer, diretor. 'gratidão dos homens para com '.J:' Roland Renctux, diretor. '-'

.Marc.ílio Mota a encabeça,r
.

Rato - Dtanteiro que se itll- .carlos Li"de.-. reg. sob' n. 18.290 no D. E. C. seu Criador, procurando ell1."
PAREC:t;R DO CONSELHO FISCAL ;).

lst,a, .

' fIltra na decfesa contrária. os membros do conselho fiscal d;ts Indústrias Têxtis Renaux S. A., tendo procedido o da.r catisfaçao pelos pecados;:
X x A • V""<>'<>lume _ "Cr"''''ue con-.

exame e a verificação dos livros, balanço e documentos Teferentes ao exercicio de 1945, de ac.ôr·
,�'lof)r Ineio desovera,'s obras de;�� ..._� do com 05 estatutos, constataram a exatid.ã.o e conformidade, pelo quê recomendam a aprovaçao i"t"'..... 'v

�SPETACULAR VITÓRIA DO 'side:raido", que o"nina e é' aca- das contas e atos da diretoria, pela assembléia geral ordinária.
.

l·p,enitênCia. Aos 25 de maio dei,..,.t' r Marcos 15.'mu:ler
I

"VELEIROS DA ILHA" tado nas rodas diretiv'as. Henrique !ioffma,,,. 1607. voou esta alma de escol
Dis'pu'tando, d9'mi:ngQ últi� Zebra - Ataca:nte que per- (Reproduzido por ter sido publicado inf:��e��ritz

.

I pa.ra a glória eterna.

1.768.340.10
122.777,40

9.976.739.50
24,806,70
12.422,70

" ;'" ,� �,
' .' '._"

11.905.086,40

114.290,90
56.051,10 170.342,00

f

I (.

..

..

!
I

1
I
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!e elTADo-Quarta tel.r., 29 de Maio de uf..6

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistêncía Municipal e de

• Caridade
CLtNICA IUÉDJCA DE CRIANÇAS

'ADULTOS '

' ,

CONSULTóRIO: Rua Nones 1\la
ehado, 7 (Edifício S. Prancíscoj ,

Consultas das 2 às 6 horas
RESID1!::NCtA: Rua �lar�hal GUI·

lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES

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

DOF:NQAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRf_-

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

Felipe Schmidt, 46
RES,: R JoinviJe, 47 - Fone 1648

J

1. .. que há um pequeno
distrito tenrrtoríal.ria costa da
Venezuela, na América do Sul,
onde nunca chove, em estação
nenhuma, do ano.

'
'

2. " que,. segundo 'recentes
estudos, os gases de nossa at
mosfera não terminam a um Ilimite de 150 a 225 quilôme
tros, mas formam uma

cama-,Médico eSPri��li�irig's DOENÇAS d� que alguns sábios calculam
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- em vários milhares de léguas ..ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã: 3. .. que a maior parte das
díar-íamente das 10,30 às 12 11s. à dtta cua sétarde excepto aos sábados, das 14 ,.pessoas acre 1 a que so existe
-âs 16 horas. - CONSULT4RI0: uma espécie de bicho da seda:Rua João Pmto n. 7, sobrado -

'" ,

Fone: 1.4!31 - Re�idência: _Rua mas que, no entanto, existem
Presidente Coutinho, 58 .

d 400
.

d d bmais e varie a es, se em
DR. Nr ,\RIO WENDI-IAUSEN que a sua imensa maioria nãoDiretor do Hospital "Nerêu Ramos"

CLí:-;rCA MÉDTCA DE ADULTOS tenha valor comercial.
E CRIAXÇAS 4 ... que os Vedas, uma raça

Consultório: R. Visconde de Ouro da ilha de Cilão, .

atualmente
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de :-\0-
vernbro \ rltos da "Bolo Horizonte") quase extinta, tem caracterís-

Te!. 1545 ticas verdadeiramente notá-
Consultas: dos 4 ás 6 horas, veis: nenhum, individuo dessa
Residência: R, Felipe Schmidt, 38

raça jamais sorriu e não há
- Fone manual 812

prova igualmente de que al-
gum deles tenha Jamais men

tido.
5. .. que uma salamandra

terrestre, pesando mais ou me

nos 30 gramas, suporta 120 mi
ligramas de morfina, 43 de
curare e 60 de edrina; e .que,

DR. NEWTON D'AVILA
desse modo, aquele animal re
siste a uma dose de veneno ca

paz de matar 200 pardais e

uma centena de ratos.
6. " que do metal contido

numa libra esterlina um relo

joeiro de Dublin, Mr ..Michael
Hawkins, construiu recente
mente um aparelho de chá
composto de um bule, uma ta
ça, um pires e uma colher de
dimensões extraordinariamen
te diminutas; e que, para exe

cutar
.

