
Londres, 6 (U. P.) - Desper
tou grande interêsse mundial o

discurso ontem proferido por
Churchill, em Fulton, Missouri,
Estados Unidos, no qual o ex

primeiro ministro britânico re

feriu-se às "quinta-colunas in
ternacionais comunistas" e su

geriu uma' "associação frater
nal" anglo-norte-americano. Até
agora não houve nenhum co

mentar io de Moscou sôbre o

mencionado discurso 'nos damos
a seguir. duas manchetes cobrin
do cinco colunas: diz o New
Iork Times: "Churchill assalta a

politica soviética". O Herald
Tribune. também de Nova Iork,

publica: "Churchill pede urgen
temente um pacto miliatr norte
americano" .

A RUSSIA QUE SE EXPLIQUE
Londres, 6 (U. P.) - Em fon

te autorizada, informa-se que a

Inglaterra pediu à Rússia que
explicasse a recusa em retirar
as tropas vermelhas da' Pérsia,
de acôrdo com o tratado anglo
soviético-persa. Ao mesmo tem

po. se diz que o texto da nota
inglesa foi transmitido ao en

carregado de negócios da Ingla
terra em Moscou, para a sua

transmissão ao govêrno soviéti
co, bem como para o Departa-

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

mento de Estado, em Washing
ton.,

APELO AOS ESTADOS UNIDOS
Washington, 6 (U. P.) - O

embaixador persa, Hussein Alá,
apelou para os Estados Unidos
no sentido de que este país se

alie à Inglaterra, pedindo à
Rússia qus explique a decisão
de conservar tropas na Pérsia,
contrariamente as obrigações
firmadas em Tr-atado,
Ao deixar Q Departamento de

Estado, Atá declarou que deixa
rá êste pedido com Byrnes e que
compreendia que a posição dos

i Estados Unidos relativamente ao
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Consequências
Cairo, 6 (u. P.) - Desouki perto do Hotel Atlântico, onde

Abaza, ministro das Obras PÚ- se hospedam ingleses, tentando
blícas declarou que oito egip- retira·r?, bandeira inglesa que
cios pereceram e que dois ele- estava içada. Ocorreu um tiro-
mentos da Policia Milita'l' britâ- teio e os manifestantes despeja-
nica foram mortalmente espan- ram querozene dentro do eleva-
cados durante as manifestacões dor do hotel, prendendo-lhe f'o-
ocorridas em Alexandria, 'por go. Os bombeiros tiveram de
ocasião das greves convocadas usar escadas de mão para reti-
no "Dia de Luto" pelas vítimas rarem os hóspedes do hotel. 'O
qus morreram n.os motins de 21 ministro Abaza declarou que 213
de fevereiro, decorrentes das feridos foi o resultado da agres-
manifestações de desagrado con- são. Uma segunda manifestação
tra os ingleses. O conflito se teve lugar ao escurecer. Os in-
verificou perto de estação dos gleses perguntaram se as fôrças
bondes, no coração da cidade egípcias poderiam restaurar a

de Alexandria, quando a, multi- ordem dentro da cidade. E lhes
dão promoveu as manifestações, foi garantido que a paz seria

do c'dia

Recebemos de S. Excia. Rvma. o snr. Arcebispo
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, - as seguintes
desvanecedoras palavras:

Profundamente comovido, rogo acolher as expres
sões dos melhores agradecimentos, príncipalmente pela
alta ,e nqbre homenagem prestada a Sua Santidade o

Papa Pio XII, o grande e providencial Chefe;' nesta
hora tão conturbada do mundo.

Com votos e atenciosas saudações.
(Assin.) Arcebispo Metropolitano.

Franco prepara-se para fugir
CIDADE no IUÉXWO. H (U. p.) - o sr, Indalécio

Prieto, ex-ministro da Defesa do govêrno republicano es

panhol, declarou que possui informações (le "fonte fide
digna" de .que o general 'Franco está tomando as medidas
necesxárlas para fugir para a Irtanda, Prieto elogiou a ati
tude da França em fechar a rronteira com a Espanha, po
rém acrescentou que duvida que tal fato sígnífíque a ·'as
fixia" do reaíme de Eraneo, Disse finalmente o Iíder re
publíoano espaldlOl: "A asfixia somente seria lograda se

Torem suspensos os envios de gusolína dos Estados Unidos
e da G rã-Bretanha ,••

restaurada. O primeiro ministro
Sidky Pasha convocou imedia
tamente uma sessão extraordiná
ria do Conselho de Ministros e

Hanshan Rifaat Pasha, vice mi
nistro do Interior, esteve em

conferência com as autoridades
policiais.
A cidade do Cairo está em cal

ma, mas se nota um desassosse
go geral.

Visita ao Centro de Puericultura
Conforme noticiáramos, o sr. Interventor Federal

Udo Deeke, e exma. sra.; senador Nerêú Ramos e exma.
sra.; prefeito Lopes Vieira; secretários de estado altas
autoridades, e Imprensa, a convite da Legião Brdsileira
de Assistência, ante-ontem visitaram, pela tarde, o Cen
tro de Puericultura da capital. O dr. Miguel Cavalcanti
diretor do estabelecimento, levou as visitas a percorre;'
bodas as instalações, sendo tomados vários flagrantes
fotográficos, por essa ocasião.

Ali, as crianças pobres tem o seu paraiso. Alimen
tação sadia e gostosa, folguedos, luz natural e ar puro
a vontade, sobretudo e acima de tudo, o carinho de
quem vela por elas enquanto os pais gastam o dia no
mourejar pela vida.

Há refeitórios claros e amplos, onde o mobiliaria
liliputiano compete, em graca e vida com as decora
ções das paredes que revivem lendas do [olk-lore, repus
sadas de encanto.

A pequenez desta coluna de jornal não dá ensancha
ao alongamento. Basta-nos, contudo, dizer que um só
:iso de alegria daqueles pequerruchos, e um só olhar
aquelas �ochechas vermelhas de saúde, recompensam e
pagam boda uma obra dum estadista.

caso persa era diferente da po
sição da Inglaterra porque o

acôrdo propugnando a retirada
das tropas até sábado último
era um pacto estritamente an

glo-russo-persa. Acentuou, en

tretanto. que os Estados Unidos
subscreveram a Declaração de
Teerã em 1943, na qual os "Três
Grandes" alarmaram o seu res

peito à soberania e independên
cia da Pérsia. Por conseguinte
- acrescentou o diplomata per
sa, - estava sendo solicitado aos

Estados Unidos que assumissem
a liderança moral do caso, em

nome da justiça que o mundo
esperava para o mesmo. O em

haixador declarou ainda que não
recebera nenhuma instrução de
seu govêrno, desde que a Rússia
tornou conhecida a sua intencão
de conservar tropas na Pérsia.
Disse, contudo. que oferecer-ai a

Byrn es uma "visão geral" da
siiua<:âo, SEgundo as linhas de
suas cornun icacões anteriores
com Teerã". Aproveitou tam
hém a oportunidade - declarou
Alá - para agradecer-lhe o seu
muito correto discurso". Refe
re-se o embaixador persa ao dis
curso de Byrnes pronunciado
quinta-feira: em Nova York, no

qual o secretário norte-america
no manifestou-se contrário à
manutenção, por qualquer país,
de tropas no território de outro
país, a não ser 31 pedido deste.
Alá declarou ainda que a Pérsia
havia considerado a promessa
soviética de evacuar suas troPlls
até 2 de março "Incondieionaf "
e que. 110 entanto , "os russos

estão em falta".
Opinou êle que a situação tal

vez obrigue a Pérsia a levar no

vamente o seu caso á presença
do Conselho de Segurança da
ONU, no próxima sessão.

