
L
/"

do Sul, dr. eiloo Rosa, baixou decreto,
.liberando em Pôrto Alelre o comércio do leite, a título precáriB e enquanto

perdurar a· atual situação, fazendo contudo respeitar as ,exigências
.' sanitárias, e observar o preço do tabelamento.
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O

ker, revelou na Câmara dos Comuns da Grã-Bretarsha que espera. hos-

acêrdo conseguiram IS emendas pesaram pedal' uma delegação do Supremo Soviet, num [UíU1.l1I'0 não muito dístan-
II • te. Sir Noel indicou o embaixador brjtânico em Moscou, o qual foi íns-

Paris, 24 (U. P.) - Os quatro ministros do Exter-íor discutiram as cêrca de 9 quilôs tmsdo de saber se o govêrno soviético iflel'Íoa ,a,grado em q,Ule o convite
fases rcsrtantes do tratado italiano, durante a tarde -ote hoje, mas não

.

.'

I fosse enviado às delegações soviéticas prura que v\essem à ,Gd'ã-Breta-

conseguiram nenhum acôrdo. Logo aiPÓS, dedicaram-se ao estudo dos t
'Rio, 24 (A. N.) - O ��nt- nha, no verão. Sir Noea'indícou que tinha esperança de que a visita tra-
ante das emendas ao Proje ° ria "mais indímo e regular contacto entre a legisletura soviética, e I)tratados balcanícos, para atingir impasse imediato sôbre a questão da Constitucional orça por 4.500 .p!l'l'lamento britânico".

navegação livre ido Danúbio. 5.000,' sendo o seu pe1so de .

-,- _

Molotov declmou ire discutir a j'ol'mul� sôbre a divisão da esquadra �cêrca d.e 9 quilos. Repreendeu a, Promotoria mas ......Ha.Jiana, assunto -que já atingira a concordância dos outros miulóstros.
C tO problema de· Trieste não foi discutido. Embora muitos pontos ain- ontlnua aomen �n- finalmente COD.cordouda aguardem decisão, o tralado itatlano foi descrãto eorn'o estando em do a exporta"80tal forma que, resolvido o problema de Triste, o dncumernto estará con- \I TóQUIO, 24 (D. P.) ....:.. O presidente do TirilblllIlJal Para os Crimes de

de automóve·,·s Guerr-a r-epreendeu severamente a IpromOltori,a, <:J'\Wntd(J, esta apresentüucluido t]'entro de pouco. , .

llOVOS documentos tendentes a prover que o -Govêrno [aponês fazia pro-

paganlçlla bélica en.tr� o povo. Desses. documendos faziam parte a lei de

mobiüzação .nacional, e onera que dispunha sôbre.. a utiâização de asso

ciações culturais C()IJ.l� meios de propagalnida. O presidente do TribUlFa1!
censurou a acusação por nã,o' ter provado que 0S ;)PI'�ll(;S de propaganda
nipônicos visavam essenclalmeme a guerra de agrssâo ; pois, disse, to

dos os países rtêm seus planos lpal"a a propaganda em tempos de guerra,
Mas finalmente concordou com. a apresentação dos, documentos.
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ROrn_c:-, 24 ("li: P), - A As- sidente permanente da Assem
, �embleza Const/ttuzn�e �a .re- bléia, o qual, provavelmente,�m-proclo:maqa Rep'ubl�ca iia- será. Pietro: Nenni socialista.liana realizará a primeira ses-
são plenária, amanhã. Quatro- A Assembléia, a primeira a

centos e setenta e nove depU-I ser livremente eleita pelos iia
tados elegerão o primeiro pre- lianos, desde 1921, será. inau-

gurada, ás 16 horas, pelo mo

narquista Orlando, decano dos
novos depuiiuios.
Espera-se que Q Gabinete

De Gasperi renuncie quarta
feira, depois do que a Assem
bléia iormará o novo Govêrno.

Nenhum

REJEITADO O PLANO DE WAWELt Londres, 24 (U. P.) - Con
tinua aumentando grande
mente a exportação de auto

Nova Delhi, 24 (U. P.) - O Comité Executivo -do Partido do Con- móveis da Inglaterra. Entre

gresso terminará, até amanhã, os trabalhos, sem ter tomado urna deci- carlos de pasageíros e c�mi
são. Azad, presidente do Partido, declarou aos jornalistas que nada ti- :hI:loes,. for:amt eXíPort:adtOS cldon�omi seiscen os e V1n e e IS
.nha a dizer. Por sua vez, anuncia-se que Gandhí se avistará, esta noite, veículos a motor em maio úl-
c om os ministros britânicos. timo, contra apenas 3343 em

Nova Delhi, 24 (U. P.) - A emissora local anunciou que o Comi,té abril.

Executivo do Partido do Congresso notificara o vice-rei de que rejeita

�lO seu' plano para o govêrno indiano.

O Comité d�u a público sua decisão, numa rápida carta enviada ho

Jel a Wawell. O vice-rei anunciará, amanhã, suas movas propostas.

Seguirá' para Goiás
São Pàuló, 24 (A. N.). - Em

companhia de Assis Chateau
bríand e Carlos Rízzíní, direto-

O h ll f -, B
res dOIS "Diários Associados",

S ungaros sa IS el O'S Cum yrnet embarcar.á ,com destino a Goiás
.

.

(I dia p'l'iimeiro de julho proxl
Budapest, �4 (U. P.) - O p<l'imeiro Mtni�'o hl.lnga'l·o, ,conc-edeu, mo, 'O coronel Aguinaldo Cai'3.�

hoje, wna ent,re,viSlta ,exclusiva para a United Press. E .declarou Cfll;e Ja- do de CaJ.�tro.
mes Bynnes dlamonSltrara Il1lüta cOnIipl'lCeilJlSã-o pelo ·caso hungaro, e indi

cara que darJa maIor atenção às neivi'udicações tel'dto'l:iais da T'raI1sil

valnia, se estas forem novanHm.Íle d'islcllttda;; pelos Qua'tro Gral!}c}.es.
Grande prova para

;

'aviação civil
comum

Pôrto Alegre, 24 (A. N.)
}) Realizar�se-á dias 13 e 14 do•••

mês vindouro, em São Borja,
Belgrado, 24 (U. P.) - O julgamento de crimes de guerra, traição grande prova' para aviação. ci

e colaboração que está sendo realizado, entrou em sua segunda faiSe, vil, promov�da pelo Aéro Clube
com a ausência de várias testemunhas. .' I d_a_q_u_e_Ia_c_�_d_aJ_d_e_. _

, A primeira foi Govar Skamovich, antigo com3lndante

"chetnick"'lls f· t
- ·

CJue declalrou ter entregue trezentos e sessenta e cinco guerrilhéiros aos li es. as ,oanIDas.
alemães, por ordem de Mihailovich, no dia 12 de novembro de 194.1. I no RIOMihailovitch teve permissão para se sentar num lugar apropriado,
afim de melhor ouvir as declarações de Skamovich, ao qual disse: Rio, 24 (A. N.) - A Festa de
"Sois um criminoso comum'· vendestes os guerrilheir.os por dinheiro"

.são João decorre, nesta Capi-
:. .'

.

tal, ,como não �contecia háA testemunha, em segwd31 repehu a ofensa, dIzendo: "Vos destes mm't '" A, d
.

. . O" anos. .npes'ar as prOl-
as ordens". bições po.Hc,iais, grande núme-

ro de bailões foram ao ar e os

J.ogos estão sendo queimados
numa quantidade illJconcebív�L

«Sois um,
- .

C:rlmlnOSO

Uma das mais importantes
B_", Ai,,,, � (O. p�a�,��� que ""'" das ">oi, jmpor.

Talvez abdique em
tantes Ita'refas com que se defrolllt,ará ,o novo COiUglnesS.o al"gCillitllno sel1á. favor do filho
a consideração dos :n'llLHütres de decreto emili:iodO's ,dllr,a'l1te os três anos, Br.uxélas, 24 (U. P.) - Cír
de gOVêlUlO mililtar; illliaugllrado a qttaltro ,d,e junho de 194.3. ,eulos haJbitua}mente bem in-

Todavia, anunci.a-se que lliem todos os d�cretos serão co:nIS>i'derados ,formados disseram, hoje, que o

pelo Con,gresso. Mas apenas aqueles constde!rados como "decre<to:S-deis" re� �oopoldo t.alvez regresse á
• • A '. .Belg\wa e aJbdlque em favor do

� que tJ.nham um profundo e f1tO sohre a vni'a inaclOIo,rul. 'seu fI'lho B 'd'I
. aU,omo.

F

silê'ncio de Truman
WASHINGTON, 24 (U. P.) - Está aumentando a convicção de que

as ilhas do Pacífico, libertadas pelo Estados Unidos durante a guerra,

serão convertidas em fidei-comissos das Nações Unidas. O silêncio de

Truman a esse respeito indica que o Govêrno norte-americano abando
nou o plano de ocupar as ilhas japonesas referidas, por suas tropas. Es
sa pretensão seria abandonada porque as demais nações unidas mos

traram-se desconfiadas e só atenderiam ao pedido depois que os Esta

dos Unidos especificassem seus planos futuros.

Derrame' de cédulas falsas
Pôrto Alegre, 24 (A. N.) - Tanto o Delegado Fiscal.como as autn-:

ridades policiais estão providenciando no sentido de esclarecer e coibir

o derrame de. cédulas falsas que ora estão circulando neste Estado, prin
cipalmente' nas zonas fronteiras com a Argentina e o Uruguai,

Espera hospedar a

delegação. soviética
LONDRES, 24 (U. P.) � O Ministro de Estado, Phülhp Boel Bar-

à baionetaDispersadas
TEHERAN, 24 (U. P.) - A polícia, de baioneta calada, repeliu, ho-

je, urna multidão de aproximadamente mil pessoas, que atacou a sede
da prefeitura, no centro da cidade. Os policiais fizeram fogo para o ar;
mas no choque sairam feridas pelo menos três mulheres,

.

Sub a chefia de 8idault
PARíS, 24 (D. P.) - Sob a chefia de Bidault a França entrou, hoje,.

num novo e provavelmente breve período de direção pr,ovisória. Ri
dault. logo após conseguir formar o novo Govêrno ,às primeiras' -horas
de hoje, convocou o nov.o Gabinete palra urna sessão que terá ·lugar
amanhã, ii tarde. O novo Gabin.ete será apresentado a Assembléia Nacio
nal quarta-feira próxima, para alprovação oficial.

DesligadOS do exército por
recusarem' dar apôio à ditadura

QUITO, 24 (U. P.) - Trinta mil.itares que estavam detidos por re

cusarem dar apôi.o ii ditadura, foram. postos em liberd3lde, depois de 75
dias de prisão e 4 de greve de fome. Vinte dos apontados foram ' desli
gados do Exército. Os dez restantes sofreram suspensão temporária, por'
motivos disciplinares.

A solução
de

satisfatória depende
muita coisa!

,

FRAi�CFORT, 24 (U. P.) - Mais tmlJa vez eSltá em deblate.s a parti
lha dos, bens alemães responsáveis pel,a cfuetdJa de um dos ma,is sólidos
gaibinetes de Weimar. Os debates pro�essar-se-ão mn�nhã numa iIl1po;r�
taln�e oo,n,fel'êmlCÍa que terá JI.lgar ,eru Stuttgant. Só será consi,derada so

lução S'altisfatóri'a ,a res·olulção que late�,dler aos ,j,nter,êss'es de tod'o os

parLi.dos politicos .inter,es's:;l.ldos, 'aLém da igr.cja e govêl'lno miU:ta'r no,nte
wmericamo. No pla'no a s,er discwtido ftiJgllU a eliminação do latiflmd!i,o>
como fonma de g,arantir o aumC'l.lto da prorJ,u!ção agrícola.

Tudo depende de Gandhi
NOVA DELHI, 24 (U. P.) - Com surprêsa geral, reiniciaram-s.

hoje as 'negociações com o Partido Congressista sôbre a independência
da Iudia. Ao que parece, tudo depende, agor3!. da atitude de Ghandí.

