
,

S:gundo as difusoras, confirma-se que a Constituição será promulgada a 7 de
setembro próximo.· O líder major!tário, s�n.ador Nemu Ramos, decla�o.�· à ·impren�a
que a Carta Magna representara a med.18 das correntes de oplnl8o. do Pais,
através

.

da colaboração dos constituintes. O projeto constitucional conta 97 art�os,
e mais 2., de disposições transitórias.

A Grã-Bretanha enviou uma nota
de protesto à IugosláviaI

LONDRES 29 (u.. .) _ A Grã-Bretanha enviou, dia 20,
uma nota de p�otesto ao govêrno iugoslavo com relação à "fal
ta de cooperação" da Iuço Slaoia na questão de Venezzia Jiu

lia. A nota inglesa'lamenta, também, a atitude inamistosa da

Iuçoslaoia, atitude essa demonstrada em várz"as -ocasiôes,
ai.entuanâo que a norma leva a crêr que a IugoslavÍlL "deseja
se isolar completam-ente do ocidente", Acredita-se, aqui, que
os Estados Unidos enviaram nota quase análoga.
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amanhã,
de Nossa

ao Imo
Senhora

A consagração,
'culado Cora.ção

Rio, 29 (A. N.) Reina
1 raruie expectativa em torno
{ I Congresso q, realizar-se no

ll-ta 31 próximo. Todos os bis
pos e arcebispos brasileiros vi
rão ao Rio e já começaram a

cheçar os dos pontos mais lon
gíquios do país. Tendo a fren
te dois cardeais brasileiros, o

episcopado nacional presidirá
a consagração, no Brasil, ao

imaculado coração de Nossa
Senhora. A cerimônia terá lu
gm' no dia 31 e consistirá, prin
cipalmente; numa grande pro
cissão que, conduzindo .a ima

lJem âe N, S. de Fátima, se diri
girá âd Catedr.al Metropolitana
para a igreja da Casuiela
ria. Aí falará o bispo de Be
lém, dom Mário Vilasboas,
considerado o maior orador do
cléro brasileiro. Em seguida, o

cardeal dom Jayme 'Câmara
lerá o ato de consagração. A
cerimônia da consagração á I

. ,

Escolhido ,o sr,
fausto Amaral
Buenos ires, (U. P.) -.A As·

sembléia de só.cios da Câmara
de Comércio Argentina - Bra
sileira reuniu-se, elegendo sua
nova diretoria. Foi �colhido
para vice-pres1dente o ��r,
Fausto Amaral.

'

aparição, manifestou o desejo
de que se fizesse tal coisa. En
tretanto o Presidente da Repú
blica, sr. general Gaspar Du

tra, quis estar presente á sole
nidade e, assim, comparecera
com toâo seu ministério e

acompanhado de outras altas
autoridades civis e militares.
A partir do dia seguinte, isto

I é, a primeiro de junho iniciar
se-á a semana da Ação Católi
ca, com a presença ,(1e luieres
dos movimentos sociais cris
tãos de todos os setores e de
tõâas as partes do Brasil.

Imaculada Conceição terá um

caráter' estritamente reliqioso
e se origina na crença de que,
em Fátima, N ..Senho.ra, nll:nu],

'É FALSO,
HÁ ENqANOI

O Diário da Tarde, on
tem, teprodueiu uma nota

sua, suo tão sàmente, e

a que dá as honras de
ter sido publicada em O

Estado, de 25 do c enderüe.
Isso não é verdade. Ne

gamos a pés iuritos, e de
pé atrás, que houvéssemos
dado a lume tal nota, e

rogamos evitar semelhan
tes confusões.
E logo à 1". página, é

que o Diário fêz a sua

afirmação, em coluna du

pla, com destaque e eVI

dência!
Ora essa!

Por ignorarem· as linguas
Toquio,29 (U. P.) - Os aâ- treqarani uma petição conjunta

vogados japoneses americanos ao Tribunal Militar �nte1'r�a
que defenderão Tojo �. 26 cional pedindo que seia aâia

OUtTOS' acusados no processo da a âata, .alegando que o pra
contra criminosos de guerra, zo dado foi insuficiente para
cujo inicio está marcado para preparar a defesa,

.

principal
o dia 3 de ,julho próximo, en7 mente pela razão da ignorân-

cia da língua japonesa pela
quase totalidade aos advoga

,', Um sueltista que, há um dos americanos, porque mui

',' "ano passado, se tanto, cos-
tos desses chegaram a Tôqui»
há apenas duas semanas:tumava ver seus discursos, con

ferências e entrevistas laudató
rios dos srs. Nerêu Ramos e

Getulio Vargas pubhcados pela
"A Gazeta" e pelo' "Diário Ofi

cial", e que hoje frequenta a

quinta coluna do órgão udenista,
ainda não aprendeu a ler! CQn-·
tinua a enxergar traições e1má
fé por todos os cantos e em tu

do. Dizem que êsse complexo
foi tudo quanto lhe sobrou do

pleito de 2 de dezembro e das

._!espostas que rcebeu aos 14.000

\cartõezinhos, que começavam
assim: "Almejo ser um dos re

presentantes de Santa' Catarina
na Câmara ... " O dto. Almejo,

Prêso UI maioral fascista
ROMA, 29 (D. P.) - Dino Perone, comandante da colu-

lllJa fascista na marcha sôbre Roma, foi preso em Varese, onde
'\ enconteava-se escondido num hospítal religloso. Dino foi, su

cessivamente, chefe do fascismo na Toscana, comandante dia'
milícía fascdsta, preteíto, ministro e senador. Se seu estado de (xl-b-lra' suassaúde permitir, comparecerá perante a Côrte de Justíça Ex-
traordinária de Florernça.

.

. belas pernas
Desmentiu formalmente Ti;�Y!;���;: a�;�z(��g!�tina

ROMA, 29 (U. P.) - O ministério do Exterior da Itálía exibirá, hoje, a nOl;te.'.��as be
, desmentiu formalmente as informações da Imprensa, segundo

las pernas, no aUdl�rlO de

as quais a assinatura (lo :novo armistício com a ItáUil; estava ionserto\. �o �arnOlet Ha�J.
.

iminente. Ao contrárfo, declara-se no Paláeío Chigi que o
ssa ex} Iça0

.

az par e , a

texto 'da nova. cláusula financeira ainda não são conhecidas I c�mp-anha destünada a anga-

pelo govêrno italiano.
. I riar fundos para a D�RRA..

. Os austeros ouvíntes da

Foi buscar ii rosa de ouro =icaest���:���e pr'��:���:!�.1.
. zo", quando Tüda tirar, no

RIO, 29 (A. N.) - Noticia-se que partiu pára a França o 'palco suas meias de nílon
:pr:íincipe dom Pedro :Elenrique de Orleães e Bragança, que vae que �erão ímedíaeamente Ie
espeçíalmente a Parfs afim de trazer para' o nosso país a ta- vadas a .Ieílão pelo presidente
mosa rosa de ouro, condecoração de grandes dimensões conee- do comite de combate á tome,
dida pelo Papa Leão XII à princesa Isabel, em virtude de sua sr. Marttnsen. IDste já afirmou
grande atuação em favor da libertação dos escravos no Brasil. ter recebido oferta de mil dó
Segundo reportagem de umzjornal local, o mesmo conseguiu lares pelas meias de Tilda.
aipurar que o prínciJpe dom Pedro Henrique de Orleães e Bra- "Não obstante - tenho a in

�an9a, de volta ao Brasil, fará a doação da célebre comenda tenção de vende-las por um
a Catedral Metropolitana. I preço muito superior ".

------------------.-----------------

Ser' decretada a inter�enção
na Cafttareira

.

Vêm aí o embaixador
e monsenhor Cario
Roma, 29 (U. P.) - O sr.

Maurício Nabuco, embaixa
dor do Brasil junto á Santa Sé,
embarcará segunda-feira pró
xima . em Nápoles, pelo "Du

que de Caxias", com destino
ao Fõio de Janeiro, em -gozo das
férias que desfrutará em seu

país. O novo Nuncío no Rio de
Janeiro, monsenhor C a r 1 o
Ohiarlo .seguirá também.

eom as suas epistolazinhas, an

dou "furando" a votação de al

guns companheiros, em zonas

que. lhe não deviam dar votação
pre.ferencial. Apesar dessa des

lealdade, acabou como cerra-fi
respostas que recebeu- aos 14.000
confidência!

Ninguém, por aqud, falou em

. "abrir".o sr. Konder do sr .

Ar-isttliano. O que se fez, ape
nasmente, foi comentar um fato

político: a transferência da
chefia suprema', da U. D. N., do

primeiro para o segundo. Isso,
e mMS nada!

Quem - ao que' parece
assim: "Almejo ser um dos re

ticos udenistas, é o próprio
"Diário" !

.Ia, E com Q tal complexo' de In
anda buncando "abrir" os poli-
Nós contamos o desenrolar da

votação no congresso udenista!
O "Diário" fez absoluto sigilo a

respeito! Dissemos a verdade! O
"Diário" encondeu-a! Quem in-
trigou?

.

Prove Iii o dr. Almejo que o.

sr, Arristiliano não reeebeu 379
votos, o sr, Konder 335 e o sr.

Rupp menos de 200... . .. e vol
te querendo! Mas, pelo menos,

exija revisão nas suas cacabor
radas ...

f�deral
't

' '<t

do ministro da Fazenda
para dar parecer. Uma vez

devolvido ao ministério da
Viação, os estudos serão
encaminhados cio �r: Pre
sidente 'da República.

Rio, 29 (A. N.) - Noti
cia-se a próxima interven
ção do ,govêrno federal na
Cantareira, cujos estudos
neste sentidQ foram Jeitos
no ministério da Vzq,ção,

que apresentou trrês solu
ções, entre as quais a in
tervenção ou encampação.
Segundo se afirma, o refe
rido plano está nas mãos'

,.

Recebida como uma

homenagem a todos
os educadores
Rio, 29 (l\. N.) - Desp.a

cho procedente da Bahia, dI
vulgado hoje aqui, informa que
o senhor Anísio Teixeira, ex

diretor da Instrução Pública,
na Ba-hia, e antigo diretor do

Departamento de Educação do
Distrito Federal, foi convida
do para participar do Conselho
Internacional de Educação,
com séde em Londres, signifi
cando uma homenagem não
sómente àquele técnico como

a todos os -educadores brasilei
ros. O senhor Anísío Teíxeira
se encontra, agora, em Nova

.

Iorque, em viagem de negó
cios.

NOMEADO PELO PAPA
Vaticano, 29 (D. P.) .: O

Papa nomeou o cardeal Massi
no para o cargo de Prefeito do

t Tribunal da "data apostólica".
e posto estava vago desde a

morte do cardeal Gasparri.

. ,

Monumento
a Colombo.
o Farol - Monumento, ora

em construção na República

.Dom�'n'Oall'a,
tem a forma de

uma uz, numa .extensão de
1.20 metros. No seu interiorr

ser, o dettnitívamente depcsí..
tados os restos mortais de Co
lombo.