êsse trabalho de arte e

paciência, aquele profissional
começou por amassar a moe

da até convertê-la em uma fi-
níssima lâmina, com a qual
posteriormente modelou as di
versas peças do aparelho ser

vindo-se de uma lente.

Operações - vias Urinãrias -

Doenças dos íntestinos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ratamen

.

to da colite arnebíana.
Fisiot.erapia - Infra verm€lho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 10ê7

Dr. Lauro Daura
,

�USENTE
Estágio na Maternidade

de "São Pauto".
Servlço do Profe.sor Briquet

SÃO PAULO

..... '-

/

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO'

•

A::lrurgia e Ortopedia clinica e ci
..-urgia do torax. Partos e doenças

de' senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DIAriamente das 15 às 17 horas.
'RJilSID1l:NCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

OONSUL'l'óRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às J i horas.

ROSIJ)1l:NCIA - Cr �EÜheiro Ma
fra, �

TELEFONElS 8 e 1204

CoPyro9hl da

The HA-.-l '10lJ HlARDlIne..

Viagens,'
" -(

PELO

E'xpresso Notltrno do jornal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E \

DR. A. s/irAELLA
I (Diplomado p ,Faculdade Na
clonai de Med' -na da Uníverstda
de do Brasil), ,v.rédico por condu',
80 do Servíç/ -Nacíonal de Doen
(las Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátr íco do Riovna Capital )) e-

deral
CLtNICA 1\fÉDICA - DOENÇAS

, NERVOSAS
- Consultõtrto: Edifício Am,élla

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - 1\IOL�TJAS' DE SJil.

, , ,. NHOlMS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medí-
cínna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
Haras, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

dtero, ovários e trompas. varico
ceie. hídrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.5.98.
_

RJilSlD1lJNCIA: Rua Esteves J'O
nior. 179; Tel. M 764

�----------------------

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

Florianópolis
Assistente da.Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças rios órgãos; inter nos, especial ..

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRA },J.'!

Doenças do sangue e dos nervos.

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

horas.
Atende chamados a qualquer hora ..

inclusive durante a noite.
CONSULTóRTO: Rua Vitor Meire

les. 18, Fone 702
RESIDftNCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

lUTOMOBILIST4S / ..
Atenção

dínamo ouPal'a o seu

motor de arranco

/ OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

• LU ...,

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA'
,..dao e. 1171 - Sé•• : II A.A.
INC�lfDI08 B TJUlfSPOBTI;S

Cifras do .Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabi1idad�.
Receta
Ativo

10'�,

Cr.·
Cr$

80 900.606,30
5.978Aol.75S.97

67.053.245,30
142.176.,603,80

TOSSE.
BRONQUITE

o mELHOR DOS m',ELHORES'
E'; • I.JCOk$ N'!'tlJ6 _

. RETIRARAM SU/..S CANDI- .

DATURAS
T�das as bebidas, inclusive as

fabncadas em outros Estados
retiraral? suas candidaturas:
para remar nos lares catarí-'
nenses, - em vista da certíSSi-1ma vitória do, aperitivo KNOT.

SAlDA DE FlORIANOPOLlS:
CHEGADA A JOINVILE:

SAlDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORIANOPOLlS:

1 da madrugada.
1 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

..

•

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Reaponsabilidades «

98.687.816,30
76.736.40! .306,20

�

DiretoreS:l
�

Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Fraócisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

Informacões:
.J!

r

Em Fpolis. - na Redação do «0 ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

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

Cia. Telefônica Da tarlaeese
Aos Senhores Assinantes:
O hábito comum de indagar da "Secção de Informações"

o N° do Aparelho Telefônko que se deseja, ao invés de consul

tar o Guia destinado para êsse fim, determina. um aumento
considerável de tráfego, resultando, assim, o consequen�e con

gestionamento que se verídica nas
_

horas �e m_aior movimento
e dificultando, 'portanto, a obtenção das ligações.

. .

Afim de sanar essa irregularidade, esta Companhia av-sa

aos Senhores Assinantes que a partir do dia 1° de Junho'

ximo, as Operadoras da Central, não dirão mais o númej
aparelho solicitado, pelo nome do assinante, salvo em cal;,I

omissões no Novo Guia, ou tratando-se de aparelhos de B

beires Policia e Hospitaes.
E�tando já confeccionado o novo Guia, avisa-se aose· 'j

nhores Assinantes para mandar procurá-lo na Taxa da a

triz, à Praça 15 de Novembro N° 8, devendo ser trocad�la
ocasião pelo Guia antigo, nos dias uteís das 8 ás 12 e d�14
ás 17 horas exceptuando o sábado que é das sás 12 horas.