)
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Pe'rca�a-'Gordural
Um métGdo novo, usado

.

pelas Estrêlas
I

de Cinema.
de Hollywood. Pôde-se
obtê-lo' agora nas lar-·

mácias.
Um médico da CaJifornia que atende

as Est.rélas de Cinema de Hollywood
descobriu um. método seguro e novo

para' reduzir o
'

excesso de gordura,
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um,

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na pr-imeir-a semana e muitos

quilos ao mês. �asta tomar 2 pastilhas ..

3 vezes por dia. Formode estImula,
a saúde, a energia e proporciona urna,

figura atraente. de modo que 'possa pa-
recer e sentir-se 10 anos mais jovem,
Formode é um preparado garantí->
do para remover o excesso (le gordu->
ra, Peça Formode, hoje mesmo -. em

qualquer farmácia. A nossa garantia é'

a suarmaíor proteção. .

Distr.. S. I. P. Caixa Postal 3786 - 1iG;1

n E'T.UO Terca·télra, 25 de Junho de "946

Aqui vemos casas modernas da Grã-Bretanha na região
Brístol. (British News Serv iceã,

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

BAR�mOS FILHO
Notas Pol1ti.cas
Notas Locais

Artigos de Redação
Págína Literária •

SIDNEI NOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Cientificas
Notas Rurais

Estatística

.t!:.">;
!

\���'�,�.
-0"';::-1

•.... '".r
""" .....

�..lÜ
Nem Tôdos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado

JUJ."isprudncia
Vida Militar

Noticiário do Exterior
NotiCi.árlo do País

ArtigO!! de Redilção
ulno. M. CÀLLADO

Crônica da Semana
Pelos Municipl.os
Magazine
Concursos

ArtigOs. de Reda�o
D. F; AQUINO

Notas da Prefeitura

o ESTADO
Diário Matutino,

Redação, e Oficinas á rua Ioão'-"
Pinto n. 5

I DIRETOR DE 'REDAÇÃO:
� A. Damasceno da SillJa

ASSINATURAS
, Na'" Capital

ADe Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... Cr$
Número avulso Cr$
Número avu'so

. domingo ... Cr$ 0,50
No interior

Ano ... .. .•.. Cr$
Semestre ....• Cr$
Trimestre .... Cr:$
Número awalso CrS

90,111)
5�),OO
30,00
0,50

80,08
45,00
25,00
9,00
0;40

Anúncios mediante contrate

Os ori�nais, mesmo nio
puhlfbados, não serão

devolvidos.
A direção não se respen-.
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos,

assinados

Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Rellgllio
PEDRO PAULO MACHI..oo

Esportes.

FAR])IACIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão. durante o mês de ju

nho, as seguintes farmácias:
1 «(sábado à tarde) Farmácia Catarinen

ae - Rua Trajano.
2 Domingo - Farmácia Catarinense -

rua Trajano.
S (sábado) Farmácia Rauliveira - Rua

Trajano.
9 Domingo - Farmácia Rauliveira-:-'

Trajano.
15 (sábado à t'ltde) Farmácia Sto. Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.
16 Domingo - :M'mácia Sto. Agostinho

- Rua Conselheiro Mafra.
. I

22 (sábado à tarde) Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.

.

23 Dqmingo .
- Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra.
2? (sábado à tarde) Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmidt.
30 Domingo - Farmácia Nelson -- Rua

Felipe Scbmidt.
.

O serviço noturno será efetuado pela Far
mácia Sto. Agostinho sita à rua João Pinto.

TELEFONES MAIS rlECESSITADOS
(Bo,!,�eiros :......... 1313 Jl:Polícia :................ 1038 �Delegacia O. P. Social ..........•• 1578 '

Maternidade ,..................... 1155
Hospital Nerêu Ramos ...•••.••• 831
Santa Casá ...............•...••• 1036
Casa de Saúde S ..Sebastião .. '". • US3
Assistência Municipal ,......... 166'
Hospital Militar 11&1
140 B. c.- .....................• MSO

�.a·B.:1�r� c:·:::�:::::::::::::: 1m
Capitania dos Portos ......•.••..•• 1380
16- C. R. 1608
Fôrça PoliCiai I�03 ..

Penitenciária :................... 1518
"O Estado" 1022'
"A G�zeta" '. . • . • .. • • .. . • . • • • 1656
"·Diário da Tacde" ".... 1579
L. B. A.. :.................... 1643
Emp. Fl1,ner�';a Ortiga .••..•.•••

\ 1021

Deseja' obfel'
em'prego'?

Procure então a nosslI Gerên·
I cia e preencba' a nossa "ficha de
I; informa�ões úteis", d"ndo tôda.
í 8S indicações possíveis, que ·ter..

'jt mos prazer em recomendá-lo (a)
1 aos interessados na aquisi�ão li.
I bons funci!.>náriQS (as).

I.
. 1

.,

,.:. -
"

1:-
. !.�
,n�.,

de Welsh e

CASA MlSCELANEA distri

buidora dos Rádios R. C. A

Victor. Vãlvulas e Discos.
1<'111> (",'T'lo .. ' ..... ;··(' l\IfRfrr

l

.ESCRITóRIO ,JURíDICO CO])IERCIAL
ARflun.toR: Turídicos ." C 'marciais -- Rurais e Informativo.

Endereço Tel. ELlBRANCO - LAJES -- Santa Catarina
Conllulte n09Stl Orga'nizoção ontes de .e decidir pela com

:?rCl ou venda ele imoveis. pinhais ou qualquer
em preso :ne.te estado '. ,

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
AD "�OGAD O

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

só
os

VERDADEIRAS

PASTILHAS

VALDA
são O uru c o remedio ef.icaz
t{ para evitar e trator

os RÔUQUIDÕES" os CATARROS
os DORES DE GARGANTA

licença di> D. N S P N0 186
IJ).. de 26 de fevereiro �6�"•

<trPnf de 1935 0<; \>
�Ol 0.002. Eucalyp!OI O.(/:J

•

MUSEU NACIONAL
SECÇÃO DE EXTENSÃO CULTURAL

A Secção de Extensão do Museu Nacional contínua desenvolvendo
seus planos de trabalho, prestando assistência a professores de .ciên
cias naturais e estudando os probãemas do ensino dessas ciências.

Professores e turmas de alunos vêm sendo atendidos nos labocató
Tios da Secção, apesar de ainda não completamente reínstalados.

Por solicitaçâo de diretores e professores têm sido visitados vários

colégios para. troca de i'déias sôba-e os referidos problemas, assim como

vem sendo prestadas informações a írneressados de todos os pontos
do pais.

A REV1STA DO MUSEU NAC]üNAL, órgão da Secção, com uma

tiragem de 10.000 exemplares, está sendo distribuída aos .estabelecimen
tos de nsino secundáeio (colégios, ginásios, escolas normais, comerciais

e profissionais), grupos escolares, instituições e professores, em todo o

território nacional,
Brevemente serão reindciados os seminár-Ios de professores para

estudos dos iPll'ob1emas' -de ensino das ciências naturais, e' logo que es

tejam concluídas as instalações desse setor de atividades
,
do Mus:eu

Nacional serão ahertas. inscrições para cursos de aperfeiçoameasto de

professores dessas ciências.
AoS informaçôcs sôbr e esse aspecto dos servrços da Secção de Ex

tensão Cultur-al poder-ão ser obtidos pelo telefo:ue·,28-7Ü<10" com o pro
íessor Vitor Staviarski, pessoalmerrle na séde do Museu Nacional, na

Qui.uta da Bô,a Vista, ou por ,escrito.

Laboratório
Clínico

'RUA JOÃO PINTO, 25'
fone:,1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. B. G. S. Medina Farm. Barbai Alns de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame poro verificação
de concer, Exame d. urina, Exame para

verificação do gravidez, Exame: cie tiscarro,
Exame para. verificação· de doenQas do t'

�ele I boca e cabelos, Exame de fázes,
Exame de secreções,

Jlutovoccino$ e transfu2ão de sangues,
Lxame químico de farinhas, bebida.

cofá. águo., etc.

� -- � -

,
(

Resolvido, enfim, seú problema}finadCeiro!
A.dquira TUDO de que necessitar,

eI. 17MA."SÓ VEZ,
pagando PA.BCELADAlIIB.TB,

com as VAlf'TAGElIS da compra à ri..,
servindo;'se do

,

SI.STEMA CREDIARIO KNOT ![1

......s
Calpdos
MMel.
Rádio.
Geladeiras
Bicicleta.
J61a.

U.ros
ehapé...
InltalaçaM eiétricas e ta"""_
Artl,ol para ...........
Pele.
Casacol B

Quaisquer artl,..

INDÚSTR1A, COMtacfO E SEGUROS KNOT S. A.

�I Dã III 11 ... t4111, ..
-----

o._K._�,

Ii,'
f

t

CONTA CORRENTE POPU;"AR
Juros 51/2 a. a. -. Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação 'com cheques '

Banco 'doDistrito Federal S.4.

Rua

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

Trajano, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RESPOSTA A UMA CARlA
,

. '. f
. imprensa carIOsa fOI r-omanttsrnoCresciuma, 18 de junho de 1946. tros . urbanos, desejos ineon essa-

'h .' " mada mais Lamenta-.

aJ 1 f t
.

'er01S1Tho·e'· . .SRA. CORA SEARA GUI- iãíssíma senhorínha Maria do .IJmo., sr, �a-rreiros �ilho, �. I_>. veis, mas que o
_

coo' az es rava-
I' a imprensa tenha esposa-

MARÃES ''Carmo Dutra, filha do sr. Hei- Dlr:etor de 'O Estado � FlorI�mo-. �ar �-nJte � imperativo da IDade e �.� 1:n1u�au.sa, sem ímquerir os mo-

A
-..

. . . ..

1
' polis. a e iUcaçao:, . . tívos que ocasionaram o fato.mversaria-sa, na efemérí- -tor Dutra e runcíonáría posta. Como cataririense e morador em O dr. Pericles gosta do aperítívo

P ,. nto ao nobre diretor.

f N-
.

t'
-

d eçD pmhatu'
- -' ..de que hoje transcorre, a exma. .. * 'I< Cresciuma;: venho fazer-lhe um e e raco. ao �esls e a pressao .os de "O Estado", que restabeleça a

_.sra. Cora Seara Guimarães NASCIMENTO apêlo para que seja pub-licada no vapores e por ISSO que runguem
dad e diga a Dona Rachei,

.dígníssima espôsa do sr depu� f t 1 "O Estado", o que segue, em res- apreciou nele O' "homem estudío- ver e e qu
do sul d!e Santa Ca-

- .

.

.

Encontra-se em es a o ar
posta a carta de dona Rachel de so, 'esquivo", como afirma Dona i-U� as moça� de fato no r-abo datado_federal, dr. Altamíro Gui- do conhecido pintor conterrâ- Queiroz, aos dlustres constituintes, RaoheJ IdJe Queiroz, na sua canta tão a��, pegar t _l-.-Jl�ar para digní-.

da '1 t enxada para ralklaU', '_maraes. neo A:cary Margarida Icom O senador Hamilton Nogueira e depu- apaixona e morma aOS'I us res
f' . humana numa cola-A distinta dama, que é dota- nascimento de mas um robus- tado Gi.lber-to Fr�yre. _ COinstitu�nhte,s. tponatRacllel tdeno'Ílà b�:;ção pe���na com'" ru famJÍlia.

- da de um boníssimo coracão e to garoto que na pia batismal Estou convencido que nao se .faz um cal'!fiI o ao es ravagan e pe _o Aqui é um centro de trabalho. Mas,
.
,,�

uecessarro um enbroíto massudo dr
..�el'Lcles. .. Com que aT'd�}r' )1- ue ao 1000 das <rue trabalham em

· figura de real destaque na so- receberá o. nome de Jonas Ba- para' [ustif'icar minha contríbuíçãe terárão ela esboça a biografia do �
té 00= com caras sarden-.

'1 nhei O" hí t' mas eres i" "'" VUL ...,cíedade catarínense, -receberá tísta. ao bom nome desta próspera cida- 1 htstre enge 11:'0 •• -; 1�{} S 0-
tas, há uma sociedade organizada,.