Visitarão várias
cidades argentinas
Buenos Aires, 29 (U. P.) -

Os excursionistas do Touring
Clube do Brasil que se encon

tram atualmente em Buenos
Aires, realizarão um passeio
ao delta do Paraná. Hoje os
touristas brasileiros partirão
para o interior do pa:ís, deven
do visitar as províncias de
Santa Fé, Entre Rio, Cordoba,
Mendoza e seus .lugares histQ":
ricos, regressando a Buenos
Aires a 9 de j�nho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRÁTIS I
Peça hoje mesma ao .eu fornecedor
'um "Cartão·Royal". que apreseRia
t6das as instruções indicando como

fazer para receber a famosa "Livro
c;le Receitas Royal". Se nõo encon

trar o Cartão, escreva para: Cai.xa

'0\'01, 3215 - Rio de Janeiro

7.....

MORCEGOS
. .

(I b·! .

A Inspetoria de Defesa Sariitá- U e
I na Ammal, em sua campanha
para a completa extinção da
"RAIVA" ou "MAL DE CAlJEI·
RAS" .como é vulgarmente chama
da essa terrível moléstia do gad.o,
pede a tôdas as pessoas de b0d
vontade, especialmente :1S resí
dentes no interior, para que ma

tem o maior número possível 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

'aos senhores intendentes distritais
ou prefeitos, os quais se encarre

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

Sanitária. ,

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

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá- -

rio de candidatos a

emprêgos
me arrependo
trazido minha

Ble: Como
de não ter

sogra. critor surrealista e irmão do
pintor Chírico.

* * *

* * *

UM PRÊMIO EM QUE O PÚ
BLICO FOI O JURI A URSS encara a .realízação

de filmes estereoscópícos. As-
Pari� - (S. F.!.) - Este sim, o "Comité Cinematográ

ano fOI adotada �ma formula fico da URSS" decidiu a cons�
wdutor�, mas Pe:rl!�osa, para. a trução de estudíos especiais
conces�ao ?o: prerruo Fava:ell- destinados ás filmagens este
le-Ch!1illey-R1chez. Os candida- reoscópícas, O primeiro filme
tos �w�ram que suibmeter-�e em reíêvo, já em vias de realí
ao: pUib!lCO. Trata-se de um pre- zação, será "Robínson Cl'U
mI? tJ.1l�nal" fl:lndado em. 1943, soe", segundo o célebre ro

:paI dOIS �e�l�os, destmad�S mance de Daniel de Foe.
as obras sinfôníeas de compo.sl- * * *

tores já laureados noutros con- FILATELIA
cursos anuais de quintetos e Acaba a administração bri
quartetos. Das quatro obras tâníca de desvendar um dos
apresentadas este ano, duas

seus segredos de guerra: parachamaram sobretudo a aten- selar o material de propagan-ção do púolíco, "Trais Mari- da a.líada, espalhado no ínte
nes", de J. R. Langloís e "Mai-
sons Hallucínées", de J. Cour-

ríor da Alemanha pelos agen-
, tes ingleses, o govêrno inglês

tino' tos imeló di .A,� mandou ímprimír um sêlo tal-
,

.

s acen os m� o �IC?S UlUS
so de 10 prennígs, vermelho,quatr? quadros, Sl�fomcos que com a cabeça de Hitler. Ape-compoem esta última obra fo-
sar de a côr s díf

.

Iidi' íd d .

'e 1 erenciar, I-
ram, sem uvr a, merece ores geíramente d d d d

.

d
-

d
'

blí d ',a o ver a eiro
a apr_?vaçao �o pu ICo e a selo alemão, o correio do Reich

�btençao do �ren:lo: O 9ue, de de nada suspeitou.1 esta, nada tIra a llmlP�dez da E-s'se selo se d . d '

o,' t·
-

t'd 1'. ,n o novo, eve
:ques ,raçao, ao s��, l' o.me 0-

ser considerado pelos filatelis-dlCO e a 'Clareza das TrOlS Ma- tas como uma 1 mb
.

t-
rines", cujo segundo movimen- '� ,e ,rança m .e

to "La H . L " d . d
ressante. Sobre envelope que

,
. o� e " e uma gran e

passou pelo corr,eio alemãoforça ntmu:a, e realme�te um porém, constitui ra
.

d d f"1 �
sucesso para o compOSItor. téUca.

n a e l,a

* * *
* * *

80 DEPUTADOS VITAL]CIOS

París, - (,s. F.!.) - Os 80
parlamentares que votaram
contra Pétain, em Vkhy, em

1940, receberam uma medalha
comemorativa desse gesto, por
ocasião de uma, 'cerimônia
presidida pelo Sr. Pàul-Bon
couro Ao mesmo. tempo, acaba
de ser depositado na Mesa da
Constituinte um projeto de
lei afim de nomear deputados
vitalíJCios esses 80' par1amen�a
res, pela sua fidelidade á Re
pública.

PENSAMENTOS
A maior infelicidade do ho

mem está em reconhecer a sua

própria inutilidade.
A. N./Pires

* * *

A vida é uma viagem no na

da, e a morte o porto da che
gada.

A. N. Pires
�*

HlA SE QUISER
MUITO AMAVEL, MAS. ; .

No "metro" de Paris, um sol
dado americano mascava "chi
c k 1 e t s ", incessanteniente,
olhando para uma senhora de
idade que estava á sua frente.
A cer:ta altura, a anciã inclina
se para êle e diz:
- É muita amabilidade de Isua parte querer conversar co

migo. Mas há I1qui muito rui-
fdo e sou surda. . .

'

* * *

CURIOSIDADES DE CINEMA

Os italianos vão faZier um
fiLme sôbre a vida de Francis
co de Assis, com Laurence Oli�
vier. E mais os seguintes: dire
tor - Augusto Genina' cena

:rista
.

- Alberto. Savign'o, es-

Doze de Agosto

o ESTADO

AVISO IMPORTANTE

Diário Matutino
Redaçào e Oficinas á rua roãn

Pinto n. 5

., DIRETOR DE REDAÇÃO:
A. Damasceno da .Situa

j

I
ASSINATUR.AS
Na Capital

ADe Cr$ 80,00 �
Semestre Cr$ 45,00 i

Trimestre .. s , Cr$. 25,O().'i
Mês . . . .. . . . . . c-s 9,00';
Número avulso Cr$ 0;40:
Número avu'so 1\'
domingo .. ' .c-s O,5.'l

No interior

IAno ,. Cr$ 90,Ul)'
Semestre Cr$ 5'),0& '

Trimestre Cr$ 30,0(}·,
Número awalso Cr$ 0.5(h.

I A""�.� m

..
diante' ,.nt"�·1Os OrI�lRalS, Il!.esmo

_naOi�'publtcados, nao .serao t.
devolvidos_ �:

A direcão não se respon- '.i

sabiliza pelos cOD.ceitos <;
emitidos nos artrgos

�"assinados {
i

A Secretaria dessa distinta Sociedade acaba de expedir aos seus

assoei ados, a seguinte Circular:
De ordem do sr. presidente faço público, para conhecíaiento do

prezado consócio, que, a partir d'esta data, a portaria exigirá, para o

'ingresso ás festas, a carteira de sócio ou o talão correspondente ao

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

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

Para facilitar a fiscalização, solicita o sr. presidente, a todos os

seus associados que ainda não possuem a Carteira Social, que preen
cham a ficha que acompanha e a devolvam á Secretaria com 2 foto
grafias tamanho 3 x 4, para que assim possa ser ela fornecida irnedia
tamente.

A Diretoria solicita aos 'di,gnos associados que dêrn aos, porteiros
todo o apôio moral de que necessitam para o bom desempenho v de
suas funções.

...................._...-----�..--..

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1�48

Em frente 00 Tesouro
do Estado
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FARMÁCIAS DE. PLANTÃO
Estarão de plantão. durante o me.

de maio, as seguintes farmácias:

l° - Quarta·feira (Feriado)
Farmácia Santo Ag�stinho - Rua

Conselheiro Mafra.

4 - (S'ábado fi tarde) - Farmá

cia Esperança - Rua Conselheiro;·

Mafra.
5 - Domingo - Farmácia Esp�

rança - Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábado à tarde) - Farmá

,ia Nelson � Rua Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia Nej..

son - Rua Felip.e Schmidt.

18 - (Sábado à tarde) - Farmã--·

cia Modema - Praça 15 de Nove_

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

o N° do Aparelho Telefônico que se deseja, ao invés de consul
tar o Guia destinado para êsse fim, determina um aumento
considerável de tráfego, resultando, assim, o consequente con

gestionamento que se verídica nas horas de maior movimento
e dificultando, portanto, a obtenção das ligações.

Afim de sanar essa irregularidade, esta Companhia avisa
aos Senhores Assinantes que. a partir. do dia 1° de Junho pró
ximo, as Operadoras da Oentral, não dirão mais Oi número do

aparelho solicitado, pelo nome do assinante, salvo em caso de'
omissões no Novo Guia; ou tratando-se de aparelhos de Bom

beiros, Polícia e Hospitaes. .

\

Estando já conteccíonado o novo Guia, avisa-se aos Se
nhores Assinantes para mandar procurá-lo na Taxa da Ma

triz, à Praça 15 de Novembro N° 8, devendo ser trocado na

ocásião pelo Guia antigo, nos dias uteis das 8 ás 12 e das 14
ás 17 hor,as, eXiceptuando o sábado que é das 8 ás 12 hOI1as.
-' A DIRETORIA

bro.
19 - Domingo - Farmácia. Mo-

dorna - Praça 15 de Novembro.

25 _i (Sábado à tarde) - Farmá

cia Santo Antônio - Rua João Pint,,-.

�6 - Domingo - Farmácia Santo. \

Antônio _- Rua João Pinto.
o serviço noturno será efetuado peJa'

Farmácia -Santo Antônio, sita à rUa-'

João Pinto.

Deseja obter
emprego 1

Procure �ntão a nossa Geri... ·

. eia e preencha a nossa "'ficha cig'
informações 6teis", dando tôdao
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo <a>'
aos interessados na aquisição «I.
l)oDS funcionários .(as).

Tenha sempre em casa

aPERITIVO
uma garrafinha de

«KN OT»
'
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1,0 homem da capa' prela, exista ou não, é o assunto da semana, c Seja você oca ..

'valherro da capa elegante, adquírínde uma capa de qualidade, confeccionada pela
Indústria RENNER_ Exclusivista: Rui! 'Padre Miguelinho D_ 23_

Social �:m;���:sMUDlclpal
COMUNICADO N. 4:

,.ANIVÉRSÁRIOS:/ sra, Altair Barbosa Marçal, e - -,_ -------- Cob a presidência do sr. Pe-
}\'r

'

]lI" "{
, Catolicismo-\enma J" rrram J.! USSl por parte da noiva o sr. Flo-

ODEON _ ÁS 2 horas traroha Callado e secretaríada
Regista ii, efeméride de hoje riano Lopes Vieira e sra. Ma-

_ Matinée das Mocas _ pelo sr. Manoel F'enreira, de O ,SANTO DO DIA
''Ü transcurso de mais uma fes- ria F'abia Av�li_m da Costa,

A TENTAÇÃO DAS GAROTAS Melo, reuniu-se ontem a Co- ,

30 DE �AIOtíva primavera da galante me- No ato relígroso, por parte C D' L
-

F missão Municipal de Preços, Festa da AsVençao de Nosso
.