,

A DIRETORIA
�---------------------------------------------------

I'
I'

r
l

\

r

I
........------------ ..

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO puno, 2S
Fone: 1448

Em frente 00 Tellouro
do Elltado

Florianópolis
Farm. Narbal Ah,as de Souza

da Cosia Avila
Dr. H. G. S. MediDa

Farm. L.

Exame de sangue, Exame para verifica.ção
de cancer, Exame de urina, Exame !.lEtra
verificação da gravidezJ Exame

�

<:le escarro,
.

Exame para. verificação de doenças da
�ele, boca e cobelca, Exame de fézes,

Exame de secreções.
'

.Ilutovaccinas e tX'ansfu!1ão de sangues,
Lxame químico de farinhas, bebida.

café. água., etc.I
-

__
I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento. de \...asemiras. riscado.. brins
bons e barato•• algodões. marina e aviamento.
para alfaiates, que recebe diretamentE' das

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

Florian6polis, -.,FILIAIS em) Blumenau e Lajes.
melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção dos

visita ante. de efetuarem suas compras. MATRIZ em·1
...................................................................__ i _

.
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saíra, das mais abundantes aliás', é que se verifica
escassez dos gêneros pará o consumo interno. O 'razoável é

.
atender primeiro as

:-Dossas necessídades e exportar, apen�s o excesso.. Carência determina
.

carestia.

EISENHOWER E NIMITZ APELA�
RAM PAR·A O CONGRESSO

'Wasbington, 28 (U. P.)
- o gen, Eisenhower e o

alm, Nimit.z, os maiores li
deres das fôrças norte-ame-
,ricanas, fize.ram um apêlo

Somam, a,penas, 450 mil home-Ds �� �o:;����o J:;:iq::b�!ro�
-,

Nova York, 28 (U. P.) - As fôrca,s armadas dePranco so- Solicitoumam apenas 450 mil homens, inclusive os cento €1 cinquenta
afirmou o sr, Pedro Leão Veloso, delegado do Brasil, apresen- d-emissão
tando dois reíatõríos oiiciais bra-sileiros sôbre a Espanba, pe
rante o sub comité de investigação do regíme de Franco.

Afirmou' ainda o sr, Leão Veloso que nenhuma missão di

plomática em Madrid possuía provas da existência de, crimino
sos de guerra na Espanha. Concluiu ' o delegado \ brasíleíro
afirmando que se Franco não transfetiu até agora os bens I e

empresas alemãs na Espanha foi unicamente porque ainda
não reeonheeen o Conselho Militar Aliado na Alemanha. •

" ,r . -- ,

I
• I

I

•

.ne, 28 {A.N.)�Em plena

FlorlanóDollt, .. 29 I:.!e 'Nido de 1946

!

Prêso um d,os maiorais nazistas
PAR1S, 28 (U. P.) - Foi preso nas proxímídades de

Bremen, Oswaldo Pohl, um dos maiores naztstas que ainda se

I,Th, encontrava toragtdo. Segundo íntormantes oOLiciais o Iíder na

dos. zi,slta foj detido por investigadores especiais brítânícos, tendo

;flnlsido ímeddatamente submetido a interrogatório, para eselare

(:CI cer alguns dados sôbre outros criminosos de guerra desapare

o: cidos. Acredíta-se que Oswaldo Pohl será levado � Nuer�m

Im\ ber�, ainda em tíns da semana em curso, para prestar decla-

I
, raçoes.

-

,

Londres, 27 (U. P.) - Soli
citou demíssão o ministro do

Aoastecímento, sir Smlts.

Recebido. boje, pela
primeira vez
Moscou

.

27, (U. P.) - A
emissora local anunciou que
o primeiro mínlstro Stalin re

cebeu, hoje, pela primeira vez,
o novo embaixador britânico,
sir Mauríce Peterson.