:por certo inúmeras felicitações x x x de catarinense,
. <J-ue num.es-fôrço DCO' e � biografía 'so se podem �s- h' m ças bon;-itas e sadias) e que--de todos os que lhes são caros VIAJANTES supremo de bl'asIU�a,de esta con- crever a _luz dos documerubo� e

naOl'Jl�O vOão em conversa d�. gra-Iino.' correndo, como mais se pode con- com o SImples relato apaixonado fantasiado em valente de Iarça ci-
· neste ·enseJo. Encontra-se nesta cidade o

correr, para o progresso do Brasil. de uma parte que procura cele�r;- nematográfica. _ Daqui saíram espo-x sr. Florêncio Py, digno inspe- Quando se fala em progresso do dade, DOl1t� Hachel, seja �mPll!Cla,.: sas de engenheiros, de médicos, ba-OSNY OLIVEIRA tor regional da Cia. de Segu- Bra"5U, significa-se que, um punha- _En?enheIrD, aqtn em Crescm'�a, I chareis e negociantes. Do sul deste
A f

..

d t ros de Vida "Previdêncía do do de brasileiros, de todos os Es- nao e personagem .de novela. &15-1 Estado saiu Anilta Garíbaaíí, mu-. e emeri e q-u e on em

Sul". tad'os, de todos os rincões deste tem em �'and-e .

numero e tO'd�. a lher heroína de dois conttnentes, Otranscorreu assinalou o aníver- imenso solo patrio, se conjuga pa- gente está
'. hahituada ao <:onV1YlO que há em Cr-esciuma é civismo,

.. sárío natarícío do sr. Osny Oli- x ;x. x ra levar avanté uma tarefa dignifi- dos I�"esmo�. São, na. maiorra, che-! br-asilidade e trabalho.veíra, funcionário da Prefeitu- FALECIMENTO cante' para um bem comum. fes Ide serviço, pesquisadores e

.�o-I A diretoria do Mampituba F. C.
M

..

1 f ad OSCAR HORÁCIO CAMISÃO Devido a ml1 pequeno incidente,- m:ms de trabal��, sem empáflJ�. n,ada tem que l,embre os salte�do-__ra unlClpa,·e es orç O se-
a um dêsses fatos que aconil:ecem Nao era necessano qu� o drr-. PeTl-

.r,es da Callab.ria, nem os bataten'os,cretár40 do Clube de �egatas No Hospiltal de CaridaJde, on- todos os dias, motivados pelo "ar- eles aparecesse nesta- ter·ra e hra-
Id!a Polônia ou os v,arredores de_ALdo Luz. de se a:chava em ,trata;menh)\ do-r alcoO'Hco", praga máxima do d!as� aos quatrO' V1e�os, co;n. bafo Berl1m. É brasi-leira e da �a, se-Ao distinto aniversariante, falecea ante-ontem, ás 19,30 n·osso povo, Cresciuma e seu pOvo, �. hgre, como se .ili� na gma S{!-
não vedamos:

i embora tardiamente :as felici- hOJ:1as, o Sr. Oscar Horácio Ca- foi ,a"tacada, vilipendiada, caluniada lma, sou engeruhelro. sou tenente Presidente: Wilson _ FeJ;llIandesde p}ano, sem que ao menoS, a im- da r,eserv,a! quer<? dançar! T.odo. o
'Lopes FreiJre Barata, nascido emtações de "O Es.tado". misão, FuncionáJrio aposenta- prensa cata'rinense levaJ1Jtasse um 1:ll1ndo sabe, aquI, que engenheIro Belém do Pará; Vice: Li,no Gaste-X do do Ministério da Fazenda. proteslto ou um reparo e.m defesa e um }10111en� �omo Ol�-tr.o qualquer lla'l1, catari,nense; .secretá!I'10s: 'Ed-MANOEL F. DA SILVA O extinto,' que nascera nesta "'e um dos centros de mal-or tr-aba- e .por ISsC4 sUJeIto ao c�digo do b0t;1 cra' Ca-nnlei,ro SobrinhO', catari-noo-

Assinala a data de hoje o. Capital em 26 de Março de lho brasileiI:'o, que só dignifica seulS .vIver! DonoU Rachel. So o dr. P�n- �e
I

e Albílio Câmara milll.eko; Te
aniversário natal1cio do. sr. Ma-

I

1881, era neto-sobrinho do Co.- filhos e bem alto levanta o nome da

I
cles

.

e �e pe�sa que o engenheIro, sourei'ro: Esperandmo D.amiani, ca-

_'noe'l Fred'er]!'lco da .Sl·lva. Ir'one.l Cal'los de M,oI'al's Caml'-
terra de Vit.or Mei-r·eles, Lauro lVfü1- n? 1nl�erI{)r! e um surper-l:lOmem, 1arinense; Conselho F.iscal: José
l'el', Alnita Gariba-ldi, Cruz e Sousa, fOll'a' Id:as lels com�ns. A;s },els e as Caetano Sobrinho, mineiro e Ada-* I são, e herói da Retirada da La- �oll1sell.1eiro Mafra e tan;l:os outros re.gra,s do bOI_l' VIver !Jn.�ea>;er;-dem m.aslt01' R,oc:ha, gauchD.

.GUILHÉRME GONCALVES filhos .Ilustres deste pedaço de Bra-rda cor da fWI,derme do mdl.vldno. Pel'l[!illil1lto: Há quimO' nesita rndla-.� guna. si,], pl'i,vilegiado pel,o seu sólo, pelo i E o dr. Pey\c1es pensou que sen- de? T"em -U1lTI clube direito a barrarh-oje, O aniver- i Deixa .iuv.a a ·Exma. Sra. 01-
seu clima e 'Pelo �)apel. que desem-I

no .eI.:ge'll-?etro, �en�n�e. �a reser;ra, a t:ln-trar em. seus salões, em dia dedo sr. Guilher-I ga Natividade Camisão; sendo penhou na his'tó-ri,a da [lossa fÇlr- de COI', üvesse pnV11egIO especIall festa á pess'Oa eSIDaMa, a seu qua
seus filhos: sta. Diná Nativida- l1laçã� J(olitica. Entendo ([ue com- ne for,ç.a-r a, e.nlt_rada Id'e um clube, d!ro �ócial, múrm€Jnte embria'gada
de Camisão, Sr. Gery Nativtda- pete a 11l1lprenSa apurar a vendade l�g::Jme:nte ,fnncl(;)l1�nJdo, sem ser

e armalda de revólver? Merece COOI-*
. -

d t· t Q?S fatos, quando se levantam, le- SOCIO, ��. s.er cDnndadO', tendo c.o- sideração quem se apr.esenta emSRA. ELI KONDER de Canlisão, ICirur.glao- en IS a
vL3naunente, calunias caprichosas, mo pr�vIl�glO apenas <1 seu -revol- públko com' a b-la6ofia de "sabemRegista a data de hoje o. do DepaJrtamento de Saúde do oom a finalild:alde de ridicularizar ver. I:!a �.l-l1emas na cidade e- a ])0- com quem está fa1audO'''? Tudo istranscul'so do aniversário na- Estado; sta. Cecy Natividade um povo. E que povo! -Povo que pula�ao la conl�ec-e as façanhas. dos so é passadislIl10 do dr. Peric�estalício da exma. sra. Eli Kon- Camisão Professora Normalis- trabalha, povo. ql�e atende ao cha- mOC1nhos .de b�gode,. qu� a-hr.am Sal,es Freii"le e conversa para Jl(:nte

d R· d'
�

d ta,' ·e, S'nra. Ivett·e C.amisão mamento da Patna, na hora amar- com �s duas lJTIaos. N�ngl1em se lln- de f.rio de Dona Rachel, S'l'. -DJre-,. er 'elS l!gna esposa o sr.
ga em que a nacionalidade de pé, pre�slOlJ1a CDm bra.�atas. O eng;e- tor e no mais o muito obrigado'Osvaldo Reis,

.

Pinto casada -Co.m o sr. Oscar clama pelo saorificio de seulS nlhos. ,nh'ell'o .do �o,nlselho Nacional de do'pU:trio10 e lcl-tor.
Pinto comerdário. ' Cr es-c1uma deu o máxim-o de sua r;·eogra.f'lfl fOI balTado na parta d'o JAlRO J. CAMPOSSRi. MIRTA ·COSTA ÁVILA O c-�rpo foi levado ao Cemíté.- energia para o esfô-rço de guerra. �aiI1l{P1t;J_11b-a F. C., po-r não ter C(}!1-

Abriu .seu sólo, ra�gou seus vales, VI te e estar .embriagado e por nin- E· D I T � L-A efeméride de hoje regista rio das Três Pontes tendo SaI-
l'evolveu suas lllontanlllaoS para ca- guélll ter-.lhe dado O-llVi-c!O ás suas '. .....

mais uma prim:avera da gentil 'do' do Templo da Loja Maçoni- tal' o -&àrvão. E Volta Redonda - f:açanhas faroesti,nas. Só píi)'J: essa JUIZO DA 2& VARA
senhorinha Mir,ta Costa Ávila, ca "Ordem e Tra:balho", á rua a usi,na de aço do Brasil, a ga,ran- causa. Tudo qua-nto el-e contou ;i Edital de citação com o. p.razo de
gracioso ornamento da socie- Sa�danha Marinho, onde 8sti- tia de nossa libe-rdad.e futura, se 30 dias
Ào':de local. V""..., desde a véspera, ontem ás 1l10VimcIllta com o carvão caltaJ'inen- O Dr. Hercilio João da Silva 'Me-u"" ",-,-ao

se, escavado por braços brasilei- diros Juiz de Direito da segunda16 horas. ros.
vara' da comarca de Florianópolis,

Á família enlutada, apresen- Vae, porém, que um incidente de na fmima da lei, etc.
tamos noss.as condolências. somenos, tor.nado público por um Faco saber aos, que o pres.eIl/t,e

COllliparsa i·n.expli-cavelmente a111pa- edital de. citação; de herdeiros COIID
rado por allllÍg,os iludidos, lal1çe sô- o prazO' de ,trLnta dias vilJ"em, .0,u

I
bre o novo e a ciJdad.e de Cresciu- dêle noticia tiverem, haver se ![lI-

ma, pU�llihados de ].ama, i·n:fecdona- O D E O N ciaid!o nes,te JuizO' e cartório ?-o es-

da por lilterarura 'doentia de cahe- ÁS 7 lfz horas CrivãD que êste sub�creve, o- mven.-

---------------1
ças ocas de assunto.. sucesso CO'Ilooiua ! tário dos bens- que ficaram por fa"
O fato em si, como· disse, é- de

...e o

O SINAL DA CRUZ lecimenlto de João Gentil Vaz; e
CONVITE. somenos, mas, lançado ao público (The Signo of the Cross). havendo o in'Ventariante declarado-

O Gr-errüo Estudantil Cata- -e l-evado á consideraçãO' da Consti- oom F,redrtc March - Ehssa acharem-se ausentes em lugar igno-
rinense conviida a todos os seus I tui.n�e, oJhado só pelo pr.isma da Landi _ Claudetlte Colibert - Char- rado no Rio de Janeiro, S. Paulo

. . .
, "'7JJtrma Imolada", sem que se tome les LaUighton. e Rj.� Grande do Sul, os herdeiro:sru8soclados a um .p1JC-nlC a l€a-

conhecimen10 do fruto ouvindo�se Pr.eços: Cr$ 5,00 _ 3,M 2,00. menor.es lTiê e Ivone filhos da fli-
lisar-se no próxhno domingo, todos os protagonistas,' é quase que "I:mp. até 14 anos". 'nada Maria Leopoldina Vaz Gem
d1a 30 do corrente. Todos os uma leviaI)da/d:e senão U!l'\l� injus1i- Ás 7 Ih hor,as que fo,i casada com Arnoldo G-ern;
que qutzerem tomar parte de- ça que ;peide reparos. E a unprensa Procrrama Colosso. e José Augusto de Sousa, casado,

. . .