M" M 'd'l f' d' J 1 L om: iana ymn, rances S honina irrarn USSI,. 1 eta 1-, o nOIVO, o sr. oe ang e
Giff d J' Líd deliberando: en r

.lhinha do sr. Mussi Dib Mus- exma. espôsa, sra, GiLbertina o�, immy 11 on.
. 1) P ídencí venda Comemora-se neste dia o"

.

MUltas Garotas e Muitos Sa- rovi BjILCIar. a
.aí, do alto comércio da cidade Jaques Lamg, ,e da noiva, o sr.

rongs!' imediata do pescado que re- fato de ter-se Jesus elevado ao
"de Laguna.. Luiz Gonzaga Avelím da Cos-

Joan Fontaine _ em _ cem-chegar ao. Mercado Pú- céu com corpo ,e alma, á vis-
• ta e exma. espôsa sra, Elza

OS A.!."Y.lORES DE SUZANA blico, pelos preços tabelados: ta. dos seus Apóstolos. Consu-
IIenino Alionol' Vieira Cardoso Costa.

C o G B' t D r., 2) Enviar também á Se- miu o Redentor desta forma. o
A data que hoje transcorre

,

O ato cívtl será realizado na O'Komf Weal°l'tge A�enl 'D ennd�l" cretaría de Segumnea 'Pública, curso de sua vida aquí na ter-
.

ta .' ," tal'
,

I P FI • '. OI" ee e, er II-'e e on e ", De t nd
'

1regI.s ? a!n!Ive.rsa:r�o na
.

reio raça eI,eI,Ia e rveira n.
F ,', lOS dccumentos referentes a ra. "u-nos a en e er 9.11�,

.do inteligente memno AlIonor 18 e o religteso na Catedral c:ere. . L-' "C' '.' autuação de uma terceira tír- seguindo o seu exemplo, imt-
Vieira, filho do sr. ' Agenor] Metropolitana. I �urad 5Ivre -TV'W'i r�anl,(as ma no caso da Manteíga: . In- .tando-Ihe a vida de oração e
.Vieíra,

,

Após a cerímonía o casal se- �alOres e �:s pouerao en- dú;tria e Comércio Hansa dej"de sacrifício, devemos pre-
• guírá Ipara Brusque, onde 'fi-, raOrDa��NPa

'

- °7s3''O h· Ibirama:
,

parar-nos para segui-lo na
Q t lU '

d GI" Pereí "dA' .cJV _ As oras 1" D I ta. pr a, J.u,aI'Ia a orla ererra xara resi encia.
S

-

El
'

t 3) Providenciar sôbre o, g oria. evemos . evan r os
Festeja, hoje, o transcurso de *

-tI ,ess�s egan es

Ldiré preço da- partida de açúcar eiS- nossos olhos para as alturas
mais urna primavera a pren- NASCIl\IENTO:'

to a,

ma, }�ma que vai ure-
perada nesta semana. '!onde 'Eie agora está, desapc-

-dada se.nhorita Maria da GI6- O lar do nosso estimado ao coraçao. E
.

h
'

g d d s cousas mate
_ Um drama que jamais se- �) • nca�m ar os

.

cami- . ,aJ._1 o-nos' ta ·f '-1ria Pereira, fino ornamento

I'
conterrâneo, sr· José Miguel,

, id , nhoes de viveres destinados riais enquan o nos or possive
da sociedade local e filha do Monguilhott e de sua exma.

Ta esqueci o, ,

f' b t 1. di ta lf'''''''''' J' d da.' graça de DeusAPAIXONADAMENTE as eiras, SO' con ro.....e, Ire - .,..,UJ.U a � u. a "

'

'.
:�r Annamcio G. Pereira. espôsa foi enriquecido com o

. .' , . mente, ao local indicado: Mer- Mas nao e para nos passar-·

.. ' I nascimento de uma linda ga-
Com .. Pedro LOIpes Lagar e

�,� r-o'1'1'
-

I mos nossos dias em ociosa
Zully Moreno. Ci:1!UO lU ICO.

, _' _ ,Srta. Ana Cecilia de Carvalho rotínhá, que na pia batismal
P '360 240 5) Compareceu a sessao,

OI
contemplação. Aos Apostolas

Urlarte receberá o nome de Vera Lú- ,-;eços't"14 e
',,' tenente Fercino Gerson Go- que, com imensas saudades,

Registamos, com prazer, na ela,
, �p. a e

. anos: mes re1presentante do GOIDan- olharam para o firmamento

,"e,femérid.e ,qu� ,hoje tl:a:lscOT- VIAJANTES. :- A��nçao: Suspensas tad�s a� do da Giuarnição. IdiZ o Anjo do Senhor: "Ho�
re, o amver.sano natallclo da ALFREDO EICK

}.entIadas
de favor e, perma 6) O CeI. Olimpio Mourão mens, por 'que estais aquí ina-

. exma. sr�. A'na Cecilia ?e Car- Esteve em Florianópolis o tnente.�, reXicepto_.,ImplenS�l 8_ Filho, Chefe da .1Sa C. R., es-I tivos, olhando para o céu?
-vaLho _Dna,rte: �d. e,slposa do 81', A1fredo Eick, Direto!' da ������. _ ÁS 730 hC"as teve em visita á GomissâJo, I Ide! .. , Agi!",' Preparai-vos
s:._ J?�O Eug�11l0 Ur,larte, fun- FáJbrica de PalpeI' Itajaí. ..',' apresen.tando.� vaHo-sas suges- rpara o trabalho que Deus. vos,ClOnarlO da flr:rna Hoerpcke S. JOÃO MEIRELES JOR

Joan Fontame - em ---:- tões I destinou" _ Cristão vai "u
A. Ind. e Com.' Em gozo .de ]érias, pa�sou OS 4:M0RES DE SUZA::rA ,�' '" * *' também� traJbaliha �l/O rei;;'o

, Cmn. Geor:ge Brent, DE-nm�
C C.l O N �

d C', to' 'E ", 1 '.

Srta. l\Iaria,
*

de Lourdes u!lla temporru_?a e� nossa <?a- O'Keefe Walter A!bel e Don de Ol'mNI _'l.D 1'." ,e ns . m prrmelI<? ugar.
, pItal o Sr. Joao MeIreles, atlvo F'

' MÀNTlPO O PREÇO DA salva a tua alma, e ajuda na

. Sçllml�t. .contador da filial do Banco o:e.. C Iii! 360 (' ')
MANTEIGA PARA O PÚ;. salvação de teu próximo porDeflUI, na efemende que ho- Nacional do Comércio em It�- Preços. - r'il', umco. .

BLICO tuas oraçÕes e sacrificios ror.

t'
. ."

a,

"Imp 14 anos'..... . _ I " , .t'
.,Je fll:r;eorrre, o alllVeISarlO jaí. _ S. S, que a.qui conta

. .

Comumric.a-nos a COoml,ssao teu exemplo comovedor de ca-

lU.atahclO d.a prendada

se,
nho-

,com inúm?eros amigos, espe-
,',' ..... .... . .. , .... . ...

,Municipal de Preço,s:
"

I tó!ico lógico e ·ativo. .

t M d L rd Sch ' PRóXIMO CARTAZTI a ana e ou es -

cialmente dos meios esporti- T,ea'tI-O A. da 'CaI'valho 1) Em reunião realizada .. '. •

.mid't, elemento gracioso da so- b" f' 't'
v

d
,"ciedade local.

vos e aJ1Joano, OI mUl o cum-
_ sálbaxio _

com a presença ,e ·repr�erU-
. -

i
* primentado, Sensacional estréia de ltantes da indústria de laticí-

'1iIlI"
"

dindo em Curitiba. PALME'IRIM Id.OS, ficou assentaJdo o

forn,
e�
,-'

,

.

. g,SRA. GENY GARCIA '" . cimento rergiUlar de manteiga e
• . .: :.'Deflui, hOJ·e. o anl'versário nata' E sua grande ,companlu'u ' ,

TO FRA CISCO
.

a' 'p,opulaç"o de F.lorianópolis', .

.' -' .

i.:lício da exma, 'srei. Ge�lY Garcia. PREFEI
,
N,

Com a COIInwia ,em 3 atos de W
,

�G�!ctd:na eJpa.a do sr. Belmiro BARRETO
Paulo Orlando:

' pe�las firmas Frederico Hardt

* Esteve em Florianópolis" o
OS MAR!IDOS ATACAM. DE e Comércio Industria Hansa

Sr, Francisco Barreto, Prefei- � A
YOLANDA VECCHIONI

to Municipal de Camboriú. - S.
MADRUGADA '2)· Os !}r,eços em �igor, são

A data de 28 do corrente, as- S. que tev€ oportunidade de os seg'Ul�Thtes:,'sinalou a passagem do aniver-
ehtrevistar-se com o Sr. Intér- Manteiga de nata doce, en-

,Srário na�lí�io da Sta. Yolan- ventar Dr. Udo Deeck, sô'bre laJtada, ao vaf.ejista _

da VecchlOlll, atualnnente resi-
diversos assuntos da adminis- Çr$ 19.,50;*

'NOIVADO: tra9ão. d,e seu município, volta Manteiga de nata doce a

C +'1 h't M I satIsfeIto com O resultado de granél, ao varejista _

.

om a gen"I .sen OrI a ya- . ,

C $ 20 00 ..

ria da Glória, fino ornamento sua. 'vlage�. �, �Mantei�a de nata doce ao
Traobalhem e sofram, poisr,

d
'

d d bl � amando a .tarefa a que se can-a SOCle a e umenauense, e
RUBEN'S BOSCO 'd I t

.

consumI ar, em a a _

.. ', ...
sag,rarmm, não s<ó })e,lo resgake-filha do sr. Procópio Telles e

E s't eve em FlorianóTlOolis, Cr$ 22,50,'dA A r do passado, s.enão também pe'-, e sua exma. esposa, sra. 11-
te�.:lo I'etor...... .."do a rtaJ'o" o "1". Manteiga de nata doce, a.

T 11 UM""ai GW. '" la sublime alegria de ilum.ina- -

tOJ.ua e es, contratou casa-
Rubens Boco,co, gerente da fir- .granél, ao consumidor _

t J'MIM f
'" ....

'

ça-o dOo 'presente ..-

men o o sr. os·e anoe a ra.
R H B Lt d d Cr$1124,OO. �

ma ,

"

osco ,a a., aque- «**'Mafra.
*, la Ci,dade. Florianópo.lis, 29-5-46... O verdade-h'o amor frater�

nal não pede compensOOs, não<
experimenta ciúme, não é ex

clusivista.