* * *

pretendem ficar nas ricas pro
víncias sententrionais da Pérsia.
a despeito do tratado anglo-rue
so-persa, chegaram à capital,
através do rádio de Moscou, no
dia em que os persas se prepa
ravam para comemorar o cha
mado "dia da evacuação ", A
retirada das tropas soviéticas foi
postergada. Durante as horas da
manhã, os vizinhos se saudavam
com as seguintes expressões: Os
russos não foram embora" ou
"Eu dizia que êles iam ficar ", O
Parlamento entrou em sessão
secreta. Os estudantes, que esta
vam celebrando a comunicação
do diretor de Propaganda, de
que a evacuação da pequena ci
dade oriental de Semnam havia
começado. pararam de aplaudir
e am eacam fazer manifestacões
contra � atual govêrno. Um'dos
membros do gabinete e amigo
íntimo do primeiro mitflstro
Qavam Es Saltaned, declarou:
'É bem triste para a Pérsia este
dia em qUe foi traada por uma

nação aliada". Sómente o prín
cipe Firouz. sub-seeretánio po
lítico de Estado e diretor do De
partamento de Propaganda, é
que achou a atitude russa "um
gesto amigável". Em toda a ci
dade. persiste uma atmosfera
somhria. Pelas ruas da' capital,
uma coluna fina de infantaria
marcha em direção dos quar
teis e no ar três aviões sobre
voam a cidade. Tomando um "O
le de chá, o deputado Yez n �b
servou, desgostoso ; "Faz 4 anos,
6 meses e 8 dias que a Pérsia
-tem sido ocupada' por tropas es
trangeiras. E isto porque fomos
aliados dos vencedores na últi
ma guer-ra.".
Londres, 6 (U. P.) - O rádio

de Moscou informa que Stalin
conferenciou com o primeiro
ministro persa Qa,vam, na pre
sença de i.\'Iolotov. O rádio de
Rei.rute informou que Qavam,
mais tarde, vai embarcar para a
Pérsia.

"OS RUSSOS NÃO FORAM
EMBORA"

Teerã, 6 (U. P_) - As primei
ras noticias de que os russos

I Porto A!!!!�a(Vi��ére'r�!�v}���!�!e com um
- Foi vítima, de .grave aciden- caminhão do Departamento
te de automóvel o capitão Kel- Nacional de Estradas de Ro
vino Bittencourt, filho do ge- dagem capotando. A fim de
neral Amaro Bittencourt, co- assistir ao seu filho, internado

I mandante da 3a Região Militar, num hospital de Bento Gon-
-------------- I

30 çalves, seguiu para aquela cí-I ::rue serve no B. R. em Ben-
dade o general Amaro Bítter;..

I to Gonçalves. O capitão Kelvi-
court.

I no ficou gravemente ferido
presumindo-se que não se pos-

..'UUI-'O 'r,-lIosa salvar uma de suas vistas, � !J
sériamente comprometida no Santos, 6 (Via Aérea)
desastre. Ocorreu o desastre Entrou, hoje no estuário San
quando o capitão Kelvino re- tista o vapor nacional "Tau
gressava de Caxias onde fôra baté' e que conduziu para
adquirir presentes para ofere- Santos, 102,609 sacos -de fari-

I
cer a seu pai,

q.ue
ia assumir o I nha 'de trigo, Trata-se de pro

comando da Região e na volta, duto norte-americano embar
em Be,nto Gonçalves seu au- cada em Nova Orleans.

'

Ol'TlWS DADOS
Cairo, 6 ,U. :r.) - As autori

dades egípcias informam que 15
egípcios e dois policiais ingleses
morreram. Encontram-se feri
dos dois ingleses e 299 egípcios.
PARALISADO O COMÉRCIO
Cairo, 6 (11• P.) - Dezesseis

pessoas ficaram feridas, algumas
em estado grave, quando a polí
cia. abriu fogo contra' a multi
dão de manifestantes, num pri
meiro ato de violências, neste
"dia de luto" pelos mortos de
fevereiro. A cidade está calma e

tranquila, depois que a greve
paralisou todo o comércio.

DISPERSADA A l\IULTIDÁO
Cairo, 6 (U. P.) - A multidão,

que participou das manifesta
ções em favor da greve, foi dis
persada pelo fogo da polícia, de
pois de ter tentado' irromper
dentro do hotel que habitual
mente acomoda o pessoal da
Marinha Real. Informa-se que
se verificaram poucas baixas.

GREVE EM DAMASCO
Damasco, 6 (U. P.) - Os es

tudantes universitários e todai a

cidade de Damasco entraram em

greve, num movimento de sim
patia pelos egípcios que fizeram
"o dia de luto", pelos mortos de
fevereriro. A parada de Damas
co, em que os estudantes desfila
ram pelas ruas da cidade, até as

sedes das legações estrangeiras
e arabe, se verificou a par do
fechamento por dois dias das
lojas e da greve local contra, as

sobretaxas.

Fixado o preço
da banba
Porto Alegre, () (A. N_)

- A Comissão de Abaste
cimento baixou portaria
alterando o preç� d� ba
nha no mereada do Ri.
Grande elo Sul, o qual de
verá perdurar até a futura.
lain, • JDfefltr-!'Ie a 'prl�
meiro de junh( do e.l'
rente ano. A banha custa
rã seis cruzeiros e sessen

ta centavos pará. os vare

jistas e sete eruzeíros ao

consumidor.

Instalará, no Rio. a
Escola do ArquiVO
Rio, 6 (Via Aérea) - Re

gressou dos Estados Unidos,
onde esteve pela quarta vez, a

ara. Inez Barreto Correia de

Araújo realizando estudos sô
bre os métodos de organizaçãe
de escritórios públicos e parti
culares no que concerne à ad
ministração de documentos.
Ouvida pela imprensa discor-

• reu estusiásticamente sôbre os

aperfeiçoamentos técnicos dos
Estados Unidos no assunto e

"'ue pretende propagar no Bra
sil. .A sra. Inez pretende rea

brh' a sua "Escola de Arquí
VO· para dífundír entre nós
aquela técnica e��'lican&

Medalba «Barão
do Rio Brane.o»

Aproxima-se' do fim
POR'I'O ALEGRE, 6 (A. N.) - Informa-se que real

mente a. greve dos mineiros está chegando ao seu fim, ten
do voltado a trabalhar já reuular número de operários.

o Interventor federal,
por incumbência do 11n
nístérlo das- Relações Ex
teriores do Brasil, fêz en

trega ontem, às' 21 1101'8$
em sua residência, á pro
fessora Francisca Rodrl
gues, da medalha come

morativa. ao Centenário
do nascimento do barão
(lo Rio Branco, flue o pre
sidente da. República con

feriu áquela conhecida
educadora em reconheci
mento à obra. educaciona.l
que 'Vem empreendendo
desde 1933.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRISE DE COMIDA

Esteve pastando e ago
ra está fazendo a digestão,
minha filha .. _

-6ffllSl
Peça hoje mesmo co s

nE-c2dor um "Cor tô o-kov ",
que apresenta tôdas c s ins

írucôes Indicando como Ic
ZH paro r-ceber o Fornoso

.

"Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar I o Cartão e.�

crCVQ para: Calxa PostalJ' 321 5 �

J. v.. ·r Rio de Janeiro
7.45)

ViaGENS
fpol.s. -- Joillvile

Saída. - 2 hara. da

madrugada

CGIIl o tratamento pelo reputado pr.
duto OKASA. - Á base de HormónlM
(extratos glandulares) 8 VitamInas sele
cionadas OKASA é uma medicaçãe
racional 'e de alta elicacia terapeutica,
elll todos CI. CaBQ' ligado. diretamente
a perturbações dai glbdulu sexuae..

OK:ASA combate vigoroaameate: Ira

queza lexu&1 em todes aI idadel, .o� a

lôrma ue iJ::.uliciêneia glandllla� ou Vila-

O R "10 E ,''1j1fA�TEIRA DE minai sellilidade precoce, ladiga 8 perda
"� _�.Lt�, de m�moria no homem; frigidez 8 toda�

PROTEGER SE DELE u perturbações de origem ovarlaaa.
�

Idade critica, obe.idade e magreza, na-

Schenectady (SIPA) O cidez da pele e rugOlidade da cuti....
mulher. OK:ASA (hnllortada dirtllament.

Engenheiro Karl B. McEach- de Londres) proporciona Juventud••

1.;. _., . ,.

d G Saune, Força e VI,Or. Peça tórmu�rún, a ,,-O J.iUnClonarlo a ene-
"pl'ata" para homens 8 r4rmula "ouro

Tal Electric Company, acaba para mulheres, em todas u �oas Dr,?ga·
ria, e Farmaçia. IDlormaç6o.l •.p'dldOlde fazer uma conferência na

. �o Di.tr. f(' adutol AltNA. - A.,. lU.

série de rádio-transmissões do B,..... 1. .....
-

Science Forum, ou Tribuna

I
.

Científica, na qual diz, entre

I�t�:��o�����' o que passamos

I . VtitSivteR,54emR(IOAmpnromOiSSS(lAS"O raio ou faísca elétrica é

I
. Iproduzido pela descarga verifi-

cada entre duas nuvens, ou en- Rua Deodoro, 33

tre uma nuvem e a terra. É Ftor ianôpolis
evidente que, para se produzir L'
o raio, tem que haver um des- ivroe novos e usados.

em diversos idiomas.nível de energia potencial. Du-
rante a formação das tempes-:
tades, produz-se a separação
das cargas elétricas. Via de re

gra, a energia vai-se acumu

lando na parte inf.erior da
nuvem até formar um polo ne

gativo, ao passo que no resto
dela se forma o polo positivo.
Vai depois aumentando o po
tencial de energia, até se pro
duzir o raio.

"Quando o raio salta entre
duas nuvens, é relativamente
reduzido o efeito que produz
sôbre os objetos situados em

terra. Não fere os seres huma
nos, nem é provável que cause

prejuízos materiais, posto que
possa afetar consideràvelmen
te os locais em que se encon

trem vapores ou pós explosi
vos, e a carga dos condutos
elétricos expostos pode aumen

tar, por indução, até 500.000
vóltios.

"Mas se o raio se desenca-i
dela entre uma nuvem e ater-I r<;A'O
ra, seus resultados podem ser '-,I- .. <..""" •..••----

bastante senos. podendo nêlss
_" __

abranger-se tanto os seres hu- perigos com que o raio nos
manos como os animais e os ameaça. Nas cidades populosas
bens materaaís. Nas experiên- raras vezes se recorre a êste
elas que de há 20 anos se vêm tl.po de proteção, porque os \ SANDUICHES DE QUEIJO E
realizando, tanto nos E. U. A. edifícios estão menos expostos I. BANANAS
como no estrangeiro, verifi- a -ser atingidos pelo raio e, Coloque em um recipiente
cou-sa que o raio produzido quando por acaso êste cai sô-I fundo 300 gramas de queijo
-entre uma nuvem e a terra, bre algum edifício, dispõe-se amanteigado passado pela pe
consiste numa série de máxí- nessas cidades dos recursos ne- neira, adicione a êste 200 gra
mos .súbitos de corrente liga-I cessários para prestar imedia- mas de creme de leite batido
dos entre si por graus inferío- tamente os socorros que o ca- bem espêsso e condimente tu
res de corrente. so exija. É portanto nas peque- do com sal, pimenta e mostar-

"Os pára-raios, sendo devi- nas povoações e nas casas de da.
<lamente instalados, e manten- campo que a proteção do pára- Bata muito bem 100 gramas
do-se. em bO?l e�tado, podem raio f'le torna da maior impor- de manteiga e adicione a, estal'eduzlr consIderavelmente OS tância". suco de limão e sal. Descas-

I �oinvile*.Fpolls.

I
Saída. 9 hOl'a, da manha

Ir.formacões nesta

redação
...... _--__

'Virilidade!
forca!
Vigar!

I

O QUE SE PENSA DA
MULHER

A mulher é a mais bela me

tade do universo.
J. J. Rousseau

CONSELHO DE BELEZA
Não se pode escolher um

perfume cheirando o mesmo

no vidro. Derramai um pouco
em VOSSQ lenço, ou, então me

lhor ainda, sôbre a mão. Ao
contacto da pele, ele espandí
rá todo o seu aroma.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas as Isemanas

;(.

Para educar bem os homens,
é preciso que se comece por
educar as mulheres.
.. _. .... . ... J. B. Say ..

*

O capítulo mais extenso da
vida das mulheres é o das suas

inconsequências.
Marioaux

*

A melhor maneira de perfu-
I mar-se é usar um pulverísa
dor e recolher o perfume sôbre
a pele. Mesmo porque, muitos
pefumes, são nocivos aos teci
dos, e também porque a pele os

aquece vivifica. Um ligeiro tó
que atrás da orelha é muito
recomendável.

OE f FElTO SEG�QO
f l"OÇf "SIVQ AS

CQtAHÇAS ;

* * *

Para que vossos vestidos se

jam delicadamente perfuma
dos, tomais por hábito, quan
do os guardar em vsosos ar

mários, e cobrí-los na parte de
cima com uma banda de lá
perfumada. Eles tomarão o

perfume sem perigo de man

char.

RECEITAS PARA O SEU
PALADAR

Panquécas ao creme - Co
loque em uma vasilha 150 gra
mas de farinha, 1 colherada de
açucar, 3 gemas de ôvo e 3
ovos inteiros. Revolva tudo
adicionando-lhe 1 colherada
Ide leite fervido e frio e mantei
ga, como para formar um cre

me liquido.
Unte a frigideira com um

pouquinho de manteiga e,
quando esteja bem quente, fa
ça as panquecas deixando-as
de cada lado durante 2 minu
tos.

Coloque as panquecas aber
tas e deite sôbre cada uma

delas1 colherinha de creme.