�. � Concordaram quantá ao contingente
rlN PARIS, 28 (U. P.) - Os suplentes dos mínístros do Ex- Eliminado o receio
rrei

d bl k t• tericr dos Quatr,o Grandes ficaram de acôrdo no contingente e um ae "ou
das fôrças mrlítares que o govêrno rumeno poderá manter. d 27 (U P) V l'Lon res, . ", - .0-
Contudo adiaram até amanhã deeísão a respeito dos últimos taram ao trabalho, esta tarde,

-i< detalhes da questão frontelríça fraJn,co-italilllua. Não foi reve- O'S trabalhadores das i!ndú�
,�""� lado '0 contíngente que poderá ter o exército romeno, saben- trias elétricas brítâmdcas. Des-

l�,�o, do-se, entretanto, que se trama de um número pequeno.
sa forma foi eliminado o re

ceio de um "black-out " de

após guerra,

j
.)

G,
fi

A' RUSSIA INFILTRA-SE
LpNDRIDS, 28 (U. P_) - A U. R. S. S. íníoíou negociações

em Viena para estabelecer .úompanh;ja:s comel1cia.Js austro:"so-
<1e viétiocas para COIllitrolar a's cOllice,s>sões petrolíferas, na Austria
�,adl e a navegação do Danúbio. Segundo :fontes bem Ínf:ormad3ls,•

llce a,s novas companhias ruSS3lS seI'liam parallel3is ás que já fun-
por ciànam na Hungria, dividindo o controle igualmente eflltre

ambos os pafses.

Viajou pelo «Cabo de
Buena Esperauz8»

*

Ors.
'Aderba' ' Ramos

da Silva
e

I
Mo,ntev-1deu, 27 (U. P.)

Ghe,güu, hoje, o nov,o ,earideal
argenJtiln,o, monsenhor Cag-

I·
gi3!no, tendo viajado p'e,lo va

por Cabo de Beuna E·Slp:eJ'aJn�
za. Sua eminência foi r.ecebido,
n'O pnrto, pelas al,tas autorida,
des argeJntitnas e cleroO.

João Batista
Bonn_ssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

Teria terminadoI
\

�
,

Peiping, 28 (U. P.) -

\
Todos 'os jornais naciona-
listas publicam a noticia
de que foi assinado ern

.

\ Nankin um tratado, pon"",

r do fim à guerra civil :na

. -

TOME APERITIVO

K N()T
o PRECEITO DO DIA
VACINA CONTRA A DIFTERIA
Até aei. miaes, a criança geral

mente tem imunidade natural em
relação à difteria. �o., de um o

cinco ano., .a.o imunidade quase
não exlate. Doí o necea.idade de
se vacinarem contra a doença as

criançaa dessa idade.
Leve seu filhinho 00 médico

ou ao Centro de Saúde maia
, próximo, poro vaciná-lo contra
o difteria. SNES.

o ESr"DO enCoft-
Ira:se à venda'na
banca de jornais

•Beck»

Civilguerra
o jornal "Sing Pao" diz

qúe sabe, de uma fidedig�
na fonte que tal acôrdo foi
firmado ontem, e será tor
nado público dentro de al
guns dias.

a

China. A notícia, que pa
rece pouco-s�a, não foi
confirmada / ojiêialmente,
entretanto, a� este mo
mento.

.PETIDLIIR
J�IIRI[DIR

CONTRA CASPA,
OUEU D'OS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECCOU DO
COURO CABElUDO.
,TÕNIC·c)' êAPILÀR'

-VOR:ÚCEl,.'?�CIA

l

organização militar do pais.
Se ta]. acontecer - declara
ram os dois conhecidos diri
gentes das fôrças armadas
estadnnídenses _' o hemls
fé'rio ocidental transformar
se-á num baluarte da demo-

':' Guinchados, á mingua de
'.' * elementos' sadios e capa

zes, ao posto de comentadores.

políticos, certos flibusteiros da

imprensa oposicionista mais não

fazem que esvurmar diàrjamen
te o cérebro para atirar ao, pú
blico o produto malcheiroso
dessa dolorosa operação.
A dnsânia dos escrevedeiros, não
lhes permite captar as piedosas
impressões que, li seu respeito,
o meio comum vai colhendo. In
feHzmente, à caridade de não os

desencantar, persistem eles na

senda do ridículo.

Julgando-se Marcianos,.· não

passam de Piolins; pensando
plagiar as atitudes' e os gestos
de Bayard, repetem D. Quixote.
Cronicas ou sueltos, _ artigui

nhos ou artiguetes que lhes es

capem do bestun]o com os mais
sizudos propósitos e a íntima e

paternal convicção de provoca

rem tremendas crises políticas,
fariam espetacular sucesso se o

Zé Fidelis os d'ncluisse nas im

pagáveis "misérias cerebrais" do

seu programa radiofônico.
***

Exercer .0 papel de minoria,
para esses irresistíveis pânde
gos, a par de íntrtguíúhas ge
nialmente pueris, é distribuir

pelos adversários em evidência
as responsabdlidades dos tor

mentosos problemas que asso

lam o país inteiro. O retarda
mento mental torna-lhes o mé
todo simplista: Fulano respon
derá pela fadta de luz; 'Sicrano
ficará com a do leite;, Beltrano
com a do açucar, .. E assim por
diante. .. As caJUsas 'priineiras,
complexas, derivadas umas dos
fenômenos sociais e econômicos
do após-guerra, e outras de pas

sageiras dlificuldades adminÍII

trativas, essas não os interes
sam.