Desembaraçar-se dos aflitos"
oferecendo-lhes o .supérfluo é
}iiVirar-se

.

dos necessitados,' de
maJl1ieira elegan:te, COIIIl aJbso-,
luta ausência de iluminação,

,

espiri,tural.

'''V''OIIId"la

"T,ados os que �rcha.ram
na vanguarda da. verdade e da

luz, sOlfniram o assédio da.
mentir,a e da treva, não obs
tante a sua condição de ins
trumentos da Providência Di
vina para o ruperfeiçoamento e

feàicidade do mundo.

Reslriada eDil
.

41,••1_11
��;J"� Para acalmar tosse

v:--.... e soltar o catarro•

'" derreta algUm VicIe
VapoRub em água
a ferver, � inale os

seusva�.Aodei-- tallifricclàneopeito,l
costas e pescoço com

BtlBZiWt1
A caridade é muito

que a esmola.
***

,,(De "Lázaro Redivivo")

maior,

CASAl\IENTO:

'Em d f
.

d-ENLACE DR, ANTENO'R TAVARES
e �te 5Il o povo-- ALMERINDA PEREIRA. .' '. � à'll'Q

Realiza-se hoje. ã. 16 horatJ, na
Ás 10 horas de ântem re.uniram. ..ise, em urna das salas da

::.residência do lInr. Euclides N, Pe-
reira, o casamento do dr, A�teno1' Pred'eit:ura MunicipaJ, os membros da Comissão M.unicipal de
'Tavares com a .rito. A.lmerinda P.rêgos, tendo sido assentadas as seguintes medidas: ,

Pe�eira, fino ornamento da nona a) _ Inor proposta do sr, Miguel Daux, foram nomeados
.sociedade.· F

O ato. religioso �fétuarcse-á às os 8>rs. Petra,rcha Calla.d.o e, Manoel F1erreira de Melo, Presiden,..
17 hrs , na Capeia do Instituto do te e Selc�etári.o: respectivamente, enquanto não fôsse resrpon-

· Sagrado Coração de Jesus, dida, p,elo sr. Júlio Barata, a oonsul:ta que, nêsse sentido, lhe
Testemunharâo a cerimania civil dirigiu o .gor. Prefeito Muntdpal;

o. casais Lotário Paulo 'Rrothfucha b) _ rem,etlid,.os, à S.,eer,etaria. da rSeg'urança PÚbh,'ca, afime sua exma. Senhora e Cap, Jacó
·

Tavares e exma. Espôaa; " 011 .nrB de serem lavrados os autos de infração e ap},icad'as as respecti
:,Estanislau Ligocki e exma, Se- v,as multas, os d'oC'lllmentos apreendidos pela Comissão, cons-
nhoro. Na. cerimanioll religiolas tantes das nn'DaS de veIIda, contra as {rumas Ind. e GOílll. Hansa
".erÕo paraninfos o dr, Orlando '

Goeldner e
.

exma. �enhora, e o S. A., d� Ibirárna, Fre.derico 'Hardt e -Carlos SchróedelT, ambas
· snr. Darci Pereira � senhorinha de Indafal. I

Nair Tavaree, mI' Euclides N. Ps- C) -'vi'sita de cordialidade da Comissão ao: Com.ando da
reira e lIenhorinha Felicia Riggen- Guarnir-ão Federal desta, Capi.tal, o que foi feito, na tarde de
bach. e o snr, Cap, Jacó Tavarel Y

e exma, Senhora ôntem, de cujas conversações f·toou asse.n'tada a designação de
*

um oficial do 14P B. C., para assistir às reuniões diáTias� co-

Realiza..!se, hoje, o elnilace mo elemento de ligação;
'matrimonial da gentil 'srta. d) _ que as reun1ões da Comissão serão' d.iári,as, até me&-

Ilta Cedlia da Cunha Lobo, mo ,a:os domingos e feriados.
com O sr. Va1d.e,mar Avelim da e) _ leva'l1itament(l) do estoque atual de gêneros de pri-
Costa, funcionário E.stadual. iI meira neces,sidJade, existente na praça.

Serão Ipadrinhos, no ato .ci- Assi.m, está a COomissão com amplo !}rograma a reali.zarr
· vil, por parte, do noivo, o sr.

I

em defesa dos interêsses do povo, não Ipermitindo que os co-

J.:oão l\'Larçal .e exma. espôsa, merciantes andem fóra da lei que regula o assunto.
\

o PRECEITO DO DIA
FATOR DE PROPAGAÇÃO DA

GRIPE'
O. calos leves de gripe, porque

escapam à vigilâ.ncia do médico .

•ão esathmente O. maia�favoráv8i.
à difuilão da doença, Eles con

correm para qu!, a infecção lIe

propague fàcilmente nas cidades e

QO longo da. vias da comunic,ação.
Tenha Gom as pessoall que

ap'enaa parei:em redri<1da3, as

precauções e cuidados indi
cados para .OS �aqos sabiàa
mente d.e gripe, S�E3,

Camisas, Gravatas, Piiamel
Meiasda. melhores, pelos me�
Dores preços 86 na CASA MIS
CIL.\N'EA ' RuaC, Mera. 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIVROS
PARA LeR E DEPOIS GUARDAR

RECENTES EDICõES DA LIVRARIA DO GLOBO.
VICKI RAUM

�

A ÁRVORE QUE CHORA. Este é o drama da borracha, 0.0
Brasil 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 ROl\'IANCE DE LEONARDO DA VINGI. A grandeza he
róica das realizações de Leonardo da Vinci na arte e na ciên

. da, o seu gênio sem paraâelo d:e maior figura do Renascimento
dão a êste romance biográfico um 'caráter excepcional, infun-
dem-se de certo modo uma grave pobreza . $45
LILLIAN SMITH •

FRUTA ESTRANHA. A história de um amor estranho, e

belo, que o ódio, a violência e o preconceito de raça tornou ím
possível. O vigor dessas .págínas, a beleza de narração e a ihl
por-tâncía da mensagem social tornam a leitura dêste romance

urma autêntica experiência emocio-nal. $25
RUTH GUIMARÃES '

.

ÁGUA FUNDA. "Água Funda", uma contr-ibuição literária
de primeira grandeza, traz para o romance brasileiro o nome de
uma notável estreante. 'E' um romance sertanejo, um documen-
tário social valor-izado pela transposição ar-tística $18
GRACILIANO RAMOS

HISTóR1AS mCOMPLETAS. Neste volume encontram-se
colecionados vários contos do romarrcista de "Angústia" - um

dos mais expressivos valores da inltelecllualliJda1ie brasileira. $15
LIAM O'FLAflERTY

O PURJrA1�-O, Traçado com a mesma firmeza xie "O Dela
tor", êste romance contém páginas que fazem le.mlbrar Q.> "Inf'er-
110" de Dante ou o "Ulisses" de James Joyce. E U!I11 drama que
AAcança a grandeza' de uma tragédia grega. . '0 $17
ALDOUS HUX"LEY

O TEMPO DEVE PARAR. Desde a publicação de "Contra
ponto" nenhum outro livro d!e Huxley esteve fadado a desper
tar <tão grande irsterêsss Fomo êste.. Todo o espírito cáustico e

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

POESIAS ESCOLHIDAS. Nesta antologia, o leitor brasileiro
encontrará, dispostas na mesma. ordem em que se acham os ori
ginais, as poesias escolhidas nos sete pr-incipais volumes do
grande lirico francês. Traduções de Onestaldo de Pennafort, Ma-
nuel Bandeir-a, Guilherme de Mmeida e outros. :$40
FRIEDRICH NIETZSCHE

VGNTADE DE POTf:NCIA. Neste livro, que constitui tal-
'I 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 sigriificaçâo universal e descortinam
à humanidade futura novos caminhos para a sua grandeza. $35
PLATÃO

DIÁLOGOS. Traduzidos dírétarnente ao grego, aqui estão
três .peças que constituem portas de acesso essenciais às cons

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

amor; e "Feda-o", que encen-a a famosa Teoria das Idéias. �2
Nas Livrarias ou pelo Reembôlso

LIVRARIA DO GLOBO - ANDRADAS 1416 - P. ALEGRE

'Economia e

Finanças
(Serviço Especial do CEC para

"O Estado")
Londres - Por volta do ano

de 1700 fundou-se em Salisbu
ry, na Grã-Bretanha uma fá-Ibríca de tapetes que pOUiCO de
pois já se havia. firmado no

conceito dos principais centros
comereíaís pela excelência dos

I
seus produtos. Foi a fábrica

['
Wilton, cujas atividades esti
veram praticamente paralisa
das durante a guerra e que
voltou agora a funcionar. Logo
depois de reiniciados os seus

trabalhos essa fábrica passou
a receber encomendas de toda

! a parte, inclusive do exterior, Idevendo-se notar que foram

i encomendados pedidos ulti-I

'I
rnamente á fabrica Wílton, da
Austrália, Dinamarca e África
do Sul, no valor de centenas
de milhares de Iíbras. Apesar
das necessidades domésticas a

Wilton 'destinou 30% da sua

produção para atender aos pe
didos do. exterior.

x x x

Há poucos meses, o govêrno
grego, por intermédio do re

presentante da UNRRA em

Atenas, adquiriu 16 locomoti
vas de fabrícação inglesa, que
figuravam entre os excedentes
do material aliado deixado no

Egito, representando um va

lor global de 250.000 esterli
nos. Essas locomotivas foram
desde logo enviadas para a

Grécía, onde estão sendo em- f

pregadas nas ferrovias do Es
tado e representam uma I das
mais valiosas remessas de ma

terial pesado enviado para a

Grécia, no decorrer destas úl
tima-s décadas.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro! TOME RNOT
Adqu.ira. TUDO de que necessitar,

,de UMA. SÓ VEZ,
pa.ga.ndo PABCELADAMEJIITE,

com as VAl'lTAGE:NS da. compra. à vista,
servindo.se do

S,ISTEMA
,

CREDIARIO KNOT .'"

8""'5
Celcados
•6vels

RAdlos
Geladeiras
Bldcletllt

J61as

Livros
Chapé••
Instalaçies elétrleu e ....Itá.....
ArtleOl para pr....t••

Peles
Casacos
Quaisquer .rtl.OI

."

..,.

INDOST�i cOMéaqci.! SEGUROS KN�.
-

bi*i....-;-:-bM Ih t' ..... Ü" 17 .;:-
.'

-----

0._".m.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idiema.
pol'tu·
guê., IIW

panhol,
hancê••

.

inql�••

etc,

Romance, Poesia. Religião, A
viação, Matemática. Física.
Química, Geologia. Minera.
logia. Engenharia civu. mili
tSI' e ncvnl, Carpintaria, De
unh•• Saneamento, Metalur·

. gia. Eletricidade. Rádio, Má,
.quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete

�ináriQ. Contabilidade
Oicionári-o•• etc. e

RECORTE flSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORI.AJ.�ÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinie
de�sa (;AIXA com a mensalidade de Cr$ "

•

Florianópolis, de ...•..•••.•. de 194 ...•..