Enrole-as depoiss pulverize-as
com açucaro

que algumas bananas e cor
te-as em rodelas muito finas.
Prepare pão de sanduiches

cortado muito fino dando-lhe
a forma que deseje. Unte-as
com a manteiga batida, colo
que em cima um pouco da pre
paração de queijo e creme, co
loque sôbre esta umas rodelas
de banana e tape com a outra
parte do ipão, formando os

sanduiches.
*

AS DONAS DE CASA DE
VEM SABER QUE:

- Um bom processo para
conservar os guarda-chuvas,
consiste em untar as juntas da
sua armação com vaselina so

lida antes de ser usado. Dessa
fórma facilita-se o funciona
mento das varetas assegura-se
uma longa duração á sua ar

mação.
- As manchas de café dos

tecidos de seda de côr são re

movidas c o m lavagem em

agua levemente tocadas com

agua oxigenada ou acido sul
furoso (caso forem firmes as

suas côres) , e com alcooI me

tilico e sabão, si o tecido não
desbotar.
- Para limpar as mesas de

casinha e outros moveis de
madeira de muito uso, mistu
ram-se 200 gramas de areia;
200 gramas de sabão e 100

gramas de cal; Extende-se a

pasta assim formada sôbre a

superfície dos moveis, esfre

gando-a com uma escova du
ra. Depois lava-se com agua
fria.

fRACOS e

ANeMlCOS
TOMEM

Yiabl Ct!,esltli
"SILVEIRA ..

Grude TÓftico

FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, duran

te o mês de março as seguin
tes farmácias:

10 (Domingo) - Farmácia
Catarinense - Rua Trajano.

16 (Sábado à- tarde) - Far
mácia Rauliveira - Rua Tra

jano.
17 (Domingo) - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
23 (Sábado à tarde) - Far

mácia Santo Agostinho - Rua
Conselheiro Mafra.
24 (Domingo) - Farmácia

Santo Agostinho - Rua Con-
r

selheiro Mafra.
30 (Sábado à tarde) - Far

mácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

31 (Domingo) - Farmácia
Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.
O sereiço noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo
Antônio, sita à rua João Pin-

Ito.
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Catolicismo
O SANTO De DIAComissionando e aprovando as professo ras e catequistas parai o ensino Por J. Alcântara Santos

religioso nas igrejas, grupos escolares e escolas isoladas 6 DE MARÇO ..:;.......

F'
.

d Cl
.

t ..... Cremos que SDmos chama-azernos saber que, menta a escassez' o era, ·e con anno com a co- SS. Perpétua e Felicidade, ,...

laboração das pessoas de boa vontade; confirmando, por outro lado, as Mártires dos a colaborar na construção
provissões e autorjzações jú a seu tempo concedidas; tendo em vista a Durante a perseguição de

de uma ordem espiritual, e o

MARÇO maior difusão do ensino rcllgioso e moral cristã, denecessidade não só Severo, foram prêsos, na Afri-' sofrimento corporal que é um
CD S T d A 2 lt 1 t h id t'

.

d De d
,.

to s re- defeito físico, o erro que é umU'O to. . e quino ::16 a a nen c recon em a, mas a e, merce ' .e .., US, . e varres se re • -

ca, Perpetua, Fehcídade, Re;..Quo r te c. esc. a 10 clamada; considerando que, na corfnrmidade do ali. 466, do Concilio vccato, Saturnino oe Secúndu- defeito mental, o pecado que
PieH1'ário Brasileiro, para o referido ensino se requer comissão e apro- lo aos quais se juntou volun-

é um defeito moral são elemen
vação diocesanas; Havemos por bem comissionar e aprovar naquele tariamente Sátiro. Foram Ian-

tos inseparaveis da vida a par
sentido, para 'Os grupos escolares e escolas isoladas, as rcspectdvas pro- çados para um cárcere ímun-

tes integrantes desta ordem
fessoras, desde que católicas e não estejam h11iPed.�das, e palra as diver- do. As duas prímeíras eram espiritual.
sas igrejas, capelas, ou centros catequéticos, as catequistas e aspir-antes ainda catecúrneas e recebe-

Há o sofrimento causado pe
designadas pelos revmos. par-ocos. devendo uma e outras, fazer, antes

ram O batismo no calabouço.
las forças naturais ou ímpes

de entrar em exercido, a profissão de fé de que trata o mencionado Foram condenados a serem
soais como os terremotos, as

Concilio, art. 471 e que transcrevemos em apendiee. devorados pelas feras no ::Ln-
calamidades, as pestes. Há, por

Esperamos que as Senhoras professoras, nas condiç-Ões supra nos
fi outro lado, o sofrimento cau-

prestem esse ótimo e indespensável auxílio reclamado pela Religião e ·,tedatro '. F1elicid.ade estuava dPa- sado por forças morais ou pes-
P'

.

d
.

od f' I tud
.

t
ra ar a uz gemeu. m os· .

eratn.al, . edicando-se com t as as suas : orças, pe o es u...o convenien e, rd O'llntt-n Ih "Q SOaIS, como os crimes, as gu _

pelo emprego de métodos 'mais adequados, com uma vida em consonân- v:fe .
ugos petró ..........""fu-' e: �� ras e outros flagelos sociais. A

.

f'"
-

f' d t Ih t
' aras peran e as eras, se Ja ídéí h tê doela com a e, a rrussao que COInlJa amen e es come emos e que os pro- te' '. ?" A

1 Ia que os omens m
prios Livros Santos não deixam de' encarecer, quando asseguram: Os que agora

d quel;;�s.. o que ela sofrimento no reino animal, ou
tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça, esses briJIhalrão como re�pond eu� 'tgor� eu estou melhor no reino. sub-humano
lerem ensinado a muitos o caminho da justiça, esses bzilharão como

SO ren O; a es ara um outro é muito exagerada. A capací
estrelas por toda a eternidade" (Dan. 12,3). dentro de mim que sofrerá dade de sentir pelos outros

Dada e passada em Ftoriacópolis, sob 'o Nosso Sinal e Sêlo das Nos- por mim, porqu�, também. hei que tanto aumenta o sofrímen-
Armas, aos 4 de março de 194fl. de sofrer por ele. No anfítea- to humano dificilmente exís-
De Mandado especial de s, exc.ia. revrna.: tro foram açotados peran�e te entre os animais. Eles não
(Ass.) Cônego Frederico Hobold, Chanceler do Arcebispado. todos OS e��tadores. DepOIS, conhecem O sofrimento quePROFISSÃO {DE FÉ as duas mártíres foram arras-

acompanha as capacidades su-
"Eu, .. creio e professo todos e cada um dos mistérios da nossa tadas. por .

UiII1a vaca bra�a; periores da memória e da presanta religião. Firmemente acato e professo tudo quanto 31 Santa Igreja ::-n frm tíraram-Ihes a VIda visão que só o homem possúe.propõem para ser crido. E tudo quanto, a Santa Igreja caeóliea, apostõ lí- a espada. As esperanças frustradas, o
ca rOlllana condena, eu igualmente detesto e condeno. Assim Deus me desespêro, as amarguras, as
ajude". tristeza eo remorso são elemen-

f
'

I.E]sno [ tos que. elevam o sofrimento

Ação anti-tóxica do ígado § .

.