.
. SI' N

. ca�arin·ense, sr. '"Redator. do "O Es- I _

b

ROMANCE NO MISSISSIPI Maria de Lourdes de Sousa,' casada,vem dU"lIgrr-se ao SI. y 'VIO ey tado", fica devellldo esse serviçO' ao I Banhara BRlTTON _ Barton Mc Eugenia Sousa, casada e Ivone Varz.
Soncini ou aO .sr. Edu Macha- público de nossa terra, por não se LANE _ em de Somsa Guedes casada com Pe
do ,até as 12 horas do dia 28, di,gn,a.r de �or os f:a�os den!ro lie II _ UM GANG�ETER l\'IANSO dro Na,poleão Glledes, fHhos estes

xt "feira. sua verdadelr;a equaçao. AqiLn es�a- . Comédla !
.

da f1na.da Braulia Vaz de Sousase a

A Diretoria. Imos Itodos, nos o povo dle CresclU- III _ COOlltÍjIluação do s.el'lado que foi casada com P�ulo Augusto-
ma, para um amplo inquéri<to. Nós O NOVO ROBINSON CRUSOÊ de Sousa, cito os menclOnaidlos her-
brasileiros, nós crutarinenses irma- 7 e 80 episódio . deiros para 'comparecerem neste
nados com filhos de todos os Es- com Mala-Mamo _ CLark - )II_�. Juizo, ou se fazerem represenm�
tados e todas as raças nos subme- Preço único _ C:r$ 2,40. af,im de se man,ifeSJtarem em todos
temos a uma acareaçã,o, afim de "Imp. até 14 anos". o.s têrmos do dito ill1Ventá.do altél
que a verdade se ,restabeleça pam Almanihã ODEON final sentença, sob pena de re:velia.g.a'tlIdio da Justiça e honra aos que I Sessão das Moças E para que chegue aJO coooeclImen-
ti'abaJh.am ;para a grandeza do Bra- George MON11GOMlERY Eett-y to de 1odos a quem ·interess·at:: pos-
sill..

. _. '. GRABLE _ em sa m�lld-ei ex,pedir o presente, que
Em Crescmma 'nao ha preconCeI- TURBILHÃO va'i ass-vnado na forma da lei. Dado·

to de raça, nem existe quistos ideo- (Te,chniooIOr) e passadO' nes�a cidalde. de. FloT'i13-lógLco, há zelo pel,a moral, _cuild'ado Previsão do 'Ttemrpo, até 14 hor'as nópolis, aos vrnte e d'om dias d(}
para seu povo e respeito á família: do dia 25 n:a. Capi,taJ. m�s de Junho de mil novecoot04i

O fato que tanta celeuma causou �e1llpO': Nub,lado
-

sujeito a chu- q'll{l_re1nlta 'e seis. Eu Ar,lu-f' Ga-lell!ti
á impren.sa é ill1ples e se resume vaso .e3c,ri'Vão subsorevj. (assLnado) Her--
1].0 seguinte: Temperahl,r-a: Estável. cUJo João da Silva Medeiros. Na

Ventos: .Predaminarão os do ma'rgem: Selo afinal. Está co.nfOlJ."-

quadrante sul frescos.
.

1)1e o originall ao qual me rêJI>ol'to
Temperaturas ex1reroas de hOJe, e dou fé.

foram: Máxima 21,6 Mílll.ima 15,9.

'Vida
A )PEDID.,;,

AD'-r!!!!1;;�;;ii>!
��=.,.��.t
Vick Va-tro-nol, que lhe dará alivio
em poucos segundos I Des�tope o

nariz, contrai as mucosas mchadas
e acalma a irritação. Usado a

_

t�po, ":icK Va-�o-nol VI"'I VA.IIO ..tiOLevtta mUltos resfriados. ._

O Medicamento Nasal rleferido Em Todo O �:'undo

, I

Transconre,
· sár10 nat.alído

·

me Gonçalves.

MENINA LÍGIA
Regista a data de hoje mais

-uma festiva primavera da gra
.ciosa menina Ligia, diléta fi�
lhinha do sr. farmacêutico
Rau1ino Horn.

EDUARDO SILVA
A data de.hoje alssinala o

.. translCuTso do aniversálio na

tatí:Cio do -sr. Eduardo Silva,
. residente na ddarle de' La

--guna.'
,

Tome KNOT

";SRA. ALZIRA G. M. ARANTES
Faz anos na datliL que hoje

tI'anscorre, a exma. sr�. Alzira
'Gomes Mendes Anantes, digna
espôsa do 'sr. Joaquim da Coso
·-ta Alranttes,

.Por decreto dO' sr. piresLdente da
Repúblí-ca, foi concedida demissão
e1.o serviçO' ativo do exército ao

11IOSSO disHnlto cOIliterrâneo, 10 Te
nente dr. Newton d'Ávila, .atual
mente c:lassif1cadlo 1110 HoSip�W Mi
liítar de Florianópolis. Profundo
conllIecedO'r da profissão que a1:>ra
ÇDU, é, sem conll!l'.stação, um dos
melhores es'OuláJpios em nDssa ter
,ra razão dO' concei10 que goza
ahr-ahnente. Sua p�esença é sempre
reclal!llada, quer eIl1l cas{)s de facil

SUB-TEN. JÔÃO BATISTA SoJlUção, quer em ocasiões em que
- p-erio';a a vida do padenté.CARDOSO O °joveIl1l mooico, entretanto, tell1l

Decorreu, ontem, o aniv�r- se pomado, sempre a altura de seus

sário ·natalício do sr. João Ba- mé-riltos.

tista Cardoso, nosso distinto Ali3Jndo seus Iconhecimentos á
um coração. boníssimo, sempreconterrâneo e sub-oficial do
prOtn�o a servir seus clientes, quru-

Exérlcito, atualm�m.te servindo quer que sejam suas posses, o dr.
em Curilti:ba. 'Newtorn 1d:'Ávila grangeou um vas-

tO' -circulo de adimiradores em tôdas
BTA. MARIA DO CARMO as claó>ses soci.àis.

-

DUTRA Deixando, ago;ra, o Exército, o
.

-f
-

t· t d dr. Nowton terá opoTtllnáJCIade de,HOJe, es eJa ° ranscurso .e mais assiduamente, se dedka.r ao
. ..mais urna�primav,era, a gentl-I estudo, da ciêJliCÍa que abraçou.

*

SRA. ORMINDA NICOLICH
A efeméride que hoje trans

--corre, assinala o transcurso do
aniversário nat:aIlcio da exma.

.Era. Omnd.nda Nicolieh, virtuo
sa -espôsa do sr. Eduardo Ni
coli.cll.

,. .

JO.ÃiO DA MATA DE FREITAS
NORONHA

T_l'iall'SCol1l'e, hoje, o aniversá-
?io natal'Ício do. sr. João da Ma
ta' de Freitas Noronha, alto
iuncionário do Departamento
dos Correios e Telégrafos.

Concedhta demissão
ao dr. Newton

D'Avila

Existell11 na cidaide vanos clubes
recreativos. CDmo todo o clUibe que
se preza, os salões são priv;ailivos
dO's senIS' associa.dos, maxime nos
dias de festas carnavalescas. Os
·com'VÍJtes -'s-ão ex,cepção canceiados,
nos dias consa<g;radJos ao cail"naval..
E o dr. Perides Freire, que havia

.

fr'eq;uentado os salões do Mampit'll
ba F. C., em dias comuns, por ge',)1-
tileza de seus associaldbs, nãO' rece
beu conv:iIte paJI'a o cal'navaJ., de.
acôroo com a praxe universalmen
te adotada por todos os clubes. É
precisO' que se diga .que não se mO's

trou, na pequena intimidade, obti
da ,nos di{l_s anteriO'res á festa, mui
to nle-recedor de COllllside-r-ação, por
que cliepois Idle inspkado por a·lgu
mas doses de whisky naciolnal, re-Ivelou certos desejos, próprios âs
pessoas que 4:1'OOa1ham fóra de ceu-

I < Artur- Galetti

•

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LAVRO DAURA

I Climca médica de aaultos
Moléstra de senhoras' - Partos - Vias'

,

Urinárias
Cursos de Especialização no Hospital. das,

Clinicas de São Paulo '

Tratamento Especializado das Jnflama
ções

. Cronicas e Tumores do Aparelho
Genital Feminino Cornmentos e das Al

terações da Função Menstrual - (Do-
res Hemorragias etc)

Assistência. 'Pre-Natal (Vomitas e I�
toxicações da Gravidez, Vicias de POS1-

ção etc). .

Curas Rápidas das Infeeções Gonocol�
cas Cronicas e de todas as suas Compli
cações sob Controle Endoscópico e de

. . Laboratórios
Tratamento Moderno de Sifilis - Ulce

ras e Varizes '

Fisioterapia - Diaterrrna - ;!:nfra
Vermelho

Consultas: 10% ás 12 e 2 ás 5%
Consultório: Rua Tiradentes 14 (50 se-

, brada) Fone: 1.663 .

1I,esidência: Rua Tiradentes 1 (Sobrado}
à vista do. laudo médico. - 4"'

xxx

Qual a mulher que, na

adolescência, não teve um ata-
que de sarampo e os beijos

DOENÇAS NEBV1SAS d'um primo?
C()m os progresaes da medicbla. Júlio Dantas

hoje, 88 doenças ner:Il-osas,; qundo X X X
uatadas em tempo.. são maJM per- CONSELHOS DE BELEZAS
feitamente remediáveis •. O; �urandel. .

rismo, fruto da 'igno:râR-cÍa, só, poel. A ..mo�a ordena: Cin�ura Fina
prejudicar es indivíduos afetados ct' Paris - Os costureiros apre
tais enfermidades. o- Serviço Na. .sentaram, nesta primavera,
eional de DOéI!Ç�S mentais dispõ, centenas de modelos variados.
de um AmbuIatorlo, qne atende gra. d 1 têm t· t ttuitamente

.

os doentes Ilenos()& IDo
To os e es em, en re an o,

digentes, na Rua Deodoro 22, da. t um .ponto comum: para usa-
às 11 Iboras. diàriamente.. los é necessário ter um cintu-.

I ra fina, uma silhueta delgada

R b t de esguia. As blusas marcam o

ea er ura O busto, os quadris sâo cintados,

LiJbol!atórl.,O contribuindo tudo para realçar x X x

I' a graciosidade, da cintura. Monte branco com castanhas
Ser elegante não consiste Castanhas: um quilo; man-

unicamente em encomendar teiga: 30 gramas; açúcar. 80
um vestido numa grande casa; gramas; leite: 500 gramas; 2
é preciso saber usá-lo. gemas de .ovos; baunilha; cre

Saiba, que uma cintura fina me Chantilly .

é coisa que se adquíre. Toda I Ferver 10 minutos as casta
I mulher para quem a nature- f nhas em água salgada. Deixá
za foidemasiadamente pródiga lIas esfriar um pouco. Descas
deveria obrigar-se' a fazer, to- cá-las, tirando-lhes as duas
das as manhãs, alguns mínu- epidermes. Terminar a cocção,
tos de cultura física. No fim cobrindo-as com leite, ao qual
de um mês as saías estarão um se juntam baunilha e açúcar.

-------------- ! pouco largas; no fím de três Esmagar as castanhas numa
ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO meses, será necessário aperta- passadeira com o auxílio de um

A. L. ALVES -las; no fim de seis meses, se püão. Dar-lhe uma boa consís-
Rua Deodoro, n. 35 - Foolis. �

fôr perseverante, poderá usar tencia por meio de um pouco
qualquer modelo na moda. de leite quente. Juntar a man-

Neste ponto, o essencial é que- teiga, depois as gemas dos

J n T b Ih· t *1rel:- Se a, q�est�o �e higiene e 0V<?S. Model�r um m�ntículo. 88 Iça ra a: IS a
saude a deixa indiferente, que D�lXar esfriar e servir bem
ao menos a vaidade lhe dite frio, coberto com creme Chan-, PROCESSO EM PAUTA PARA

Uma Lime u ine "FORD" -.:
seus conselhos. NãQ terá arre- tilly. (Receita de Edouard de I JULGAMENTo' ÊS DE Jl:TNHO tipo 1939 - 4 portas: em pez

pendímento, estou certa! Pomiane).
.

.

Dia 25, ás 14 horas:
feito estado, recentemente pin
tada, para entrega no dia 2

I PROCESSO N. JCJ - 55/46 de Julho, Tratar à Aveniilál.Reclamante: Elpídío Eugê- Rio Branco, 145. - Te!. 1547.
'

A' deei
.