Aos nossos

Agentes
leiam todo dia esta coluna

ité o fim
-- Pedímcs avisor por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no mesmo dia,

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADU LEITUH.: Se o 'lU<O -ne

interessa é, realmente, uma providencia

vara endireitar o que estiver errado eu

para que al ....uma falta não se repita; e

1NÃO o escândalo que a sua reclamação'
ou queixa poderá vir a causar, encanrr- I

nhe-a • SECÇÃO 'RECLAMAÇO F,S.
de O �STADO. que o caso será lendo

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, rececendc v. 5. uma infor-ma

ç;;,') do resultado, embora em alguna ca

sos c�o sejam publicadcs nem a recta

mação nem a pvovidêucia tomada.

Fretes, mudanças carretos,
em geral?

,

A I TU
Mercado Público,' 37.

Fone 16-34.

CONTRIBUA
pana a CaÍ1a de Esmolas a08 Indí
ge.ntes de FlorianóJ}olis.

l'OSSE.
5RONQUITE

TOMe SEUPRe

o finElHOR DOS mELHORES
____ �IC Ofol.S, ft'= 1114 1lIII8

DOENÇAS NERV<)SÁS
- Com os progressos da mediei�
hoje, as .doeneas nervosas, quandO'
tratadas em tempo, são. males per.
feitamente remediáveis. O curandef
rismo, fruto da ignorâneia, só pod.
prejudicar os indivíduos afetados d,.
tais enfermidades. O Serviço Na..
dona} de Doenças mentais dispô.
de um Ambulatório, qne atende gJ-a..
tuitamente os doentes aervosea tn..

dígentes, na Rua Deodoro 22. d.. ,
, às 11 !horas. diàriament..

Reabertura do
Laboratório

ESCRITÓRIO .JURíDICO COMERCIAL
A81!untos: ruridicos .- Comerciais -- Rurais e \Informativo.

Endereço TeL ELlBHANCO - LAJES �- Santa Catarina
Consulte nOl;SQ Orqanização antas de .e decidir pela com

:?ra ou venda de irnoveis, pinhais ou qualquer
EUl\presa ,nelte e.tado �

Dil'etor: •• DR. ELISIARiIO DE CAMARGO BRANCO ,-
ADVOGADO'

.

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

Nome ,por. extenso ••••............••..••.•.••••••

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935 "

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

!
M<lntaqem de flídios. Ampli-

ficadores-Transmia,o'l'aa
Mat.edal iznportod� direta

mente dali U. S. A.
Proorietário

ütcm-r Georges Bühm

I
E�ectle - Tecnico - Profi..ionol

formado na Eu.ropa
:C'lorianópoli.

'l:(U(1 João Pinto ri. 29 _. Sob.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

llua Deodoro, n. 3S - Fpolis,
Éncarrega-se de:' CQwpra.,.- venda, hi

peteca, legalização, avaliação e admi

rustração de imóveis. '

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos I nsti tutos

de Previdência e Montepio Estadual,

AUMENTE-
seus negócios em São

Paulo. confi'onào-o8 a

MARIO SCHAEFER
Representante

'I
Caixa !:Iosta}, 5756

IEnd. Tel. : Mariely.:-.,
--------------------------

FRONTEIRAS 04
MISÉRIA

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

chiade. ,

O autor conterrâ.neo vem
'

encontranddo gra,nhdje aceitação �'por parte o pu ico. do .eu

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

AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MISÉRIA
que lIerá mais' um suce••o

desse nóve} escritor
oatarinense.

8 Sahão
,

''VIR<iEM· ESPECIAUDADE"
OlA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILL:R

TORNA' A ROUPA BRANQU.ISSIMA, \

(M lIrco l'e�I�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:LIRA TENIS CLUBE - Dia 1" de Junho, grandiosa /

Seírêe às 22 horas

.Sedos, Cesímíros

SA SA.�ura1IIjLI

Havia em Lily Browne, a figura central dêste admirável ro
-mance norte-americano que se intitula "Aleluia" - uma quali
dade intangível, capaz de alcançar as vidas perturbadas dos que
.a cerctcoam: Possuia uma gentileza e simpatia, um instinto de hu
manidade que era irresistiuel ipara os que lutam e estão contúsos.
É a sua personalidade que predomina em "Aleluia", seja na fan
tástica altura (lo "Kentucky Derby", onde ela encontrou Green
.Suituuui, ou na fervilhante cidade de Si, Louis, onde foi morar
. como espôsa dêle, ou. ainda na calma de Perkins, Missóuri· Lily
Broume nunca perdeu essa qualuiaâe - êsse anseio de acolher
no coração os desesperados que necessitavam os seus cuidados. O
weço foi o desespero. Abandonada em criança pella mãe, que, tõ
ta condenada como assassina, Lily Browne aprendera desde cedo
a enfrentar a vida sem proteção.

Fannie Hurst criou um fascinante grupo de perscmcliâasles
-lle tôâas as esferas ele uma socteaaae inconçruente. Cada tipo de
ve alguma cozsa a Lily Brownes o marido, rebento sâiitco de fabu
losa fortuna; Neal Sweetland, filho dêle, produto neurótico de um
mundo que se abisma na guerra; Oleandro, o ex-convicto, amo
ral, profundamente leal e de boa índole; Florencec Wooley, bri
lhante, divertido e inconsistente - todos êsses haviam necessita
do do seu conforto.

"Aleluia" é o mais celebrado e um dos romances mais âra
Táticos de Fannie Hurst, Interpreta magnificamente a essência
do Oeste ,Médio na década anterior à guerra. �sse sentimento
de luta iminente está no livro; porém, mais do que isso é 'a histá
-ria daqueles impulsos humanos, daqueles pecados e virtudes hu
manas, que são os fatores da guerra e da paz. É a ihistória de u/a
'mulher que tudo deu sem recompense:

'"ALELUIA"'�, da famosa romancista Fannie Hurst, 4caba de
.ser traduzido ao ueenáciüo por Marina Guaspari e editado pela
-conceituaâa Editora Vecchi do Rio de Janeiro, que o apresenta de
-moâo impecável, com uma belíssima sobrecapa em cõres, obra do
'pintor Jan uach.

Clube Doze de Agosto.

NOITE DE GAI.:A
AVISO

Dedicada aos seus distintos associados, o Clube 12 de Agôsto, pro
'moverá no dia 8 de [unho vindouro, uma Noirte de Gala, com início ás
:21 horas. Constitue a primeira parte do programa, um concêrto de
-canto, a' cargo do insigne barítono brasileiro sr. Sílvio Vieira, figura
de renome do Teatro Municipal do Rio .. Para encerrar essa deslum
.bracce festa de arte, constará, a segunda parle, de um grande,baile, a

"rigor, O qual terá inicio, logo após o concêrto.
Os senhores sóci-os poderão reservar suas mesas, com direito a

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

I

'ÇASA MISCELANEA distri-I AP�M? Cr. 3,00
.

�uidora dos Rádios R. C. A Coro �8.8 ínfíma '

quantIa, �od
. . . I está auxllrando o seu pro:l:lmo.Victor, Vãlvulas e Discns. I,.;"ntribua para a Caixa de Esmolai
Rua Conselheiro Mafra "08 Indi�entes de' F14rianóPoUL

Irnporta.nte

·Yermifugo vegetal de efeito
imediato para Iodas as idades
Para combater os vermes, escolha LIPAN não tem contra-indicação,

'cuidadosamente o vermífugo mais qualquer que seja a idade ou o es

adequado. O organismo, muitas tado do doenté. Mesmo I\os casos de

vêzes, reage de modo Imprevisto extrema fraqueza, SOLIPAN, pode
contra. a ação dos vermifugos. SO- ser aplicado sem receio. De" gosto
LIPAN é um medicamento que não agradável, SOLIPAN é 100% eficaz no

contém nenhuma substância tóxica combate a todos os vermes e prin
e é plenamente tolerado pelos orga- eípaímente, contra a solitária. Exp&

nismos mais sensíveis, porque é feito. rimente SOLIPAN, o vermífugo -

S
almente inofensivo.

'

à base de vegetais, absolutamente

Inofensivos. SUa fórmula contém ex- 1
..

teato de pevides de abóbora, cíentí- O zpanUc;amente preparado. E por isso SO-

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

atualmente em CR$ 160.00{),OO.·
Tratar p�sso(llmente com: PAPELARIA MELIM

Rio do Sul - Santa Catarina.

OU�R VESTIR-SE (OM CONF8RTO E ELEGANCIA 1
PROCURE ,A

alfaiataria Pereira & Mello
Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

fi O O
I] 10'0
I) D 11
U Q []
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'U n ri
[] n H
U Ij IJ
O (j O
fg �. �
(1 n f!!]
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HOTEL SilO PtlULO
APARTAMENTOS DE LUXO
TODOS COM SALA DE BANHO

•

RESTAURANTE Á LA CARfE
�NO ANDAR TERREO

�,

PRAÇA DA BANDEIRA _ S. PAULO

e

(')R_LANDO SOA f{_PBJLLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja' e sobreloja � Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t .._- Ead. Teleg,,: «Scarpelli))' --- Florianópolis

1\1010r a óleo
,

cru
VENDE-SE um marca "Clt

max" - mil rotfoções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de ólec,
O motor 'pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marítimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto I

34. 'l'elefone 1134.
• • •

Compra-se
Mc bítia de sala, grupo esto·

fado, em bom estad-o.

Dirâgir-ee à caixa Postal lOS
, Nesta.
• • •

VENTILADORES
Vendem-ae doi. ventilador•• alea

triCXIB, grande., para cima da me

ao ou parede, sendo um oscilante,
p'roprioa poro ellcritório. barbaa-'
rioa , cofea. etc. Tratar na rua AI
mil'onte Lameg·o IS.

'" * *

r • Vendem-se, à rua'

�asas. Maior Costa 116
e à rua General Bittencourt,
esq. da Travessa Argentina n. 2.
Tratar à rua Major Costa, 62.

xxx

VENDE-SE: ;i�:a J�ar���
n. 1, na Prainha, ,(antiga resi
dencia Sallentien). T'rata-ae
com o de. Fulvio Aducci. ./

.',.. ,..

PREI'IS I-SE de lavadores
U 11 e passadores

par a tirtturaria. Tratar à rua

Tiradentes, 18 sob. das 9 às 11
e das 14 às J 1 bo�as,

.. ,_ ,-

I dUma cadeira
eu em-se para consul

tório dentário, de 1 pistão; uma
cuspideira de bomba; um motor

para consuttôrio dentário ada-"
ptado com 'motor Singer, em

perfeito funcionamento.
Tratar com o snr. Newton

Noce ti , nesta Redação,

.. 'c lI' .. 5 ... � 40�

40,::!;�. OA� ��t����f�f.;QY;OGVUT��r;,.,O"O��,"!�.ATÓ�1'.?"·';
,

,
.

•

..