***

Dois exeIfiplos. O direito. de

greve não foi reconhecido pelo
govêrno. 'Lá vieram as criticas

aiedas, enfeitadas de asneiras

doces, ao ato do executivo:

"prepotência, igressão lã Demo

cracia, fascismo"! Os trdstes su

cessos .Jle Santos e da Leopoldi
na vieram suspender a grita i'r

responsável. Dias depois a sem

pre invocada democracia norte
americana! lançava a greve no" .

rol dos delitos ..
O segundo �xemplo é local'.

Porque {I sr. CeI. Prefeito Muní-·
cipal determinasse medidas a'

respeito da cobrança ele impos-·
tos atrazados, não demorou ' a'

pedra!da.
O seu ,antecessor, entretanto,

nos seus "cem dias" ·de adminfs'
tração insuspeita ao oposicionis
mo, determinou as mesmas me-"

didas de agora. Foi criticadoT
Não!

***

O del'írio dos desajudaldos de

responsabilidade, vai do cômÍco'
ao trágico. Esta etapa, no'geral,
é prenúncio do fim. Nela se

acham os que deram ag<>ra', ;na'

imprensa udenista, para avolu
mar e multiplicar problemaS: oe

São eles os ,"homelns da capa'
prehi"!

erneía na eventualidade de
unia outra guerra, Pelo pro
jeto referido os' Estados
Unidos partícíparlam dire
tamente no treiname.nto

c
e·

equipamento das fôrças ar .... ·

madas amerícanas em geral,
as quais agiriam como um

todo, segundo as determines-
I ções de um comando úníeo.,
no caso em que viesse a, se

tornar necessárla a defesa.
do Continente ameríeano,

Meio sécuio, de
invernos rigorosos_
Washington (SIH) Os:

Estados Unidos vêm p.resen-
dando um "declínio de tem-
peratura, durante os últimos-
3111:OS", e, 'se o cicli meteol1olo-'
gíco continuar a

�

descer, ao

I
contrário de sua ascensão no'

passado, o próximo meio sécu
lo deverá registar; invernos,

1 progressivamente mais frtos.,
segundo revelou recentemente'
o Bureau Meteorologíoo dos
Estados Unidos.
Não se sabe, entretanto, se:·

esse declfnío de tempera é de:
caráter mundial, porquanto.
não se conseguiram ainda da-
dos estattstícos . adequados ..

.T'odavía, cartas especiais pre
paradas por J. B. Kuincer, an-
tigo chefe da Divisão Climate
ríca do referido Bureau Meteo-e
rologteo, mostram ins'ofisrma-
velmente que a temperatura,
em todo o mundo, nos últimos,
cinquenta anos, seguiu um ci-
elo aseencional.

O sr. Kuincer acredita sejam.
necessários cíneo ou dez anos".
para que o Bureau ccnsíga.
reunir dados sufícíentes afim'
de estabelecer se o declínío
atual é meramente uma varia
ção oca;sionaI ou um, reve,rso"
do ciclo melteorologi.co.

1

RITZ
última Extbição
Hoje ás 7,30 horas

June 4,llyson, Van Johson ,

Glória de Haven, Jimmy Du�'
rant e José ItuI1bi.

DUAS GAROTAS E UM
MARUJO

No programa: Notilcias da se�e
mana 46 x 14 - DFB.
"Imp. até 14 anos".

Preços: - 6,00 - 3,60 .

. '". '" .

ROXY
Hoj.e ás 7,30 hnras

Espetacular programa duplo"
.

William Bendix e Susan
Haywal,d

O GRANDE BRUTO
Quando um ódio tremenda

se transforma num imensO'
amor .... tudo póde acontecer!.'
Ann Miller e Larry Parks

I A' CANTINEIRA DO BA
TALHA0

Um caudal de risos e me]o-
di'a.

<lImp. até 14 anos".
P:r,eço.s: - 3,00 -.2,40.

B R I T'O
o alfaiate indicado"
Tirai.nl!!!!'. 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