M·
.

nio Leite.

gra eClmento e Issa· Reclamada: .Milda Heinzle.
Objeto: Indenização, férias,

avíso-prévío e auxílio-enfermi
dade.
Dia 25, ás 15 horas:

PROCESSO N. JCJ - 77/46
RJeclamante: Francisco Se

rafim da Silva.
Reclamada: Irmãos Gezário.
Objeto: Salários e anotação

de Carteira Profissional.
Dia 26, ás 14 horas:

de PROCESSO N. JCJ __: 74/46
Reclamante: Adel1gídio j\n

selma da Rosa.
Reclamada: Cia. de Indús

�rias Gerais, Obras e Terras S.
A.
Dia 27, ás 14 horas;

PROCESSO .N. JCJ - 75/46'
Reclamante: José Felisberto

de Matos .

Reclamado: José Dutra.
ObJeto: Sa1á:rios e -aviso-pré

vio.
Dia 28, á,s 14 horas:

PROCESSO N. JCJ - 76/46

Albedo' Juvenal da Silva e família con

vidam aos parentes e amigos para a.sis
tiram à missa que mandam celebrar no

dia 28 do corrente mê•• sexta-feira,' às 7

I I haraa, na Igreja de Santo Antônio, em intenção 'à: alma
de au o irmã e tia JORZALIN:A, TAVARES, ialeclda no

.':.- _.; dia 20 no Rio de Janeiro. AntecipadameI1 te cgradecem
los que comparecerem Q êste ato religioso.

1

Aos nossos

Agentes
Leia,m todo dia esta coluna

até o fim'
-- P.dimoa Qvilar por telegra-

mQ. quando o jornal não cpegcir
no mesme diq.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREUDÓ LEITOR: Se o"que ,be

interessa é, realmente,. uma proyi�êÍlcia
IJara errdireirar .(J que estiver errado ou

para que al�ama fa1tà não se' repita; e

NAO. o. e8.cândaló' '1ue: a sua reclamação
ou queixa J!Odetá vir' a causar'. encamí
n!1e-a . á SEo;AO,'REé't�AÇõ E�.
de Q ES'rAElO. que <> case será le"laOO
sem demora àOl conhecimento de qu<;....

,
de. direito. recebend.. v. Sl um"a informa.
çiiO' do resultado; embora em algull� ca

SO& não sejam pl\b-licado", nem a recla ..

mação- nem a providência- tomada.

Radio-Tecnico-Elect;ron
Fundado em 1935

Montagem de rúdios, Ampli·

,
ficadorell-Tronllmiaao-rea

.Material • irnportod.. diretQ
mente doa U. S, A.
Proprietário

OUUn�r G.arges BàhlD

I
E&, e - Tecnico - Profi•• ional

formado nu EuroPQ
FloriQnópoli.

, �ua João Pinto n. 29 -_ Sob.

-Encarrega-se de: compra, venda, hi ..

poteca, legalização, avaliação e admi-

nistração de imóveis.

O.��aniza, também, papéis para com

pra de \ propriedades pelos Instituto.
de Previdência e Montepio Estadual.

'AUMENTE
seus negócios em São
Paulo, confiQn�o-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

AOS SOFREDORES
A Dra. 1',. Galhardo, ex·médica do

Ce"tro Espírita Lu·Caridade e Amor.
comunica" a mudança do seu consul·
fório para a rua do Senado, 317, 2-
andar - Rio de Janeiro.

(Consultas Cr$ 20,00), onde pas�
à o(erecer os seus préstimos. Escrevz
detalhadamente o nome, i9.ade, ende-
t'eço, envia�do envelope selado e subs·
éri�o pax-a a rC'sposta, juntamente com

á importância acima.

• RETIRARAM SUAS CANDI- .1
. DATURAS

Tôdas às bebidas, inclUSIve as
fabricadas em ohtros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
Ilenses, _: em vista da certíssi
'ma vitória do aperitivo KNOT.

DeSllerle a BiUs
dI seu Figado

ti saltará 4a caIBa disposto para ,tudt
Seu figado deve produzir diariamente

I!m litro de bílis. Si a 'bílís não corre
lIvremente, OS alimentos não são díge
ridos e apodrecem. Os gases incham o

estômago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você se sente abatido e como que en
venenado. Tudo ê amargo e a vida ê

-

um martirio.
Uma simples evacuação não eliminar'

a causa. Neste 'caso, as Pilulas Carters
para o Fígade são extraordinariamente
eficazes. Fazem correr êsse litro de bilis
o vecê se sente disposto para tudo. São ,

suaves e, contudo, especialmente indica
das para fazer a bílis correr Íivremente.
Peça as Pílulas Carters para o ligado.
Não aceite outro preduto. Preço Cr$ 3,_

TOME APERiTIVO

K N (),T

I' • • •

II O QUE SE PENSA DA ) RECEITAS PARA O SEU
MULHER PALADAR

I A saúde das mulheres é uma
comédia engenhosa,' que elas
representam em benefício dos
.médícos.

Aubrejet

Pescadinha com môlho branco
Cozer à pescadinha em ma

rinada com leite.
Preparar assim o môlho:

Desmanchar 2 colheres de fa
rinha em 2 copos de água fer
vendo, em que se terá cozido
uma echalota cortada, encer
rada em um saquinho de pano
fino. Mexer durante vinte·mi
nutos, juntando sal, pimenta,
100 gramas de queijo cortado
em lâminas finas, uma -ponta
de pimenta de Cayena, meio
colher de parika. Nomonumen
to de de servir, juntar um pou- I

quinho de' creme.

NOVO HORÁR]ü DA

Quando alguém. tal_ ., tia_
lherro da ííustracão a-cima. ofI!rGcmo.

lhe. em •.IIll'l.vel gesto, um càJice 'do
excelente e,peritlvo KNOT. leml>_
... V. Sia. de acrescentar, ao agraru.-
"'" 6 gentileza:ESTEE1M-
BFl'1 o l1EU APEi?ITIVO

I'I1EDlJ.ETlJ! •
. i

1fí1é131�(� II'
l·
t/hMO[)UrOIJAKhOrfA.I/I[)••Con.éSE6JJfiOS I
_____ iT"'..AI ....

Nesse môlho sem manteiga,
o queijo é apenas perceptível,
o que permite utilizá-lo em ou
tro prato do menú.

P. ALEGRE - FLORIAN()-'
POLIS - CURITTBA

QUINTAS E DOMINGOS
Decolagem de Flor ianónol.is, �

ás 14,15 horas
CURITIBA _ FLORI .�N6-

POLIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem de Florianópolis,
ás 10;00 horas

JNFORMACõES:
FILIAL VARIG - ED. U.
POllTA - TELEFONE

1325

"VIR<iEM . ESPECIAUDADE"
WETZ.EL INDUHTHIAL-JOINVILLR (Ml2rc(]

VENDE-SE

o SE U OI1GANISM<l

....OV�A·OP,S cO";�Ie.ulcCt5 Of(;utllllP, OO�("BOgIITOO· OI"'"

\\ �
o 1>'1(CO OE�'� OIlOOI,lTO a",·"ov 20·'. "..

- '''{'ORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

-- ------

RElclamante: Hamilton. Fer:..
reira.
Reclamado: P.adaria 1o d�,

Janeiro.
Obj�: S;11ários, aviso-pré

vio e horas extrao.rdinári.as.

(

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schinidt 52 - Seda 5

. E�o Cruzeiro - Floriarlópolis.

Tenha sempre em casa uma garrafinh.a

APERITIVO «KN Dl»
-

AI)V()G'ADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

I -

8 Sabão

elA.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SABER VI'YER DEMOCRATICAMENTE· I
,

-Ern São Pau)o.<j hospede·se no

PARAMOUNT HOIEL
Moderno e Confortavel

Apartamento. com banheiros 'e telefone. 8ituad� no centro.
o

Rua elo. Timhiral. 121 - Fone; 4-1171 -- �ão Paulo.

Proprie�ário : A L E X A N D'R E B A L BIS

• • •

Por ADRIEN LEMAíTRE

(C.opyright no Serviço Francês de Informação)
Se a democracia f'ôsse um mecanismo politico, bastaria desmontar

.� estudar seus 'elementos para explicar e compreender seu funciona

.mento. Mas é evidente que se trata de mTI mecanismo muito mais com

..plicado do que parece. Sem dúvida, a existência da democr-acia numa'
.socíedade requer determinad'as condições econômicas e sociais como

·também um certo gráu de "desenwolvímento dos meios de comunicação .... _

.erntre as diversas parf es do território. Exige fi,naJJmell'Í'e' um clima cul
tural e psicológiôo que podemos definir com uma expressão vaga e

.usual ; "educação politica".
.

A deraocracía liberal, tal corno a concebemos atualmente, fundameà
·ta-s'e numa filosofia • o racionalismo. Um racionalismo cornpatí-sel com

.as crenças religiosas e místicas encaradas Id!e um modo tolerante sem,

fanatismo exclusivista. Essa atitude (permite justamente que, a l'l1ta. pelos
ideais e pelo poder 'no seio da democracia, se resuma numa contenda
·pac:ífka. Impõe a democracia um único dogma: o dogma que consiste
-em saber conviver com. as dogmas dos demais.

PráJticaunente isso se traduz na aceitação das regras do jogo demo
,<crMicoO: acatar o resultado do sufrágio, seja êle favorável ou não, e se

mostrar capaz de respeitar a opiniâo de todos inclusive a das minorias.
Afirmamos isso pensando no r-esultado do referendum Irancês de

-!i de maio. Há nesse resultado um elemento ·alenJt�d!or. É a atitude que
.adotaram, logo no lha se�inte, ÇlS vencedores e os vencidos.

Os vencedores evídaram descarregar sôhre os vencidos o peso de
-sua vítórta, Aü comentar o triunfo eleitoral-de sua causa, o sr. Maurice
Schumann, um dos ooefes do M. H. P., estendeu a mão aos partídcs que
haviam militado do outro lado da barricada. Afirmou os laços comuns

com as organizações adversárias; a fidelidade á Repúhlica e a oposição
.ao fascismo. Por sua vez, os dois parUdos que propuzeram o texto
-eonstjtucíonal rechaçado pelos eleitores não hesitaram em submeter-se
.ao pronunciamento popular. Todas as organiaações politicas advoga
ram o reconhecimento das teses constitucionaís contrárias ás suas, plei
teando uma nova aproximação entre os republicanos.

UllIS e outros manifestaram urna preocupação fundamental: acabar

prontamente com a inter-inidade politica das instituições francesas de
-cerrentes do desastre de 1940, e reconstruir o país sôbre bases comuns.

Democracia é sinônimo de divisão e díiscrepancia:' Mas se fôsse só

isso, conduziria fatalmente á ir remediámels catastr-ofes.> O outro ele

menao compensador da fôrça centrífuga em torno do sentimento na

-oional.
Desde 00 momento de .sua lfbertação até agora a Fr-ança tem de

.monstrado sua capacidade democrática tão hem como em qualquer ou

-:tra época mais calma de sua história. Esse é o sinal mais alemtador nas

'ctJ1till11as experiências da políüica francesa.
.

w

I
-

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

SILVEIRAA.Rádios, Válvulas. E.tapiliza
dorea, Transforrnoil"d·res.,

CondensadQrell. Toca-di.coa.
Antenas simplell" par-a

outornovei•..

Corniss ários de Madeiras
Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre

a situação do mercado.

I
.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - Rua Guapor ê, 144 - Fone 4-5866.

Caixa Postal 5.706. - Telegráfico Abesil.

11��F�i�li�a�I:��S�a�n���s���R�U�a�J�O�Sé�R�l�.c�a�rd�O�,�4�3�.��F�on�e�3�.5�2�6�.�=

Caixa Postal 749. - Telegráfico: Abesil.

I '

�������*--�--��--�

o

n
,.._." .:

CcI'It.,.precfutosdo 1.,.11141"
, l;onol H.r•••t.r V. S. obt6",

o proteç&O d. 115 anOI·d.

..,.r.i'ncia e .serviço. -
.........

CAMINHÕES PESADOS

INTERNATIONAL

- .

Os caminhões! Internacional, líderes na classe dos ca-

minhões de grande capacidade, estão sempre -presentes
bnde há serviço pesade a efetuar. E êstes são os ca

minhões 'que os interessados desejam possuir quando
estão em jogo o rendimento máximo e a economia.