I
,
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6 o "'�"SUlO- Qu."ta-Ielra. 30 de Maio', de 1946

Finalmente, na tarde de hoje, assistindo às elimioatórías do Torneio Jostiça Trabalbista

Relâmpago, saberemltS· quem ficará de posse d'o' honroso, fítulo. ::E:!�!J!f}�(i;_
Dias e José Dias.
:Reclamado: Hotel Central.'
Objeto: Indenização, férias,

aviso-prévio, folgas semanais e

salários.
Dia 31, ás 14 horas:

PROCESSO N° JCJ-61j46
Reclamante: Acioli Silveira.
Reclamado: Viação Floria--

nópolis Ltda.
,

Objeto: Aviso-prévio. '

Ivone Bonmassis Haviaras,
Secretário.

31 pE MAI4) DE 1936 Müller, Rubens Pederneiras médio da C. B. D., solicitou
A data de amanhã é de grande júbilo para todos nós, ea- Ramos,' Saul OLiveira e Solon permíssão ao Conselho Regío- -------------

tarínenses. Assinala ela um dos maas expressivos e notáveis Vieira. nal de Desportos, para reno

acontecimentos do nosso desporto. r
O Conselho Del íberatívo ací- var o contrato do técnico de

Foi no dia 31 de maio de 1936, precisamente há 10 anos ma, em reunião realiizada nolfutebol, proféssional Conrado

que � ::epresentação ca:tarinense c?ncorreu ao Gampeonat� dia � do 'corrente, elegeu.o Ros�, de nacionalidade uru

Brasileiro de Remo, realizado na Capital da Baía, sagrando-se.I Presidente de H01lTa, Ü' Presí- iguala..

com invulgar brilhantismo e para gandío dos barriga-verdes, I dente, o 1° Vice-Presidente, o * * *.

campeã do grandioso certame náutico. l2° VlÍce-Presidente, o Conse- CAMPEONATO SUL-AIlIERI-
Vencendo as renomadas representações do Rio' GrandellhO de Finanças e o Conselho CANO DE BOLA AO CESTO

do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Estado do
.

Rio, Espíríto de Si.ll,dicância deste clube e
'

FEMININO
Santo e Baía, os JlJOSSOS bravos e intrépidos remadores honra-i pelo senhor Presidente, foram ,saJllJtiago do Chile, 28 (U.
ram o nome do nosso desporto, dando-lhe lugar de destaque nomeados e empossados hoje, P.) - O Congresso .Sul-Ame-
no panorama esportívo do Brasil. 4 de abril, de acôrdo, com os ricano de Bola ao Cesto Fe-lO título de Campeão Brasileiro de Remo, que tão honro- nossos Estatu�os, :os demais' míníno, depois de deliberar TOME APERITIVO
samente coube ao nosso Estado, foi dos mais justos e bem me- membros da. Diretoria que de- i durante algum tempo, resol-IK N ( ) Trecídos. Os _nos�os remadores lutaram tenazmente para obtê- verá reger os destinos d�s� I veu que a séde do .próximo 1
Io e o conseguiram, graças aos supremos esforços dos seus Clube, no. decorrer do proxi- Campeonato Sul-Americano de

.

músculos. ) mo exercício. Ficou' assim Bola ao Cesto Feminino será " tá doAplausos ecoaram pelos quatro cantos da Nação. constttuída a nova Diretoria: a cidade de Buenos Aires. Se a li curare' es seu -

Santa c,atarína conseguira uma das suas mais gloriosas Presidente de Honra - Celso Argentina não desejar
-

arcar d('mfl�t<lcadofaçanhas esporttvas. Ramos; Presidente - Arnaldo com as responsaotlídades, o , fílJ

E O' povo de Santa Oatarina viu .concretízada ,a sua maior Dutra; 1° Vice-Presidente -Iperú terá a preferência, -

O "Curare" terrível veneno

ambição: a conquista do título máximo do remo nacional. Osmar Meira; 2° Více-Presí- Santiago do Chile, 28 (U. com que os índíos SIUl-ameri-

Enriquecido, 'O esporte remístico catarínense recebeu, não !ien.lte - Lourival Schmidt; 1° P.) - Já partiu a delegação canos há muitos anos junta.
só a admiração do mundo esportífvo do Brasil, mas também a Secretário - Gustav.o Zimmer; brasileira ao I Campeonato vam as pontas agudas das suas.

honrosa incumbência de representar o país nas Olimpíadas de 2° Secretário - Paulo Lange; Sul-Americano de Bola ao Ces- flechas, está sendo' agora, "do

Berlim. .
,

1 o Tesoureiro - Guilherme to Feminino. meetícado " para fins humani-
A nossa representação era composta \1)'or remadores do C. 'Schürll1al1.n; 2° Tesoureiro -I Santiago. do Chile, 28 (U. támos, ou seja, para salvar vi

N. Riachuelo e C. N. Francisco MartineHi. A iole vencedora foi .Frederico Manoel da Silva Fi- )P.) - Na reunião de sexta- das ao invés de tirá-las --'- re

() "out-rígger " "Jussanaaa", de tipo nacional, pertencente ao lho; Técnico - Adolfo Boos ; feira, rio Congresso Sul-Ame- vela o comentarista Eittchie

C. N. Riachuelo. A sua guarnição era composta por Orlando Procurador - Oscar Vieira; rícano de Bola ao Cesto F'emi- Calder mo "News Chronicle ",

Cunha, Otávio Aguiar, Joaquim Oldveira, Aurélio Sabino e Dé- Orador - Dr. Rubens Arruda nino, entre outras resoluções
cío COIutO, timoneiro. j •

Ramos: Méd-ico - Dr. Lauro adotadas, figura a seguinte:
Na prova de "síngle-scull " o remador Eldezer Bráglia, do Dama; Zelador: Acioli Vieira. "A altura máxima para as par

C. N. Francisco Martnnellt, competiu com os campeões °do Rio Conselho de Finanças - Aní- tícipantes do campeonato se

Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Estado do Rio, bal Clímaco, Arê Mannebach rá 1m,80".
EJ'lpírirto Santo e Baía, vencendo-os e conquistando o título de e Walter Lange.. Coruselho de

II
* * *

Campeão Brasíleíro do Remador. Sindlcância - Erico Couto, UIlI SELECIONADO CARIO-
Esses homens souberam elevar bem alto o nome do nosso P.edro Pa_ulo. Machado e Wal- CA JOG.�_RÁ E11 JUIZ

Estado, escrevendo com suor uma das mais belas páginas de dír de Oliveira Santos. DE FORA

heroismo esportivo. Falar de Orlamdo Cunha, Décio Couto, Aproveito o 'ensejo para Juiz de Fóra, 29 - Como

Otávío Aguiar, Joaquim Oliveira, Aurélio Sabino e Eliezer apresentar a V. S., meus pro- parte das comemorações do

Brághía, é enaltecer os memoráveis feitos, é lembrar a todos testes de elevada considera- 95° aniversário da fundação
quão forte e preettgioso era outrora o nosso remo. ção. (a) Gustavo Zimmer, 1°1 da cidade, exibir-se-á, no dia

O dia 31 de maio ficará sempre gravado na história do re- Secretário". 31 do corrente, enfrentando

mo nacional, como o mais belo e <brilhante fei:to do des:porto
* * * os locais, um selecionado. ca-

barriga-verde.
/ INíCIO no CAJUPEONATO rioca. /

Recordando 'esta data, relembremos também as outras DE AMADORES *. 'i' *

Igrandes façanhas dos nossos remadores que, de 1933, a 1940, No próximo domingo terá A 7.a RODADA DO TORNEIO

conquístaram, em competições riacíonaís,: 4 terceiros lugares início os campeonatos da la 11lUNICIPAL
€i um sexto lugar, em provas de ';out-riggeT" a 4; 1 segundo Divisão de Amadores e da Di- Rio, 29 - Em prossegui-
Iugar e 1 quarto lugar, em 'provas de "out-rigger " a 2; 1 se- visão de Aspirantes, sendo o mento do Torneio Municipal
,gundrü lugar, 1 quarto lugar, 2, quintos }lugares e 1 sexto lugar, jogo inicial e;ntre Figueirense da divisão de prO'fiss {O'nais, es-
em provas de '�single-scull". e Caravana do. Ar. :tão marcados para domingo I

A çontenda entre A<spiran- os seguintes encon.tros: A'illé-l.A DECISÃO DO RELÁIlIPAGO AVAÍ FUTEBOL CLUBE tes será às 13,30 horas. rica x Flum�llense, Bonsuces-
Conforme determirnou a. F. Recebemos a seguinte cir� * * * so x Vasco, Canto do RiQ x

C. D., hoje à tarde, no estádio cular: VAI TER SÉDE PRÓPRIA Mad.-t�reira, Botafogo x Fla- terá que pô-lo novamente em.

da Rua Bocaiuva, serão efe- "Floriam6polis, 4 de abril de São Paulo, 28 - A Federa- mengo e Ban.gú x São Cristó- disputa. E não é preciso dizer
tuadas as eliminatórias para a 1946. -:- Tenho a hçmra--de le- ção Paulista de FutehO'l está vão.

.

que os jogos de campeonait&
conquista do Htulo de campeão var ao conhecimento de V. S. cogitando de adquirir um pré- n* inglês de futebol estão deSIPer�
do Torneio Relâmpago, que que em Sessão de Assembléia dio iPara instalar sua sMe. A FUTEBOL ESTRANGEIRO tando o maior interêsse en.tre
sea-á disputado pelo Avaí, Fi- Geral, realizada no dia 31 de Comissão encarregada de tra- (U. J. B.) -:;- Passados os todos os aficionados do fure-'

gueirense, Caravana do Ar e março pp. foi eleito o seguinte tar do assunto, esteve reunida primeirüs meses após a cessa- 'bQl, tanto do país comO' do e�-

Atlético, todos COlll 4 ponrtos Conselho De1iberativo dêste na seIll3.dla passada. ção das hostilidades na Euro- trangeiro.
perdidos.

'

Cl:.be: Pr.esidente Joã<;>
-

* * * pa, vai se,r agora di.l�Jmtado' o O formidável estádio d.e!