. humano à máxima potência.
Os sofrimentos causados pelasSabe o leitor amigo o que e a açã:o anti-tóxica do fígado? fôrças naturais fazem com queÊ a ação pela qual êle elimina as toxinas "e os resíduos venenosos
O homem, como Séneca, queí-que tanto perigo oferecem para a saúde ,e para a própria vida. As mo- O que deverá, depois, fazer
xe-se da malignidade da na

léstias inf'ecciosas, as extravagâncias, a idade, são fatores que acarretam O homem, para o cumprimen- tureza. Re(:il$inido ibem vere
ú cnf'raquecimento e até mesmo o desaparecimento dessa ação. As con- to perfeito na sua missão na

mos que o nosso horror a essas
Aniversaria-se hoje, a exma. sequências são fáceis de prever, bastando para isso Iernbrar que as to- terra? Seguir o conselho de fôrças impessoais reside mais

sra. viuva Carlota Sohn. xinas e os residuos venenosos ao invéz qUE.' serem eliminados vão se Deus o que é de Deus, e a Je-
no seu método de ação do queacumulando no organismo. sus aos farízeus: - dar a
na acão mesma. Um terrerno-

A d t d h
. .

1
. Atenção, pois, leitor amigo. Lembre-se de que o HEPACHOLAN' Deus o que é de Deus, e a Ce- to provocado oelas fôrças na-a a e o]e aSSIna a maIS

ÀAVIER restsbelece e aumenta notavelmente a ação anti-tóxica do fi- '

de Cesar Na vida _

v .t"�
um aniversário natalício do sar o que e ....,� turaís poderá causar a mortezado. É o que centenas de médicos atestam, acrescentando ser o HEPA- t n procurar aproximarmenino Mário Leite, filhinho .,... erre a -

a milhares de inocentes, po-CHOLAN o remé,dI.·O MAIS SEGU_RO E MA,.IS EF.ICAZ.. par.a todos os ma-
se de tipo de homem completo.do sr. Racine Leite.

- rém a mesma natureza, even-les do. fig.ado: ,cohcas e e.on.gestoes, Ihepatlcas, Ilc.tenmas infect�osas,. co- E só é assim, aquele culto ao*
- tualmente, poderá ser respon-

D fi
.

dat d h' lites, anglO-coUtes, coleclstItes, CIrrose, etc. MUltas perturoaçoes �:hges- trabalho á honradez e á vir- sável pelo desaparecimento de'e UI, na a e oJe, hvas: azi�, dispt'lPsias, prisão de ve.ntre, mau hál,ito, etc.., decorrem da tude. Na' virtude reside toda amais um aniversário da gentil milhões e milhões de seres quesrta. Vanda Miroski.
anormalidade <lo f:ígado e desapareeem .com{pIetamente

.

eom o us'o

da,mantfestação de lealdade de
• HEPACHOLAN XAVIER. No interesse de sua própria s(Vúde guarde bem

honestI'dade de brio d� dig-
o 0poJ.." ·'B.lld+ 'e ill'B+!qm.:[ 8r01{

d
'

HunA/"'HOLAN 'd' , , nascimento traz consigo umaViajantes: esta verdade: Em liqu�do ou em rageas - Dr'.nI\.A o remelO
nidade própria e respeito pela sentença de morte".

DR. FE-RNANDO WtEN-
soberano para os males do fígado. Atenção! O H.E1PACHOI..AN agora se

diD'nidade alheia. (Continua)
DHAUSEN apresCln1a em dois tamanh'Os. e a novos preços: Tamaniho NORMAL: - Todo O trabalho é legitimo
l'lIhad d 30% mais 'barato que o antIgo e Tamanho GRANDE: - .Q dobro do

sagrante como base insu-Acampa
.

o e sua exma. normatl e a preço inferior a.o <lab.ro. 60% maior qTUe o antigo e apenas
e

rimi e1 d� todo o progressoesposa e fIlhos �egressou, on-
20% mais caro. p �

tem, de São Paulo, o nosso I . matenal e moral do homem.
estimadJo. conterrâneo sr. dr., :Ê;le deve ser a fonte de onde
Fernando Wendhause� dire- emane todo o necessário á vi-
tor do Serviço de Identincaçãq GregóriO Leonardo Vva. Francisca Pamplona da terrena e ao engrand�c�-
e Médico Legal. Triervaíler e espôsa Schlicbting menta da alma. Nos sattnfl-

*
t'

.

t partio;pa a- paren"-- • pel_
cios que exige, nas dôres quepar �.Jpam ao. paren.. e • v. ....

t.peMoG' de I!ual �lQçõea. o 1001 de lua. l'Ilaçõ.. o con- proporciona, existe o sen 1-

contl'Oto de calamento d. trato d. ca8CImento d. nu mento que enobrece e -purifica
lua filha DELMA com o Ir. füho GENÉSIO com ea uita. •

quem dele vive e para ê1e vive,
Genéeio Schlichtinq Delmea TI'i.enailer. . -

d dUambiréla. 3/3/4ô Rio Bonito. 3/3/46 com a asplraçao e engran e-

cer-se e engrandecer os ou

tros; de ser util a si e ao seu

semelhante.
Trabalho honesto, trabalho

profícuo, trabalho providen
cial! No amor ao próximo, no
uso da humildade espiritual,

Tenha �. ampre em cosa uma garrafinha de da moàléstia, da simplicidade,
na prática, e até na intenção
do bem, está todo o serviço a

Deus, oe todo o caminho direi
to e liso, amplo e luminoso co

mo uma tarde de verão, para
a vida de além.
(Esch. - Eça de Queiorz -

- postumo

FOLOU.H! DO DIA

Metropolitana
Provísêo

IReligiãoCuriaVida Social I
-

Ol.1inta-Feira

1739 -- o brigadeiro Jo.é da
Silva Pees, primeiro GovernCl
dor da Capitania toma poli.
da adminiltração.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Podei viajar e ativar teu.

negÓCiol.

ANIVERSÁRIOS:
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a galante menina
Zaira, filhinha do sr. Evandro I sas

Marques. l
*

Aniversaria-se, hoje, a gen
til srta. Maria dos Anjos Mon
teiro.

*

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício do sr. Renato
n.vIachado, do alto comércio
kíesta Capital.

*

A data de hoje registra o
aniversário natalício da gentil
srta. Nair Macovíesky, filha
do sr. Estanislau Macoviesky.

*

*

Cap, Jovino dos Santos
Em gozo de léria. acha-.. n••ta

-C.apitaI o Ir. Cap. Intend.n�e da iAeroncíutica. Jovino Joaquim dOI
'Santol, qUi .erve no Parque Aero
;:náutico de São Paulo.

'li

MOVIMENTO DE PASSA
GEIROS DA PANAIR DO

BRAsIL S/A NO AEROPOR-
• TO DE FLORIANÓPOLIS

Dia 4:- Procedentes do Rio -------------------------

de Janeiro: Alberto Paulo Pe
reira, Luiz Fiuza Lima. e 05-
lllar Severino Duarte; Proce
dentes de São Paulo: Cesar
Augusto da Costa Avila e Ani
ta :Ribeiro Avila.
Dia 5: - Com destino à !Curitiba: Ernesto Meyer Fi- I

lho e Paulo Feijó; Com destino
à São Paulo: Iracema Frainer
e Ivone Frainer; Com destino
.ao Rio de Janeiro: Tycho
Brahe Fernandes; Procedente

•.
<IJe Pôrto Alegre : Vasco de
Mello Feijó.
--

LEIAMA-REVISTA
O VALE DO ITAlAI

aPERITIVO «K NO T»

o vigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funcões glandulares.Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas. normalisa essas
funções e imprime ao organis-

� UTIS
mo novas forcas propulsoras.