Êles vêm equipados com o Novo motor International

"Diamante Vermelho" e oferecem a mesma -construção
cem por cento caminhão que-assegurou a

venda de maior número de Internationai
�::;;;;;;;.!I pesados do que de qualquer outra marca.

I
:4

Peça-nos informações sem compromisso •

)

,

O ESTA,DO encon-
ira-se "à venda na

banca de jornais
.

eBeck»

•

Cereeís em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

.
_

ban·ha e salgados

•

Concessionários:
RAMOS & (IA.

Rua João Pinto, 9.,.-- Cx. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare - Florianópolis.FONSECA & C.MACIEL,

FARMACIA ESPERANÇA
Ce Paraaehtleo NILO LAU8

I ••;te • .-.alaI .... na�
............................. -.�- ..... -

H&Ipa lia lIaftaeIuI.
___ • ,na.. �..... _ ......._............- .........

Conta Própria'
(.lixa Rosta-l: �794
Telefone: 23-1598

·Telegramas: LEICAM

•
I

CODsignacões --

Rua teandro Martins, n. 6
Quase Esqui,na da Rua Áúe

Rio de Janeiro

I'

I .QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElECiANCIA 1. I< PROCURE A

ftlfai�u��!!! S�!!�2i��O�doM'ello I

Recebemoa à consignação: manteiga, queijos, salgados em' geral,' mamona,
alhos e todos os produtos de la voura Itgados ao ramo de cere.llÍs. Fecula,
cação, 'camarão Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos

financiamento até aQ% sobre o Vialor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias .

.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

I
. Sedas CasiUlirdS e Las

CAS,A SA•.,A· aOSA
ORLA'NDO S�àA�RPEJLLI

Rua CODselheiro Mafra, 36 � loja e s'o'hreloja, 'feJefone 1514 (rede intern-a)
Caj�a Postal 5 t --- Entl. Teleg.: «5carpelli)) --- Florianópolis

,
'

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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24 DE JUNHO·

,i. Joao Baptista, Precursor de:
Nosso Senhor

Enquanto a' Igreja, com ex

cepção. de Maria Santíssíma,
celebra o aniversário da morte
dos santos,· festeja ela o aní-

�er:sário natalício do msíor

Oldeuei L. dos Santos, do Lirâ TeDis �Iube, .foi o ven'cedor da «:Corrida da ��l�����g�:t'eT;�;����
fog·oeira», organizada,' peja ,F. 4. C. �m 20• e 30• IOgares, colocaram-se, r(tspecti-' ,i�°in;�s ,��p��!�l��dO���
lamente; os atlétas AJf,red� Demétrio e Clodoaldo Amaral, ambos do. 140 B. C. �� �cf!��t�o�ai������

tio "m uto 'I I
c'

d I J B " a um paí que segunda' as leis.
l' CO P gera venceu � equ pa o 't.� .• v. da natureza, não podia já es-

perar paternidade por causa

da idade avançada em que ele

como sua esposa 'Elis.abete se

�havam. E quando 'o futuro

iPrecursor do Messias ainda es

tava escondido nas estranhas

abençoadas de' sua· santa mãe,
foi purificado das .consequên
cías do pecado original por
ocasião da visita de Maria, Me
dianeira de todas as Graças.
f3ua juventude passou-a João

>in:a preparação próxima para
á sua sublime missão de anun
dar o Messias, que estava no

meio de seu povo que não o

conhecia. Nas águas do Jor

dão baptizava as massas, exor

tando-os a uma vida honesta, "

Dírígtu-se sem distinção de pes
soas a todos. Nem parava dian-

te da pessoa do rei-títere He-

amulher de seu irmão enquan
rodes, que tomara por �sposa.
to este ainda vivia. Joao re

'preendeu francamente °
.

rei

incestuoso e se este lhe tíves-
, .'

;se perdoado. tal tranqueza, em
vista da estima que tinha do

Baptista, a mulher adultera

não opél1doou:·· o' carrasco teve

que cortar a cabeça �o deten

sor intrépido da castIdade e

da santidade do matrimônio.

"

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

UJ ., �Ui 'iII]
C sANTO De DIA

\

TORNEIO AMERICANO
Dentro 'em breve dias haverá uma competição de tenis entre as

equipes do Lira 'e outra de Blumenau, Os jogos serão disputados em

melhor Idie três setos,

Como medida preparatória o Lira fez realizar um torneio pelo sis
tema Americano 'em 7 gomes, visando classificar .rápidarnerste e arrtl�ar
os seus jogadores.

Quanto a animação o objetivo foi amplamente alcançado. O que não

[ulguei acertado foi a hecessidade de ,se classificar rápidemente os. jo
gadores da ta classe, usando o sistema torneio americano, quando es

tamos em vésperas de uma competição inter-municipal, .na qual será
usado uin regulamento completamente diferente. No sistema americano

ganha o jogador que vencer maior número de, games, mesmo que perca,
algims Jogos.

Afirmaram que o torneio foi feito como prelímdnar do Torneio Per

manente. Isso também não se justifica, porquanto este foi parcialmen
te suspenso, até ao competição com a equipe de Bluanenau.

Si os desafios atrapalham os treinos não havia razão do Torneio
Permanente e da necessidade de urna classificação rápida e imperfeita.

O que o nosso clube precisava 'e precisa é de urna classificação ra

cíonal de tenistas da la classe, afim de se poder escalar as equipes
<de singles masculinas. Para essa- finalidade eu duvido que alguém prove I
a utilidade do torneio pelo sistema arnerícano, principalmente em 7 ga
.mes,

Indiscutivelmente, o torneio americano dá uma classificação rápida,
_ porém, muito imperfeita. Quan/to a rapidez já vimos ser desnecessário
no momento, e, quanto a imperfeição, está provado pelos própcíos re

sustados, após duas semanas de desafio.
Tornemos a la classe como base, pois, é a uníca em que pratica

mente houve desafios e é a que mais interessa para o jogo C0111 Blmne-'
nau. O jogador classificado em 2<' lugar naquela competição ocupa hoje
o 6° e último hígar, o 3° colocado pelo sistema aruericano, hoje está em

4° lugar ,e o que tirou o 4° lugar, atualmente -está em 5°. Como estamos

vendo sómente. 0·1° colocado conservou a sua classificação dada pelo Na-o' servl-rá para o
sistema americano.

�

Isso prova o quanto' foi irreficiente o 'uso 'deste torneio no momento IranqueamentoJoe Louis, o famoso pugilista negro de Detrpit, que
atual dia Lira. .

Ihá nove anos mantém o titulo de campeão rnuruiie

I
iA

. Sábado próximo passado, esse jornal publicou uma nota na qual o '

pos ta
.',

de box de peso-pes,ado. Vêmo-Io acima, quando sar-

articulista afirmou também que obteve-se uma classificação consideram- .

-do a resistência física dos jogadores, pois, os 'mesmos foram obrigados gento do exército norte-americano; durerit:e a última 'Da CHP, da 'Diretoria Regia-
"'rand.e "'.uerra mundial. (Foto da Inter-Americana). 1 d C· r 'as e Telegrafn..c;:.

-a se aplicarem em todos os games e corntra todos os jogadores. Isto é 6 6 na os o rei . �"'T.

fMo, porém, tenis 'ntão é exclusivamente esforço físico, :nem tampouco recebemos .a seguinte comuní-

.(Iedicação em todos os games. O bom' tenista joga estudando 'e aprovei- to, o Bagé F. C. logrou obter duas V"
•

t d t
- cacão:

1ando oporeunddades ,durante o desoCinrolar integral da partida em me- vitórias, conqu.istallido duas belís- 181 as . e . cor esta �SÊLO COMEMORATIVO

lhor ,de três setes. Ele sacrifica, as vezes, games e mesmo s,etes afim, simas taças. AcompCllnhado. doa srs. Lothario INAUGURAÇ.A:O PONTE IN-

.de estudar ou cançar o ad�ers:ár�o. Isso, aliás, �e observa em todos os I O pr1meiro jogo foi conrtra o Paulo Rothfuk.. Oamar Cunha a TERNACIONAL' "URU-

esportes. É portaJIlto, contra producente, atcostumar o jagador a dis-! A�Ol1ll!Ueiro, vencido pelo escore de outros procare. esportistas, deram- GUAIANA .:__ PASSO DE
""" ...." nos, ontem, o prazer de .uo. viai- LOS LIBRES"

.

putar e s'e ap.Jicar para ,exdulsi'Va'll1entc ganhar todos os games.· . 3 x 2, e o segundo ,contra o Perí, ta., as .enhores ten. José Cândido � . .

ad
Isso que escrevi acima serve também para provar que o articulista: venddo pe.la conta.gem de 4 x 2. d.:1 Silva e Werner Gerni, que vie- ,Con:�o::me edItal publl?, .9'

de sábado se equivocou quanldu afirmou ser "·curiall" a .conclusão do: O conjúnto do Bagé jogüu as- ram chefiando a delegação blU-1 as pagmas 6.580, do DIal'la.

r,esultado maÍJemáJtko de vencer aquele que mais pontos obtiver em jo- shn ,conS'titWid!o: E'dson, A.níbal e
menauense à. «corrida da fog�eira». Oficial Ida União, de 2 de Maia

.!:lOS variãdos." Em tenis, isso só é v1erdade, quWldo ,pontos sil1:nificam W'a,ld·l·.r,· Parta, l\1�'rtQS ,e AhíJio·,. Qui- , Op�rtunalTente no. referlre�os úl,timo foi r,etiraJdo de circula-
�

� � a pa.estra que cOnosco manbve- -

'
,

..

d
viJtórias em melhor de 3 séries, no mínimo, e 'Th�Thca em 7 games,. como dinho, Trilha, Lisboa, Medj,nllO e ram aqueles senhore.. çao O selo cornemoratllVo a

n'o sistema americano, como foi ultimamente aplicrudo no Lira.
I Memtino,

Entrementes. agradecemos a gen- inaU!guração da ponté interna-

o tOTrueio Anl,ericano é apena� uma competição que se presta per- Dooni:ngo prOXlmo, nü gramado
tileza da visita. donal "UrU!guaiana - Passo>

feitamente como e11emento de WI,imaçã'o eÍl:tr,e tenistas. É por isso que do CoMgio CatarÍlnense, os "teams': O PRECEITO DO DIA de Los Li'bres" ..

de é IUsado em quasi todo·s as gràndes clubes apenils nos inicios e fi- pr1ncipais e s'ecUlndários do Bagé BOA TROCA
O sêlo em apreço noo serví

![lais ,dIe temporadas.
.

enfrenta,rão os do Espronça F. C., Faltéis, .empada. e outras gulo- rá para o franquiamento de'

.
Foi por essas co'nsideraçõcs que eu fui cont'ra a atual aplicação do quadros formado!, .por inclusos da seima. de c.nfeitaria, são de difi- qualquer espécie de C01Tespon

metodo all1lericano de 7 games, no Ltra, para la .classe. E os resultados nossa Pe!nitenciária, em disputa de cil digestão e cu.tam
.

dinheiro de dênda, acrescendo, ainda, que
d.

- mais para o II'lllor nutritivo que
.

não apll''''''''':' carrm'boe cÜ'rus,p<Tllê.ncias :ele es.tão aI para mos·trar quem fiem razao. dolJS', tr�,1,,·u� . O ,COrrelO a. "-a...g, ,

�,,�
. vl"-' "'. t&m. UJt\ copo de leIte ou uma .

.

f id '1MARCiLIO MOTTA
• fruta .ao muito moi. úteis ao 41e servIço no re e� .

{} se o mes-

VENCEU o AVANTE organismo e relativamente moi. ).110 quando se sollcIte fazer pa:-
EI1fr.eJn/taJIlldb o América,:TIo fes- baratos. ra fins filatéliros.

l' 1
,.

d 1, C
.

do Quando tiver de fazer uma Entretanto, a partir do dia..
'.lva ,reailz.a o pe ....9 puzelro, refeição ligeira, tome um copo ,

&treitü, o "teamh '·do Avante F. C: de leite �u coma um fruta 25 do coa:reilte, O selo em apre-
.

venceu pelo escore rntnimo, fazen- lIub.tancio,a. - SNES
.