Im!teres'santíssima e empol- Arê3!s Horn; 10 Vice-Presiden- PRORROGA.DO O CONTRATO maior e mais valiO'so troféu WemMey, que dispõe de aco

gantes serão as contendas' de te - Júl,io Voigt Neto; 2° Vi- Rio., 29 - O' Madureira co- esportivo da Grã-Bretanha, a modações para 100.000 pes
hoje, onde os conCOrrentes ce-Presidente - Edgard Bü- munticou á F. M. F. que pror- Taça de Futebol, cujo jogo fi- soas, terá com certeza um dia..

empregarão o máximo das cheles. Membros: Adolfo Mar- rogou o contrato do jogador IJ!al é sempre disputado no tra- cheio qurund.o fôr alí disputa.doo
suas �ürças pela vitória das tins, Aldo 'Nunes, Amaro do Nilton, pelo prazo da suspen- clicional estádio de Wembley, o 'prélio final da taça, e as au-·

suas cores.' Patrocí,nio -Coelh.o, Antôni.o J. são aplicada pelo Tribunal, de situado nas proximidades de toridades que o dirigem já fi-·
O 1° encontro será iniciado Salum, Eduardo Nicolich, Eu- Justiça Desportiva. 'Londres. zeram os seus cálculos sôbre,

as 14 horas. clides Fernandes, Guilherme * * * Êsse cobiçado t:rpféu espor- a renda provável a ser arreca-

Em olUitro local desta pagl- Schü�mann, Hubert Beck, Jai- ROSS RENOVARÁ CON- tivo passou todos os anos de dada nessa ocasíão, devendo a

na damos o 'programa dos jo- me Linhares, Joel Lange, Jor- TRATO guerra sob a guama, do clube I mesma orçar a casa das 40.000
gos, sorteados .ontem, na ,sede ge Éaruato, Osní Gonçalves; São Paulo, 29 - O Palmei- de Portsmouth, que foi o seu libras esterlinas - senão ul-
<da F. C. D. Reinaldo M6Umann, Roberto ras, desta Capital, por in::ter- último vencedor, e que agora trapassá-Ia.

l

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Estiveram reDnklos� ontem, os membros da Federação Atlética C.alarinense.
f·icOD

-

assentado que, a 24 . de Junho . vindouro, serà realizada
a tradicional «Corrida' da Foootira»

,
�,

AOS SOFREDORES
A Dra, L. Galhardo, ex-médica do

Centre Espir-ita Lu-Caridade e A_ar.

comunica a mudança do seu consul

tório para a rua do Senado, 317, ,2-

andar - Rio de J-aneíro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde pas...

a oferecer os seus p-réstimos. Escreve
detalhadamente o nome, idade, ende-

reco, -nviando envelope selado e subs-

crito para a resposta, jU1l'tamente com

a importância acima.
. .

�/

NOVO HORÁRIO DA

P. At.EGRE - FLOEIANó
POLIS - CURITIB A.

QUINTAS E DOMIiNG0S
Deoolagem de Flarianó1)ol! s,

ás 14,15 horas

CURITIBA - F\LORJ .�Nó
POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianópolis,
ás H),OO horas

INFORMAçõES:
'

FILIAL VARlG - ED. LA
PORTA - TELEFONE -

1325
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Ctrurgia e Ortopedia clinica e cí-
'

,rurgia do torax. Partos e doenças
de serrhoras

OONSULTóRIO: R. João Pinto 7
DJárlamente das 15 às 17. horas.
RESID�NCL'l.: Almirante Alvim.

36. Fone M_ 251

DR. SAV:AS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica ·de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habí lítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONS�LTóRIO - Felipe scnmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID�NClA - Conselheiro Ma-
.

fra, 77.
TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonal de Medicina da UniversIda.
de do Brasil). Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Doen
t1as Mentais. Ex interno da Sánta
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrtco do Rio na Capital 1'&

deral
CLINIC.'i MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício AmélIa

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGlA G'ERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIÁS DE SlIil.

. . .. NHORAS - PARTOS ...

Formado pela Faculdade de Medl-
clnna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por va
dos anos do Serviço Cirúrgico do •

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ·
lla1'"s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

dtero, ovários e trompas. Vartco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.598.
RilSID�NCIA: Rua Esteves JO

nlor. 179; Tel. M 764
�._---------------------

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

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

mente do coração:
ELEC7ROCARDI0GRAFJ.1

Doenças do sangue e dos 'nervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das 15 às 18
horas.

Atende
.

chamado; a qualque- hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...
-

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

62. Fone 766

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDJCA DE CRL'iNÇAIS.

ADULTOS
CONSUIJTóR'O: Rna Nunes Ma

.

ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

.

RESIDftNCIA: Rua Mar�hal Ouí
. lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSUL'r4RIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerê» Ramos"

CLfNIÇA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS _

Ccnsultórío: R. Visconde de Ouro
Preto, i - esq. da pr'aça 15 de No
vembro \ rltos da "Belo Horizonte ")

TeJ. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fpne manual 812

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

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR�.

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

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e,
anus - Hemorroidas. 'I'ratarnen

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

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

Resid: Vidal Ramos, 6ü.
Fone 10.67

-Dr. Lãuro Daura
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

Serv!go do Profe••or Br'iquet
sXO PAULO

ADTOlIOPILIST4S J
Atenção

Para o seu dínamo' ou
motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua 'Conselheiro Mafra

ne. 94

• .... PF__ DiZI&AL ... ' ....... I

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
,o...... _ 1171 - ·Sé... : IAI'A
IlfC!:NDI08 :R T.A.N8POKT:S�

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPJTAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 9óo.606.30
5.978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

..

..

Sínistroe pagos nos

Responsabilida1es >

últimos I\) anal
«

98.687.816,30'
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massarra, Dr.
e José Abreu.

, i
de Carvalho. Dr. Francisco I
Joaquim Barreto de Araujo )

i

I
I

..................................................................1 ..

, I
-- _ �

'

Copyri9ht da
The HAI'E rouHlAND lln�

1. .. que, no Japão, em ca
da universidade ha uma ca

deira especialmente destinada
a estudos de seguros de vida.

2-. .. que a. côr da baleia vai
mudando com a idade, ficando
aquele cetáceo com a cabeça e

o dorso inteiramente branco
ao fim de certo número de
anos.

3. .. que os campônios Chi-Ineses costumam jurar torcen
do o pescoço de uma galinha
como sinal de que os deuses
devem' fazer o mesmo' com

aquele que jurar em falso.
4. " que, recentemente, um

escritor canadense conseguiu
fazer esgota.r a edição. de um
seu romance em 24 horas, fa
zendo inserir num jornal um
anuncio pelo qual um milioná
rio jovem, de boa aparência,
desejava conhecer, para ca

sar, uma moça exatamente
igual à heroína do mesmo ro

mance.

5. .. que, em 1911, o calí
grafo Hans Schantal, de Vie
na, logrou copiar, em 30 noras
de trabalho, todo o libreto da
ópera "Cavalleria Rustícana"
em um cartão postal de tama
nho normal, conseguindo es

crever, com uma pena comum,
nesse pequeno espaço,' 2.550
palavras, isto é, 90 por centí
metro quadrado.

6 ... que; recentemente, por
ocasião de uma reunião da
"Amerícan Dental Society", de
Chicago, um dentista daquela
cidade calculou em 1� milhões
de dólares o valor do ouro apli
cado em trabalhos dentários
enterrado anualmente nos Es
tados Unidos; e que, para evi
tar que o "vil metal" revertes
se á terra, de onde veio, outro
dentista propôs, então, que o

govêrno decretasse uma lei

proiibindo o sepultamento de
cadáveres com trabatnos. de
ouro nos dentes.

. RETiRARAM 'suss CANl)/-
DATURAS ,

Tôdas as bebidas, Inclusive as
fabricadas. em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí
nenses, - em vista da certíssi- fma vitória do aperitivo KNOT.

�

ODIN
I�
t�-

lH E RECOUflUll l

conTRA FERIDAS RECenTeS ou rlnTI6AS

I melhore. fábrica.. A Ca.a •A CAPITAL- chama a atenção do.
visita ante. de efetuarem .ua. dompral!l. MATRIZ em

J<' _

Viagens
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS r JOINYU-E
SAíDA DE FLORIAHÓPOUS:

CHEGADA A JOINVILE:

SAíDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde .

r
,

Informações:
Em Fpólis. - na Redação do «O ESTADO»

Em loinvile - no Hotel Príncipe

Imposfo sõbre 'Yendas e

f,9Bsignações
UM LIVRO UT1L

Pl'efa;ciaJ1:diO livro sôbre titulo acima, a sair breve, de autoria de'
Adolfo Blttenc.ourt Silveira (Sub-Direto-r da Receita) e João Teixeira
da Rosa Júnior (Oficial Administrativo do Tesouro do Estado) o- exmo,
sr. dr. João Davi Ferreira Lima, atual Secretácio da Fazenda, assim se
expressou:' .

. "Rel1Jlill{�O em volume a legislação estadual é federal concernec.e
a� .ímposto sôhre Vendas e Consignações, bem como, em índice alta
bétíco e rermssrvo, decisões e emendas de pareceres relatdvos ao aludi

do bributo, protertdos por autoridades esta
duais, além de um -p,rátiaD- e falrto formalár io
sôbre a matér-ia, prestaram por sem dúvid {, os

srs. Adolfo Bittencourt Silveira e João Teixei
r� eira Rosa Júnior, serviço de 'real valia, pr in
cipalmen te ao comér-cío e á, indústria e tarn
bém àqueles que, pela 'sua atívídade, se vêm
a braços com as dificuldades constantes e

multiplas de assunto tão contravertido. Pre
encheram, não ha negar, uma lacuna que est+
va reclamando imediata solução, tantos são
os obstáculos com que diácí amente denaram
tanto os que pela sua função exigem o impns
to como os que pela sua atividade 'o pagam. E.
o fizeram, aqueles esforcados f'uncionár-In-, do

Tesoure do Estado de Santa Catacína com a pno1fkiência que da sua

longa prática, d,e serviço era lícíto .esperar".
Faça encomenda do seu exemplar pelo Serviço de Reembolso Pos

tal, Á LIVRARIA ROSA.
Rua Deodoro 33 - Flor-ianópolis.

A [)VOG .t-\Dã.:'3 I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. r. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - florian6polis.
Sala 5

ESCRITÓRIO JURtDIfiJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

A.DVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 5>&

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

Fabricant$ e distribuidores das afamada. con

fecções �DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscada•• · brin.
bon. e barato., algodões. morin.' e aviamentos
pal'a alfaiates, que recebe diretamentt\ das

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

Florian6poli., - �FILIAIS em; Blumenau e Lajes.

-
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Há moita iDven�ão, e nã'o pODca mentira" quanto à existência do «homem da capa negra». O�
montos e os casos, por ai D4arrados-. cheiram a exploração politicante. Se não a'larmasse as fami-p"

. 'lias, teria isso
I

um,sabor- de anedota, que valeria a pena cultivar, a título de
.

,

derivaUvo às/dificuldade,s da crise.· .

ri

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

FlorlanóDolb; 30 tje Maio de 1946

Mais uma grave ameaça
WASHINGTON, 29 (U. P.) - O govêrno norte-america

no encontra-se dfante (la �meaça de! uma terceira greve de
ambito nacional. Trata-se da 'projetada greve dos marítimos,
que poderá afetar eêrca de três anil e cem navios em todos os

grandes portos 'llJorte-americanos. O govêrno já está Iatervín
do como mediador para ver se patrões e empregados chegam
a aeõrdo, \'

a Itália não, está em condições
ROMA, 29 (U. P.) - O ministro De Gasperi, falando à l

imprensa daqui, declarou que a Itália não está em condições
de pagar qualquer reparação de guerra, seja, 'a quem for. Por
sua vez o rádio desta Capital afirmou que esta era a resposta
da Itália ás exigências do comissário russo para o Exterior,
Molotov, quanto as reparações da Itália :à Rússia.