/---,---, /4 C Desperta energiàs adormeci-

P,. 'ri'.1�A. das. trazendo ao homem a. ale-
I p� '16' -.v gria de viver. Tuboscom20dra-
I

CR EMEl
geas ..Expansão Científiax5/A.

,

- COlxa Postal. 396 - S. Paulo.

1��
....

:[
..

,I
...

tl..,.,i..,.{I
..

,' I 9.tantona

Aos nossos

Agentes
Leia,m todo dia esta coluna

até o fim
-- Pedimo. avÍ8ar por telegra

ma. quando f
O jornal não chegar

no me.mo dia.

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres trSYHTHESIS"
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & elA.
! FeHpe Schmidt 2 - lo and

Correio Lageano
Venda avulsa na

'

AGÊNCIA PROGRESSO

B R I TO
o alfaiale indica�o
Tiradentes. .,

As molestias das
senhoras
PORQUE PRECISAM ELAS
DE DOIS REGULADORES?
Porque precisam as mulhe

res de dois reguladores? A
razão é simples: para duas
enfermidades diferentes: dois
�emédios diferentes. E os ma

les da mulher são de duas es

pécies bem distinJtas: os males
que originam as regras abun
dantes e os males que causam.

a falta de regras e regras di
minuidas. Combatam as mu

lheres os males que tanto as

fazem sofrer, roubando a sua

saúde e a sua alegria. Mas não
se esqueçam do conselho da
ciência e da razão: Para ma

les diferentes: remédios dife
rentes.

Regras abundantes e suas

cons:equência:s: dores verti
gens, insônia, nervosismo, fas
tío, etc: Regulador Xavier n.
1.
Falta de regras, regras di

minuidas e suas consequên
cias: dores em geral, cólicas
uterinas, insuficiência ovaria"
na, etc: Regulador Xavier n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VOLTOU ft ATACAR O COMUNISMO
,I

Rio (Via Aérea) - O
cônego Arruda Câmara,
procurado pela reportagem
declarou que não dará tre

gua aos comunistas no Le
gislativo. ôntem, como se

sabe, o sr. Carlos Prestes
reclamou contra o fato da
quêle sacerdote ter da tri
buna "dirigido impropérios
a um dos membros da As
sembléia C o n s t i t ui n
te", quando o conego se re

feria ao assassinato de Eisa
Fernandes. O sr. Hermes
Lima, aparteado, disse que
o padre fôra atacado da fu
ría de Torquemada. O padre
Arruda Camara assim se ex

pressou aos jornalistas:
"Os comunistas, premidos
pela revolta geral, fugiram
á responsabilidade d ,;) S

acontecimentos de ante
ontem, como a seu tempo
fugiram da Aliança Liber
tadora da revolução de 1935
e, assim, todas as vezes que
fracassem em alguma em

preitada.
Mais tarde porém, se con

fessam autores da façanha.
Desde o princípio que os co
munistas procuram desmo
ralizar, a Assembléia. Na
sessão inaugural, Prestes
valeu-se da presença de
vanos díplomaítas estran
geiros, para atacar seus paí
ses. Nas comemoracões da
FEB o deputado vermelho
leu durante hora e meia,
um tratado marxista para
terminar fazendo acusações
graves e infundadas ao Hos
pital Central do Exército.
Sempre a técnica de desa
creditar as instituicões. De
pois vêm as classes coman
dadas, que promovem agi
tação lá fora e os comícios
incendiários explorando a
carestia real da vida, com
o pretexto de revogar a car
ta de 37. Apontam aquêles
que votam contra seus pon
tos de vista como fascistas
e apelam para "o povo lá
fora, que vai saber quem
votou a favor do fascismo".
Desrespeitando a Assem
bléia, os comunistas estão
desprestigiando a nação e

caminhando, talvez para o

suicídio e a 'própria ruína.
É da técnica vermelha des
moralizar as instituições e

os valores, para implanta
ção da nova ordem eurasia
na do socialismo em todo o

mundo, da república uni
versal de que falava Buka
Tine, naturalmente com ca

pital em Moscou. Chamo a

atenção do povo para os se

guintes artigos do progra
ma do Partido Comunista
do Brasil: art. 2 - Tem co

mo objetivo superior orga
nizar e educar as :massas

trabalhadoras do Brasil,
dentro dos príncípíos do
marxismo-leninismo; art.
3° - O emblema do Partido
Comunista do Brasil é cons

tituido pela representação
de uma foice e de um mar

telo; artigo 4° - Nenhum
membro do partido pode
manter relações pessoais ou

familiares ou políticas com

trotzkistas ou com outros

inimigos do partido e da
classe operária e do povo;
art. 8 - Juramento a esse

programa.
Agora vejamos. quais são

os princípios do marxímo e

do leninismo? Materialismo,
ateísmo, guerra á religião,
luta de classe, conquista do
poder pela violência, pelo

vüegíos especiais níveis de
vida superrores e outras
coisas deste estilo.

Cm exemplo encontra-se
no fato oe caviar, que se

IPOdE obter aqui, sei desti
nado aos "altos runcícná
nas G'0 govêrno" ou casual-I
n.....ente

como. favor, .ao 1es-1 CURSOS: Comercial Básicotaurante do Kremlin, para Técnico de Contabilidade (10 ano)
�3 funcion�rios. menos gra-, Contador (20 e 30 anos)
dua�'Üs ali r�sldentes.. Os Ciências Econômicas.

es.�ntores, ar�ls.�,as e dll;;tO-, INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso. Comercialre;.:> de o_rque.::.tl as rececem i Básico _ de 10 a 15 de fevereiro
e 1 e v a n a s rec?�np�nsas _e I Exames de 2a época -,- de 10 a 15 de fevereiro,
p os sue m prívílegíos d.e Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
classe. Os membros do Par- Econômicas _ de 2 de janeiro a lO de tev.
tido formam a classe priví- MATRíCULA _ de 15 de fever-eiro a 14 de março
Iegiada. São uns três mi- INÍCIO DAS AULAS _ 15 de marçolhões sôbre quasi duzentos AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
milhões que trabalham ,e ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI
sofrem. Entre certos opera- CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÁN-CIA DO LIMITE
rios ha áspecto classista nas MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

difer�.r:.ças de �lojamento� e LICENÇA GINASIAL, DE 'ACÕRDO COM O REGIME ESTA
condições de vida. Essa cu- BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI li. 4.244, de
cunstância é admitida em 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N_ 8.191, de 20 de novem

segredo pelos circulas of'í- bro de 1945).
dais. INFORMAÇÕES - Avenida Hercílío Luz, 47 - DAS 17 ÁS
No Exército a idéia de 19 HORAS.