ço será posto novameIlJte à ven-
do jús a U11118 riquíssi.tíNI taça. da nesta Diretoria . Regional.

'"

B. R
"

I'T O obedecida a condição acima es-

CICLISMO tabelecida.
Porto Alegre, 24 -;- Nos dias

29 e 30 do COTI'ente será efe

tuado, na Calpital da &,lpúbli
ca, o 4° Campeonato Brasilei
ro de Cid!slno, oI1ganizado pe
la Confederação Brasileira de

Desportos: Os pedaladores gau
chos, compop.enbes d!l repre
sentação do Rio Gra:I1!de do

Sul, seguiram nntem pam o

Rto por via aérea.

• • •
-

TRANSFERIDOS OS JOGOS ve,llioodor deverá jogar com cis
Em wSlta Idu mau termpo reiuan- gauClhos, elp' Ouriy� 27 de ou

te sáibado e domingo; os jogos dos tubro, e em Porto Alegre. a 3 de

.certames da la Divisão, Divisão � novemhro.

Aspirantes e 2a Divisão . foram •

transferidos pa�'a os próximos sá- O VASCO VENCEU

bado e
f dOlllÍlngo. Na! CalpiJtal Feder;aJ foi ef€'luado,

* .ante-Cintem, o segundo encCillitro da

SANTA CATARINA NO CAMPEO-' série "m�hor de três", ,em disputa
NATO BRASILEIRO id!o TorneiQ Municipal, enttre Va1)co

Coruonme a tabem de jogos do.e Fluminense, desta ,vez vencid:e

,Campeo,natü Br.asilei,ro· ,de . F.u�,ebol pelos ·vascainos, por 2 a O.
do. ICOrrenrte WlO, os catarinenses -, Quarta�fei,r;a . será realizado o

deverã'o ,etnd',rentar, a 13 de outubro, encontro decisivo.

neSita CalP'iJtal,. o selecioO'Il!ado Para- *

naense. O seg.unicl!o encont'ro entre O BAGÉ EM AÇÃO
O'S dors' seij,ocionados dar-se-á no Tomarudo !parte mo festival J'eva-

<lia 20 de outubro em Curitiba. O I do a efeitto, a1llite-ontem, no Bstrei-

i

O «DfMOlIDtlR··Df.·DETROIT»
I
fr

o alfaiate indicado
Tiradelltu 7

APENAS Cr. 3,00
Com essa Ínfima quantia

está auxiliando o seu próximo.
C4'lntribu.a para a Caixa· de Esmo:..
.08 Indilrentee ele Florianópolis.

-LEIAM'-A-REVISTA
-

O VALE DO ITAJAI.

\ ;I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cliniea e ci
J'Ul'gia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóNlIO: R. João Pinto '1
Dlárlamente das 15 às 17 horas.
BESIDll:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

-DR. SAVAS LACERDÁ
Clfn-ica médico-cirúrgica de Oínos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habflítação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID:ll:NC.IA - Conselheiro Ma-
_ fra, 77.
'rELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na.

cional de Medicina da Untverstda
de do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
fUls Mentais. Ex interno da Santa
C�a de.Misericórdia, e Hospital
Pslquátrtco do Rio na Capital }t'e-

dera I
CLtNJCA MÉDICA '_ DGENCAS

l'II"ERVOSAS •
_;.. COnsuItóírio: Edifício AméU.

NETO
- Rua Felipe Schrnídt, consunass

Das 15 ás rs horas _

ReSidência: RUJa Álvaro de Carva
lho nO 18 _ Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8»
. . .. NHORAS - PARTOS .. •

Formado pela Faculdade de Medi-
eínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por TA-
1'10s anos do Servíço Círúegíeo do

Prof. Al1pio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
Uares, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Citero, ovários e trompas. vaeíee
eete, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5· horas, à Rua Felpe
8chmidt, 21 (altos .da Casa Pa·

raíso) , Tel. 1.598.
'

RIilSID:ll:NCIA: Rua Esteves JO-
nior. 179; Tel. M 764

-
'

PR. POLYDORO S. THIAGO
Lédico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA IIf�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial

mente 'do coração. ,

ELECTROCARDIOGRAFM
Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriàmente das 15· às 18

horas.
Atende chamados a qualqnc- hora,

inclusive durante a noite.
Co.NSULTóRIO: Rua Vitor Meire

. les, 18. Fone 702
RESID:eNC�A:' Avenida Trompowski,

62. Fone 766

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
tis 16 horas - CONSUT,TóRJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. l\IARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Ner êw Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ rltos da "'13elo Horizonte "')

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.

Médico '- chefe do Serviço de
Sifilis do Centru de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENIT41S
DE AMBOS OS SEXo.S - RAIOS
INFRA - V.E��ZÊ�1� ,E ULTRr: -

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

RES,: R.' Joinvile. 47 - Fone 1648

I '

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

Doenças dos mtestínos, réto e
anus - Hemorroidas., Tratamen

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

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

Resíd: Vídal Ramos, 66.
Fone lOB7

FRACOS-.
ANWICOS
TO�

rllll ,CIaSIIII
"SD.VEJBA"

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD.
R4a Conselheiro Mafra

ne, 94

............ •

I COMP� -ALIANÇA DA BAIA-
'a...... t. 117. - Sé".: lAIA
DCEIrnIOS :. TUl'SPOBTJJ8

Cifras do �Baíanço de 1944:

CAPITAL E, RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80"900.606,30
5:978:401.755,97

67.053.245;30,
142.176.603,80

«

•

Siniatros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades II

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Cepynghl da
IheHA.,[ rOIJ HlAR01ln�

Viagens
PELO

Expresso Noturno do jorllal
O ESrrADO

FLORIANÓPO�IS - JOINVU-E
DR. ARMANDO VALÉRIO ,

I
DE ASSIS I_- " que o natural.de Jeru-

Dos Serviços de Clínica Infantil da .
salem se chama de liierosõti-

Assistência Municipal e de mitano
Caridade

.

CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS 2. " Andrew Johnson queADULTOS' h -

'

, '.
'

CONSULTóRJO: Rua NJ!nes Ma- ,C egou a ser presidente dos
cbado, 7 (Edifício S. Francisco). Estados Unidos era completa-Consultas das 2 às 6 horas '

RESIDftNCIA: Rua Mart;Çhal Gu!· mente analfabeto quando con-
lherme, 5 Fone 783traI'U m tri

A • •

a rimemo, em sua JU-
ventude; e que foi sua espôsa,
uma jovem professora de 17
anos quem carinhosamente o.
ensinou a ler e escrever.
3. .. que o orifícío do ouvi

do da -baleía, de tão. pequeno,
é quase imperceptível' masl-----------------------que, não. obstante, o sen'tido de
audiçã-o daquele cetáceo. é tão .

desenvolvido que qualquer ba
leia pode perceber o. ruído da
�éHce de um .nayio •

a dois qUi-Ilômetros de dístâncía, .
'

.

4. .. que são muito. comuns I

os casos de mordeduras de Co-
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 bras venenosas entre os em-

- Fone manual 812 pregados das gigantescas plan-
DR. BIASE FARACO tações de �anana da Costa Ri:.

ca; e que e o. famoso. Instituto
Butantan, de são Paulo, no

Brasil, que abastece áquela na

ção. centro-americana de sôro
anti-ofídico.
5. .. que existe em Monte

videu a Câmara Uruguaía do
Livro, á qual estão filiadas tô-
das as lívrariaís e casas edito-
ras do. país, com a finalidade
de

. incen�ivar a produção li-l.
vreira nacional, e que, no. Uru-

I

guaí, a importação de lívros 'Iestrangeiros sobe a cêrca de,
2,.500.000 volumes por ano.

6 ... ,. que, na. Roma Antiga,

1'_quase "todos OiS escravos exerci-
am importantes 'artes e orícíos;
eram médicos, arquitetos, mú
sicos, notários' ou faziam o. co

mércio por conta, dos seus do-]
nos; .que, em geral, todos os IIque tinham escritórios ou ar-
mazens de vendas eram escra-
vos ou Iíbertos; mas que, sem-Ipre que se suscitava alguma
dúvida ou pendência de negó-
cio, as partes prejudicadas di-
rigiam a ação contra os verda
deiros _ proprietários, apesar
de haverem negociado. com

SAíDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOJNVILE:

SAíDA DE JOINVILE:
CHE<iADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da tarde.

escravos.

III'" ••�_ ........

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr! Francisco I TOME KMOT.de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu •

...... " ................._-_...................... " ""-..........__" ..
·

....-r:.._ ....._:........__ uu_.w_u.a= O MELHORAPERITIVO

Informacões:
,

Em Fpolis. - na Redaçã.o do «O ESTADO»
Em loinvile - no Hotel Príncipe

I

" '

...
-,

Fabricante e distribuidores das afamadas con-·, _,_I'fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran- ',; !

de sortimento de ca,emiras, riscados, brins
"

_

bons e baratos, algOdões,' morins e aviamentos
'

para alfaia.tes. que recebe diretaments das

"ISnrs.. Comerciant.s do interior no sentido de lhe fazerem u�a ,

Flo,rian6poli•• - ,FILIAIS em.,! Blumenau e Laje.. '
'

melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dOI
visita ,Qntes de efetuarem eucU compraI!: MATRIZ emI

........................ I am ....

NAO É NOÇtVO

-

De tudo nêste mundo uma
pessoa pode arrelt8nder�se.
meROS de ter economizado

'

DEPOSITE NA' CAIXA .

ECONÔMICA· FEDERAL

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário),

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

ADVOGADO
.

Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Pesta! 54
Endereço telegráfico: '''Elibranco'' - Lajes - Bt. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o professor Zameck ,Heim, median!e cálculos e. ,revisões numerológicas
concluíu que os "numeros se opoem a �m acordo e�tre o P .S.D•. e a

0.0.1., acrescentando que, se o. acordo �e efetlv,ar, ta�to pIOr ,
pois ,êle contraria «as vibrações que devem ser obedecidas» ...

fala ao «Diário da Noite», do Rio, o
,

deputado
.

Aderbal . R. da' Silva
"No momento em que o regresso I naufrágio do Ingre "Santa Lucia";' os návios=pesqueiros de Santos, de

do almirante Dodsworth Martins,' só se salvou a nado "-1n tijucano. aparelhagem mecaJl1Lca,. cada v�'I:
dos Ef;tal[�os Unidos, focaliza aspec- Entre Penha de ItapocorOl. ,e mais fr-equerstam a.� aguas catarre.

tos decisivos da reorganização de Cannbor iú fica Ií.ajai , tão comher ido nelniS,e�, onde recrutam. seus melho
nossas frotas de guerra e meroan- como poeto de entrada da zona res tripulantes - continua nat:ur�l-

Deli-DI-da, ,mais uma vez a te, elementos decisivos na vida de colonial alemã do vale. de B,lwn�- lll�nte a patentear _uma> associaçao
" _ uma nação onde os melhores cen- nau, com quatro estaleiros de na- clássica em J';'�O'9iraf.la hUll?-ana, ple-·

..
-

-I d
-

d ln eJ!:ao tros de atividade e continuam na ín- n�n��.te �,ellflCave] nos. lIvros. .doe-a a.t.u e e pOSiÇãO a �r -' ..... Umidade do mail', o representante V1rg1lIoJ{) Varzea, o escnlttor típico
Pôrto Aleg-re, 24 (A N,) _ marcha do mundo ,e traga in- catarínense começou por focalizar daq�,elas_ belas paragens, ou seja a

.

. . , .

'd T ,1 de s u pequeno e formoso germnaçao pescadores-lavradores,
, Dom Antônio Z'atera, bispo de felícidade a humanída e. em-loE Pt adPe e.. di tivíd d pois o mosaico d,as pequenas lavou-

. -

tual l " s a o COlHO centro e a. 1V11 a es .