, Mais .
'.' Ium , Inocente •

responsabilizar os governado-
Nuremberg, 29 (U. P.) =: O res dos países ocupados pelo

homem encarregado de díri- envio de trabalhadores escra

gir o trabalho escravo na Ale- vos, sôbre os. quais não possuía
manha nazista afirma 'e jura controle, segundo afirmou.
que é inocente. Os culpados - Contudo, um dos promotores,
declarou Von saucket - fo- para demonstrar que Sauckel
raro Hitler e ° dr. Goebels. estava mentindo leu um tre
Dessa forma o acusado wo- cho de um discurso do mesmo,
cura, como os demais naZIS- dizendo que era "preciso pôr
tas presos, lançar t culpa de de lado o que restava da sensí
tudo sôbre os que morreram, bílídade humana pára resolver
como forma de escapar ao caso o caso, dos trabalhadores es.:_,_

ttgo. Sauckel ainda procurou cravos."
.

SOLUCIONADA, A 8REVE DOS MINEllROS
WASHINGTON, 29 (U. P.) - O Secretário do Interior e o

líder mineiro John LeJEis assinaram um contrato de trabalho
para as minas de carvão, solucionando, assim, a greve dos
mineiros.

. .

Um
• A •

SUl ge,nerls
BAD NAUHIM, Alemanha, 29 (U. P.) - Um caso sui gê

neris sUjcedeu no Tribunal desta cidade, durante o juLgamento
de GJ'ianvil1e, acusado de tratame:nto brutal dos prisioneiros
de Lichfelid. As trezes te:stemunhas chamadas para depôr,

.

de
pois de comprovarem sua identidade, fizeram uma greve de
silêniCio, não r,espondendo a nenhu:ma pergunta doO pif'omotor.
Diante dessa siltuação difídl o julgamento foi adiado para a

pJ:"óxima sexta-feira.

caso

Os russos já possuem, O' processo
ESTOCOLMO, 29 (U. P.) - Os rusoSos,. p9.8Siv�lmente, já

possuem o processo de produção" de ,energia atômica, de auto
ria doOs dentistas- france,ses Curie. Foi o que afirmou ,em Esto':'
colmo o professor Tandberg, das uniViers.idad,es sue<;;as de ILund e Upsala.

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
fNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
,ESPINHAS, ETC.

I
I melhoresPrenúncio de

I
Começou a trafegar ontem

na linha Círcular, um nov� RITZ
ônibus da Empresa Florianó- i Hoje,ás 2, 5, e 7,30 horas

I
polis Limitada. j Denms Morgan, Irene Man-

Gra�d.e, bem acolchoado, o I nin�', Bruce Cabot. e Gene Lo-
Rue Felipe Schmidt 34. novo ônibus apresenta

senSí-j
.. ckart,

_

"
Sele 3. Telef. 16-31 veis melhoras sôbre os que es-

A CANÇAO DO DESERTO .

ft C C P ao
.

sr Prelel-Io··���
tavam em tráfego, o que veio �a�gas de cavalaria ... luta"

� desafogar um pouco a carên- tralçao. e desforra. . . ..

.. • •
.

•
,_

.

.

•
IVice-Vôos'ul HENRI cia de condução existente nes- ... �enas de am<)r, que deí

.
O Sr. Prefeito Municipal recebeu o seguinte telegrama:

AUSTIN WHITSIDI
ta Capital, e posslbílltar maior xam _Imagens de ternura no'

"CeI. Lopes Vieira Preteíto Munícípal de Florianópolis," Ri,o número de viagens. Icoraçao ...
- Resposta vosso cabograma, comuni.co Presidênda Comis- Nós estimaremos que a me- Preços: ás 2 e 5 hrs. - 3,6{)

,

são Municip.al Prêços deverá caber. representante Prefeitura. Chegou à nossa Capital o dida, seja, quanto possível, es- e 2;4'0: - ás 7,30 horas �

Primeiro t,rabalho dêsse· ór:gão deverá ser verificar situação
sr. Henri Austin Whitside, tendtda às linhas "A A:gronô- único - 3,60.
DD. Vice-Cônsul Britânico e

. " "T' d d"· tl'eal preços, ao nível de quinze de ,fevereiro, porquanto De�re- m]!ca e rm a e , e Es reito ..... '

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

to leli nove mil Icento e cinco proibe reconhecimento qualquer
Gerente da WESTERN TE- l�Calidades em que as pOptl1a- ROXY

majoraçã\) po,sterior aquela data. Recomendo leitura decreto
TEGRAF COMPANY... çoes aumentam de forma con- Hoje á1; 4,30 e 7,30 horas

citado que estabelece normas as quais essa Comissão se subor-
SS. que ven: substItUIr o siderável. - Espetacular Programa -

dinará. Em ,todos os casos duvidosos, podeis consultar esta Se-
nosso bom amIgo .F. P. Welch, Apresentamos nossos para- 'William Bendix - SUsan

cretaria que transmitirá orientação, senhor Ministro Trabalho. p�o:ede �e S. L.UIZ ��A��ra .. bens ,à, Empresa po� n:ais êsse Hayward. - em -

Cordiais sau:daçõe,s (Ass.) Júlio Barata _ Diretor Geral C.C.P. ; ao,.: on e exerceu 1 en Icas
passo a frente, na vl.açao urba- O GRANDE BRUTO

unçoes. na ,especial1Thente ao snr Os- Quando um ódio tremendo'
Mr: Whitside veio para o wa'rdo Mruchado, gerente' da se transforma num grande'

BrasJl em 1916, voltando por Cia., que está, assim, cum:prin- amor... tudo pode .
aconte

pequeno espaço de tempo do O prograJma de desenvOlver \cer ...
para a Inglate_rra e retor- as linhas da cidade. Ann Miller. e Larry Parks·
nando ao Brasil, em 1929, A CANTINEIRA DO BA-'
tendo aqui permanecido des- '

TALHÃO
de aquela data, exercendo seu Um caudal de rítmos e me-'
cargo em diversas cidades lo:dias.
brasileiras, tornando-se pelo : Censura: Livre.
prolongado conVIV10 com a

nossa terra e nossa genie,
um �rande amigo do Brasil.

Rio, 29 (A. N.) - O Loíde carregamento são Nicoches e atraz-, da carga, vindo as res

brasileiro mobilizou numerosos Bahia Blanca. O navio do Lol- tantes por outro navio. Para.
navios para o transporte .de de, "Cuiabá", segundo telegra- o aõastecímento do Rio -

trigo para o Rio e Santos, afim ma que recebi hoje, está em prossegue. o comandante Ama-·
de trazer para o Brasil metade Nícoches recebendo quatro mil ral Peixoto, - providenciei
de cinquenta mil toneladas toneladas de trigo destinadas quatro. navios: Cabedelo, Pa-.
destinadas aos nossos moi- ao Moinho Santista. Essa car-l raná, Loide, Oru e Joazeíro. O"
nhos ..

Falando à r�ortagem a ga virá.' porlant?, para S8:n� I Ca.bed�lo c�egaI1á dentro'. de
respel.to, o coma�dante A�gm- tos, oPo�s aquele barco partira jdOlS dI.as a �)lcoches e es�ara de.'to do Amaral Peixoto, diretor amanha, sem trazer as restan- volta imediatamente, Isto I e.,
do Loide Brasileiro ?eclarou I tes

.

seiscentas q_ue estão, em I nesses quatro ?u cinc_o dias. O>
que os portos argentmos de Bahla Blanca, aüm de ,evitar o. [Uru e o Joazeírn estao perto

',do Rio Grande, carregando
carvão e seguirão para a Ar- ..

.gentína sem demora, para car

'regarem trígo. Estou certo que
.até os dias seis ou sete teremos'
.aquí .ás primeiras cargas, Sô
bre a crise do. carvão e noticiasNova Iorque, 29 CU. P.) d E too U'd dO legislativo do Estado de
os s os m os e que a

navegação costeira .do BrasilLouisiana declinou de desíg- poderia ficar interrompida, onar o sr. A:nrdtrew Higgins,
construtor de navios de Nova

comandante Augusto do Ama-'

On leâes, como
.,.

d
ral Peixoto disse: "deve, antes:emIssano e d

.

ad di
.

boa vontade a América Lati- de �als.�; a,�.IZe!· q�e o L�Ina. Híggtns se encontra a ca-
- e IaSI elr9' ispoe

A

e es 0-'

'minha da Argentina onde q�e . e"carvao para tres meses_

comparecerá á 'posse 'do ceI
Nao e,. por�anto,_ al�rmal!te'

Peron.
.

nos�a sItuaç::o. Nao ha perigo
Essa medida foi. d t d

'

de :nterrup�ao total da nave-·

depois de que alguns <I':lp'�e:'e!� gaçao co�tellfa; quanto muito;

t tantes lembraram o' re;ente se_ra_p_a_r_,c_I_a_.
_

I inci�en:te, no qual o governa-
dor James Davis. aCUSO'li o. t'e- .

)-

presentante de Higgins, em B R I T OBuenos Aire-s, de. forjar uma
assinatura do governador sô
bre o convite a Peron, para
vi-s-itar Loisiana, após o início
de seu govêrno.

.0 TAL, DA, lO-legislativo de
,. CAPA PRETA Louslao8, não'

cODcordóu

Sem cepa, �aa
.

identificado
por .ates sinaia: espécie de car

nevalesco. fentesiado pera as

suatar o povo; a mão direita é
de dançarina egípcia; a eaqullr
da tem um, porrete paro esca

char; barrete de dormir, G an

tiga; nariz de bico; sopotOil de

biqueira; fraldas da túnica.
em tiras elvoejantes. Todos o

pilham, fados o imaginam ..• A
ailhueta é negro, porque age no

escuro. Um bom elBunto, afi-
"

nal, para' exploraçõea· epoalcio
niatail. Que l}:lea di! bom pro
veito!

Drs,
Aderbal Ramos

da Silva
e

.oão Batista
Bonnas5is

ADVOGADOS

o ESTADO encon-
tra·se à venda na
banca de jornais

eBeck»

tempos

o alfaiate indicado
Tiradentes. "I

tines RI,1T·Z'
,RO,X,YNovo ônibus

RITZ - Domingo- ás 4, 30 e

6,3/4 horas

Spencer Tracy e Irene Dunne'·
DOriS NO

.

CÉU

Procurando solucionar
'ang,.sti()so 'problema .

POR'lIO ALEGRE, 29 (A. N.) - Os sindieatos trabalhis ....

tas desta Crupital est'ão cogitando d,e dar sdJ,ução imediata ao

problema das moradias para operários, com a colaboraçãO' da:
indústria mad.ereira riograJndens.e. O plano, 'que eSltá sendo estu�'·

, dado, compreende o ,ap,rovoeitame;nto de eas,as de madeira ia-
bricadas no EstadO' e que poderão ser fO�lliedda,s aos 'preço!s de
três, seis, oito e onze mil cruzeiros. O Upo mais harato é per�
f.eitamente confortável e ass,im prev,e-,se que dentro de um

mês possas estar sendo exeJcutado esse pl.ano de emergência,
que virá solucionar, em 'parte, o a.ngustiOSQ p.rohlema da ha-·

J Mtação para as classes trabalhadoras.·

um

I
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