"camarada" foi substituída
por títulos, galões de ouro, -.--------------------------

condecorações e elegantes
uniformes que marcam o

limite entre uma classe e

outra,
Quanto aos salários vá

rios. Há o operário comum

que tem ordenado especía
lísado, outro stakanovista,
outro mais alto depois o en

genheiro e por último aci-
ma de dois mil rublos dez
vezes mais que os.�erários Icomuns, o administrador I
da fábrica. (Missão em \

Moscou, pags. 100, 101 e

86). E conclui o padre Ar
ruda Câmara: "Razão tive
ram os operários norte
americanos que visitaram a

Rússia e voltaram desen
cantados. Só pode achar,
bôa a condição de escravo o

operário russo que nunca

saiu de lá e nem conhece
outra coisa no resto do
mundo. Nós os da democra-I
ela cristã, prometemos sín-]
ceramente e vamos dar aos I

nossos operários o justo sa-jllário vital e familiar que
asegure nível de vida con

dizente com a dignidade da

pessôa humana e pugnar
para facilitar-lhes o acesso

à p e q u e.n a propriedade
conceder-lhes a partícípa
ção razoável nós lucros, em
presas de seguros; de Pre

vidência, a ip o s e n t a d 0-

r i a nunca inferior a dois

terços dos vencimentos, ga
rantias de trabalhe, enfim
o que as nossas condições
permitirem para que eles . _

sejam menos pobres e mais
CONTA CORRENTE POPULAR Ifelizes. Tudo farei nesse

JUfOS 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
'

sentido no desempenho de
Movimentação com cheques Imeu mandato. O operaria-

:�� ����, �:%e�i�� Banco do Distrito Federal S. A. Iporém agitadores que ja sao CAPITAL: ("'R$ 60.\)00,000,00
conhecidos". (Do "Correio RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Ido Povo", de pôrt.o Alegre). Rua Trajaflo, 23 • FloriãnõpoUs
------------

I

ferro' e pelo sangue, como
dizia Trotzky e destruição
da propriedade privada, uís
solução da tamííía que cha
marn de invencão da bur
guesia e da igreja, ditadura
proletária ou de um grupo
de oligarcas exploradores co
povo, supressão de toca a

liberdade, redução de carga
do Estado, promessa uto
pica de uma igualdade fu
tura sem classes e sem in

justiças, engodo para enga
nar as massas que nunca
se realizará". E adianta o

padre Arruda Câmara: "Co
nhecem os brasileiros aque
las palavras finais do ma

nifesto de Marx? não
faz mal repeti-las, para edi
ficar os ouvidas da burgue
sia progressísta: os comu

nistas não se rebaixam a

dissimular suas opiniões e

seus fins - proclamam re

solutamente que esses fins
não poderão ser atingidos
sem a derrubada violenta
de toda a ordem social
atual. Que as classes domi
nantes tremam á idéia de
uma revolução comunista!
Os proletáríos nada têm a

perder com ela, exceto as

cadeias. Tem o mundo a ga
nhar. Proletários de todo.
os países, uni-vos". (Mani
festo de Marx, pago 81). É
essa doutrina de ordem e de
paz que vai pelo mundo,
com a rêde de espionagem
descoberta no Canadá e

existente em toda parte sob
o olho panunionista de 1\,10s
cou. A obra terrível de ex

termínío de a d ver s á
r i os, que a ditadura russa

realizou, é descrita na pago
70: "Um mundo só". de W.
Wilkie" - "Parece-me ver

toda a geração de homens e

mulheres que tinham sido
destruidos as famílias que
tinham sido dispersas, as

lealdades que se haviam

rompido, milhares que aca

baram a guerra nos massa

cres e na fome, tudo em no

me da revolucão. A história
verdadeira desse período
não será talvez escrita nun

ca. Com exceção de poucos
rugidos para outras terras,
a classe média e a classe al
ta da Rússia foram comple
tamente exterminadas e os

russos de hoje consideram
êsse fato uma heróica realí
zacão".
Não é frade nem padre

quem fez essa narrativa

impressionante. Depois de

implantada a ditadura ti
ram-lhes tudo, até a liber
dade. Em vez de marcha
rem para a igualdade pro
metida na Rússia estão re

pondo a classe dos "privile
giados". Davíes na sua Mis
são em Moscou atesta: "O
Govêrno em si é uma buro
cracia, com todos os atríbu
tos das classes, a saber, pri-

I QÚ�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ? I'
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Ftorienôpolis

'Academia de Comércio de
Santa Catarina •

• • •

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANO LETIVO DE 1946

:ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A..uttto.: Turídb",,·- C 'ml'rciais'- Rurais e Informutivo.

ERdereço Tel, ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina

Conaulte no.sa Orqanização antas de .9 decidir pelo com

'Oro ou vendo de imoveis. pinhoi. ou qualquer•

empresa ne.te e,.todo �

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE ,-,t\.MARGO BRANCO �
ADVOGADO

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

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Flcr ianópolis
Dr. B. 9 S. Medina Parm, Narbal AlII811 De SWJUZiI

Farm. L. da C{tst� Avtia

Exame de sangue, Exa.me poro verificação
de cancar. Exame de urina, Exame porQ

verificação da grav1dez, Exa.t.l& <ia e9carro,

Exame para verificação de doenCQs do

pele, boca e cabele.. Exame de féz8S,
Exame de secreções.

Jlutovaccinaa e transfusão de sanques,
Exame qui.mico de farinhas, bebido.

café. áqua., etc.I
RECORTE 1!;STE coupon preencha-o e por nosso inter,

médio remeta-c Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTEI:l
DE FLORIANÓPOLIS_

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a raensalídade de Cr$ _ ..... _ . _ ..

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

Nome por extenso • . _ . _ .. _ ......•... _ .. _ .. _ ...

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

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, do RIO, encarregou a Livra
ria Rosa, à rua Deodoro, 33, nesta CapiLII, da distri

buição dos seus afamados romances em fascículos e r.ede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver normalisada a entrega a dornicí ia, os

faacículos que precisarem.
_ . . -

Precisa-se de pessoa ativei e honesta para venda de
romances em fascículos. a domicilio.

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão. Tratar na

Livraria Rosa, à rua Deodcro , 33.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lotas rurais
��OV() PROCESSO PARA ELI·
lUl�AR ERVAS DANINHAS

TEMPO PREJUDICIAL AS
GALINHAS POEDEIRAS

5

CHEGOU DE LONDRES

\

1 . .. que uma girafa pode
passar sem beber água ou

qual-I'quer outro líquido pe.lO espa
ço de sete a oito meses.

2. .. que, ao contrário da ,crença geral, a estenografia.
não é um modo de escrita mo-Iderno, pois Xenofonte tomava,
notas estenográrícas do que

Ilhe dizia Sócrates.
3. .. que, no pôsto policial

de Sioux City, nos Estados
Unidos, existe uma cadeira
elétrica para 0€ ébrios, aos

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

quais, depois de um moderado
choque .recebido, passa imedia
tamente a embriaguês e a von

tade de beber para o resto da
vida.
4. " que os últimos-estudos

feitos sôbre Marte revelam que
a temperatura nesse' planeta I
varia de modo fantástico dU-1
rante um dia: de 25 sTaus'

. I
abaixo de zero, ao amanhecer,'
vai até 30 graus acima de zero i

ao meio-dia, para novamente
voltar a um frio polar ao anoi
tecer.
5. .. que o entomologista

que quisesse estudar as .....