Pelotas, que há pouco partící- se a rmpressao de que o a ua
a inheiras

'

ras estende-se, por baixadas e mor-'(,
,. r 111 rb"' J •

t d '
. 1

pou da Semana Nacional de presidente da Republ-wa esta BERÇO DE MARUJOS ros, por ras' as 'pI alas que ,an-·

Ação Católica, no Rio, fez á fazendo obra nova e segura e Lembrou, neste particular, que 9ald11 caJ11Iofasb ? velelrêjodl's deNPorte1 e'
. . .

f d f'
-

d OTI e se a. rrcam r' es.> as roças,
mzprensa desta Capítal a se- de real�z�ções, embor� a braços �rsJl�ll�����e� d�o�ce:noo=B��laI� prosperam plantadores de tuber-

guínte declarações: "A nota com dificuldades oriundas da
sendo, naquele trecho de nossa cos- o�llo�' famosos da .agrloulrtua'a. ame-

marcante da Semana de Ação sítuacão do mundo". ta meridional São Francisco r-índia, e ,de cereais e frutiêeras,
Sodal foi a definição, mais

�

ora cheio de' navios estrangeiros, t,enldo ,tramsform:ado o vale do Ara-

A ponto de saida de madeiras e ma-
I a:n:��a, no s�� do Estado, num dos:uma vez, da atitude e posição IMPRESSION NTE te _, Penha de Itapocorci _ redu- mal.o� es celeir os do pais, CatP�z.,?ede Jjgreja ante a questão soei- to de pescadores _, como também dec�s��,lhl�'ente melhorar, cOrngl��s

al, que é de amparo ás classes DESASTRE Carnboriú e Itapema, a tod-os ultra- deficiências de tran��o�te, as d1fl-'

id d 1 passando neste par-ticu'lac Tijucas, culdades de ahasteclIl: e ,to �e. nos-:menos proteg 'as, ,I esenvo -

pois os tijucanos já 'têm reputação sos grandes centros' industriais e

vendo êsse amparo por todos f' d' d
.

I COnle'l'tClalS.-';;
, -

S t 24 (A N) I 'H·ma. a como
.

os malS, comp etos
ESCOLAS DE NAUTASmeio possíveis topando-se nao an os, .'

- m-
marujos do pais.. Becenternenae, ll,? _ A comâribuição de Santa Cata-só da assístêncía material mas, pressíonante desastre ocorreu, rína, frisou o dr. Aderbal Roamos,também, e príncípalmente da hoje, aqui. Um automóvel, COf- IndíscríÇO-es nara as atividades mar-inheiras (lIo

assistência moral e espiritual. .ria pela principal a.venida des- Brasil ,monta, neste momento, a

A· Igreja combate todo e qual- ta cidade· quando, em dado 'Rio, 24 (A. N.) _ Segundo vários miilhiares de homens dos

quer paTtido anti ...cristão.

Qual-lmomento,
precipitou-se num um orgão carioca, o sr. Bene- mais aptos, desde oficiais superio-

res e comandantes, nas noss'as ma--
quer 'regime que se enquadra canal existente perto da mes- dito Valadares está reunindo ri:nha de gu.erra e merea'Ilite, aJté as
den1Jro dos principios da moral ma, morrendo afogados oito elementos para apresentar um camaldas mais jovens dos pescadto-
-cristã não sená por ela- comba- passageiros, entre os quais, çandidato seu á vice-presidên- ;rios de madeka, deles s,ain�� os l'es de alto ma'l".

lates-"motor de tamanha {ltIv1dade Salieri,ta tamb&m que, em mafé";)tido, desde que não emba:r.ace a duas crianças. ci� da República, E�iste tam- �a nossa cab�ta�em, sobr�uido DtO ria de cOlnstmçãD em made'fra, as
bem, segundo se afzrma, uma manstportte de maJdei�as. carreir.as e estaleiI'os de ser! Esta---

'Ma' l-S 6762" toneladas putra grande corrente que pre- ABUNDANCIA' DE PESCADO d!D são. os melho�es herdeiros de'
tende apresentar o nome do

I
Ganchos é o último redutO' de ll!ffi�. habiJ:idade; Sltlmal11;ent-e �til e '

d
'. senador Nerêu Ramos atual pesc�do�es .am.1.es de se chegar. a estehca, que 'noss,os avos lusultdas

. e trIgo l'd da
.. ,'d" Flor1-anopoih-s, vaJJ.eIlltes t�'a/balhad()- h�o'Uxe,raan para esta co-sta sul-ame�

1. er mazorza, pal a z::;pu- ra" d!o mar que, ,nesta epoca do nrcana.

Rio, 24 (A. N.) _ A Comis- além de 1605 'em vapores ainda tar aquele cargo. ano, vão a'O oceano, -em s'uas peque- Como escolas dle marinharia, fD-

I
-nas e fortes· halee-kas, colher ()S ra aquelas de cunho o.fici-al, comosão Nadonal do Trigo distri- não determmados, sendo 611 1 peixes de cardume, como. as tai- as que são mantidas pela Armada

buiu á mprensa O seguinte para esta Calpital e 454 para :nib:as, enxovas e paratis, faina que para renovação de suas equipa--
comunicado: Estão sendo .e?l- j Pôvtio Alegre. I

dura- de maio a sete'I1wro, quando g€lllS, ha que salientJaa' os clubes de

bar,cadas, em Buenos AIres, I
. ,começa a péga ao cação,' nlandado [iatismo,

onde os jOVlens das, melho-
para o Rio como peixe peco - o res faJnútlias aCOlill'Panham a pro-m�is 6.7·63 tonelaldas de túgo PIa·Itaa lambAm ihacalih:ltu brasi}.eiro - e Illa fon.l1'a pensãõ de gosto tradicionatl e fl1ill-'

',afrm de completar a quota I ti ti , ti, I de óleo, de uso de dada vez mais

[dlall1C:l1Ital
n.a ter'ra. Conta Floria.n.ó--

mês palSsado e que vem com os '

1
· atlUP.{o. Alté ,dJezemib'l"D é a pdndpal polis com três ilates�cltlll",'1s, SãO'

seguintes destinos: p e 1 o a ao onomla I :ltlividad-e dos baleekos de ,aLto mar. Francisco tem o seu, aS'S'l-lll' tam-
• .

RITZ - Hoje -l Sessões das (A baleia, cada Viez mais ,rara depois bém l:tajaí 'e. ó ;pesoaI de Volta Re- .

"SUD", 1037 tonelma:s para). Rio, 24 (A. N.) - O depu-, Moças - ROXY' Ida mecanizaçã-o da apanha que a domkTa, que ÍJI1JpOtl'ta doe Santa Ca
Pelo.tas e 1102 ,para Pôrto Ale- Itado Paulo Sarazate apresen- as 5 e 7,30 horas - ás 7 3/4 hs. I vai tocai,ar ,nas, próprias á'gu'as po- tarina otimo coke metalnrgico, vem
gre: pelo "DUBLIN", 705 para ;to:u uma emenda ao Projéto de Lee. Bow�lalnn - Misoha AUlelr �l,:ltres, so aparece esporadi.camente de fundar o deles, em Tubarão, dei-o.

Joinville,' pelo "AUSTR'ALIA", Con,stituição, cUJ'o iconteudo é
Ga'],l Patl'lck - Dennis Okeef.e. naquelas p:m1as oIllde, ao tempo da tando os ha,rcos JIla formosa lagoa
4- COMBINAÇÃO DE l\iABEL Imarinha: a vela, funlCionaram taal- de Imanú.

.

837 para Santos; pelo "QUEN- o seguinte: Uma mulher dumoota... Uma ex- ta� ,ne.ntdosas a.rmações. CAMPEõES DE VELA
QUEN", 327 para Pôrto Alegre;, O prefeito e a Câmara do namorada ameaçando revoe]ar se-j ESTALEIROS E CARREIRAS Laur,eado enn di:sputas a vela, ele
pelo: '!OESTE", 466 para Santos ;Distrito Federal serão eleitos glre/d'os -e ... a p()ibI'e vitima: O MA-I Em Rlorialllópo}i,s estão 0.5 Pl,'in- próprio pr,esidente do Ia.te Clube

22 RIn.O ! . cip:ais ,es'ta�,eiros, aqueles fund,ados FJ.o.:r'i.antÓ,polis, l:e'I11!hra 'Ü diepUltadb·e 1 3 para Bar:ra Mansà, por SlUíiDágio diréto. CENSURA LIVRE.
.

por Carlos Hoepcl,e na Arataca, e AJClerba� Rall'nos que a Federação.No programa: - Filme Jornal da capHaJ> par.a o sul, o,nde' se e'Il- Catl:ar1lJtenSe de Ve.la e Motor tem
73xlO :- DF;S.

, I "tromeiam os PÓI'!os pesqueiros de l1lIanjd1ado iatistas 'ao Rio, e e.sltes

.

O }�g.re !dle BelJtg'ala - dese:nho, Garop�?a ..e. 1mbitu:ba, �ó Lagtma t
são o.s crunpeões brasile-iros na. c,a-

col'Ü) Hlo. ..

IOOIlIS4"t"0l navw,s de mad'elra. tegona de Sharps de 20 metros
PI'eços: - 1,20 - 1,80' - 2,40. ATIVIDADES AGRíCOLA E quadmdos de pamo. Já oerca de"

.. RITZ - 5.a feira - Ann Sheri-I PESQUEIRA· 'meiO millÚlr d.e rapazes de sólida
dalIl - Alex Shmit I Es'sa faixa catarÍ>nense, de tanta formação despo,J1tiva cstã'Ü fili-ado$ ..

ESPOSAS SOLTEIRAS viltalidald!e para a alimentação - áquela federação.

Florianópolis, 25 de
-------------------------

'unho de 1946

Rejeitadas, .

definitivamente, as
,
RiO�?(��)S_ FaPn�XI�d� coIYv2,!��os,' em reivindicações da lustria

Imprensa, o sr. Dommgos Ve- todo o mundo co:m li -consulta Par,ís,24 (U. P.) - Atertden- Pusterdal, no Tirol do Sul. Foi
tla'sco, sôbre o plebic�to entre os diréta a todos os interessados do ,a uma proposta de Molotov, também debatida a questão fronteira com a Itália. A re
tralba�hadores da Light, para inclusive mulheres crianças � os Quatro Chancele,res rejei- das fronteiras itálo-francesas, cusa foi proposta por Molotov,.
apliovação ou não da tabela de estra'lllgeiros.

' •

taram hoje definitivamente, o mas não $e chegou a. qualquer tendo com a mesma ficado
; aumento de vencimentos, pro- Aíconselhou tamibém, a todos pedido austríaco para uma re- acôrdo, pois ainda a1, o sr. Mo- anulada a exigência austriactit
posta pel'a Comissão Paria- <\'> trabalh� par;:!. não de.i-- visão das fronteiras italianas, Zotov defendeu o ponto de vista do vale de Pusterdal, no nor
mentar, d'is'se ser êste um dos �"rem de votalr, pois o assun- no sentido de devolver á Aus- italiano. déste do Tirol meridional. Os
maiores, ,senão o maior dos dis- �o é"de s'eu próprio interêsse. I tria o Pusterdal ou vale de París, 24, (U. P.') - Foram ministros aliados debateram as

_:_........III!"���.!'IIII...._ , afa..stadas de vez, pelos minis- reivindicações francesas contra
tros do Exterior dos Quatro a Itália, também no terreno de '

Grandes, as reivindicações da fronteiras, mas não chegou a

Austria sôbre a revisão de sua I nenhum acôrdtt a êsse respeito.

Pinto quer saber
·Rio, 24 (A. N.) - o depu- goV'ê!I'llo de Portugal, no perío

·tado Barreto Pinto entrou ho- do de 1942 a 1945; quais os

je, com um requerimento, na proventos auferidos sob qual
Câ!mara, pedindo seja infor- quer titulo, e quanto ,tempo
(plado pelo Ministério das Re- ,petmaneceram êles no Rio
�ções Exteriores, os nomes dos percebendo como se em Lisbo�
Jlossos embaixadores junto ao estivessem.

o sr. Barreto

Na sem.ana

NUNCR EXISTIU IGURL

P'ARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

, .

prOXltna
RIO, 24 (A. N.) - Na próxima se'mana devel"á" ser 'assinada a :inter:'

yenção na Cantareira e nomeada a comissão incumbidàl dé fazer uma

devassa na escrita e promover o tombamento de ,todos os bens daquela
emprêsa. Sómente após a devassa e o tombamento; .será '·assinado 'o"ató'
encampando-a. I

. "
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