600.000 espécies de insetos co

nhecidos no mundo precisaria
viver pelo menos 500 anos; e

que, por essa razão, tal estudo Cn$ 2.150,00·é fracionado, .

para que ao K
menos possam ser passadas L. ur enço Francisco de Sousa
em revista as 100.000 espécies perdeu na noite de t-. a qua n
de mariposas ou as 240.000 de tia o e CR$ 2 \50.00, entre Bar-
escaravelhos. r eiros e Serraria.
6. .. que, antigamente, tan- i Pt'de encarecidamente à pes

to em Roma como na Grécia, a sôa que 8 encontrou, entregá-ta,
entrada nos teatros era gra- medu-ute gratificação.
tuita; que, pouco a pouco, os

empresários IÜlbtiveram ° pa
gamento das pessoas que qui
sessem sentar; e que, quando fos teatros se enchiam, um ho
mem mascarado andava pelas
arquibancadas e exigia o pa
gamento dos assentos ocupa
dos.

Sanouenol
CONTEM

;

","_,._� _."W.&T &., -..:r ·_T - T_T T._.T.T, T..:r T _T,..:r_ -r T -r - T.IfIII

OITO ELEMENTOS ,.oNICOS,

ARSENIATO, VANAO,4\·
TO, FOSFO�05.CALClO

ETC

roNJCU DO CEREBRD
TONICO DOS MUSCULOS

Numerosas ervas daninhas" Imuito prejudiciais à existencia
dos pomares, podem ser

elimi-Inadas com um novo processo
de combate descoberto pelos
técnicos do Departamento de

Agricultura dos Estados Uni
dos. Esse processo consiste na

aplicação as folhas das ervas,
de substancias químicas serne

lhàntes aos harmonias. Tais
substancías são comercialmen
te conhecidas pelo nome de
"Weedone" e seu descobridor
é o senhor Franklm D. Jones,
de Pennsylvania, reconhecida
autoridade em harmonias vege
tais. O "Weedone " é compos
to do ácido complexo denomi
nado triclorofenoxiacético, cu-

, jas iniciais inglesas são TCP.
Da mesma forma que os hor

monios, ao ser absorvido pelas
folhas é. transmitido pelos ra

mos até descer a raiz. Sendo
um verdadeiro tóxico, conse-

gue destruir a clorófila, até :;iiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
. que pouco a pouco chega a ma

tar a planta inteira.

M. E. Jackson, perito ame

ricano em agricultura, do ser

viço de extensão da Universi
dade de Purdue, assinala que
o tempo quente tende a preju- .-----------------------1--
dicar as galinhas poedeiras. O
ar nos galínheiros deverá mu

dar plo menos uma vez em ca

da três minutos, durante o ve

rão. Quando as janelas estão
fechadas, o ar não se renova e

no caso de não se poder abrf
las, abre-se a porta e deixa-se
as galinhas sair. Estas gostam
de enfrentar o tempo quente
com boa ração de erva verde,
reduzindo o custo da "alimen
tação. Quando haja um odor

desagradável na casa das gali
nhas é que chegou o momento

de se proporcionar a ela uma

ventilação adicional, favore
cendo o aumento. da postura.

CORREÇÃO À DEFICIENCIA
DE FóSFORO NOS PASTOS
Por i'l1formaçÕBs tornadas

pubfícas pelo Departamento
de Agricultura dos Estados

Unidos, sabe-se que a deficiên
cia de fósforos .nos pastos tor

na a produção. de bezerros e

cordeiros muito menor do que
se pode esperar. Tais animais,
porem, podem ser especialmen
te alimentados, empregando
se farinha de osso ou fosfato
dísódíco. O modo mais provei
toso para isso consiste em co-

locar o super-fosfato fertili-
�_-----------------------.--�

zante sobre os pastos onde os

Ianimais podem obter fósforos

A I)·VOG DOSna vegetação. Um adícíona- -- \. '

menta de 600 a 1.000 libras do .. r� �

por vários anos, segundo algu-]
mas provas feitas na ,califóruoÍ.a I·e estimulara o crescimento de
pastos mais nutritivos, enqu1l:n-ll.to outras ervas menos deseja-
veis são deixadas para trás.

Londres, (H. P.) - Já chegou ao
i

- Frigidez, Irregufarídades ouva-

Brastl o reputado e esperado trata-j rtanas, idade critica, obesidade ou

menta Okasa, - Okasa é hoje uma

I
magreza excessivas, f1a�idêz da pele

medicação de escolha unívessalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên
te reconhecida pelo seu alto valor· cia dos seios tôdas essas deríctên- I
terapêutico e pela sua eficácia mdís- das, de or-igem glanduíar, na mu

outível. - Okasa á base de Hor-mô- Iher, Okasa encontra-se à venda nas

nlos vivos, extrajos de glândulas "e- boas Drogadas e Farmácias. lutor
xuais e Vitaminas setectonadas, mações e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos 08 ea- geral: Produtos. Arna, Av. Rio
sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 1.90 - Rio. Okasa Jmporta
ções das glânuIas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro
lho sexual 00'110: Fraqueza sexual porcíona Vil'i1ldade, Fêrça e Vig-o,'
na id.ade avançada ou por outro mo- COUl as drágeas "prata" para ho
tivo, no moço, selinidade precoce, ruem, - Pemmtlídade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza .com as drageas "ouro" para
mental etc., no homem... .. mulher.

CREDiáRIO «KHOT»

(À Pili401. Oitf;leUp.,.dOI,
E.qotacfot,· Anêmico" Mi..
qo. criam MIgro.. Cri.n�1
uquíiic... rcc.berio • tOft'-
ficeçio 'c,. I do Of'.ni....o

Sa nüui n 01
i.e D.N.'!.P. O' 199, de 1921

�"'I!',I(Cttt!!!!'I3&--j I..!CIl!'O.S. poj"n'�fII, •

Copyrighl da
rs« "AYE rOIJ HIANOJ ln,.

Sapafaria Jurity I
Rua Tiradentes 19'

Apresenta se1.JS últimos mo

deles' em calraéos finos
para :?!l,�ítas .

Avisa aos seus clientes a m -rdcneo de
escritório para a rua João Pinto n.O 5,

junto à Redação do erO Estcdo-.

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

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Crédito Mútuo Predial

Dr. OSVALDO .8f9LCAO VIANNA
Dr. r. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt"'S2 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'armad.deo lIILO LAU8
...... -u __ ._ ........

_ .......�-._.r.-- .. nv .....

� .. 110ft .

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

�.

Sedas, Cosímírcs e Lãs

CASA SA.i-r� alOSA
ORLf\ xno SOA RPELLI

Rua CODselheiro.Mafra, 3�r- loja e sobreloja - Telefone t�l4 (rede intern�)
Caixa Posta! 5 t --- End. Teleg.: «Scerpellí» --- Florianópolis

Proonetartos - J. Moreira & Cta,

1 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PREMIO MI} IOR CR S 6.250,00·

-

I

Muitas b lnificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Ligas de aço para
.
eixos e caixas de mu,..

l dança e velocidade
I Londres, 6 (E. N. S.) -- As

Iigas de aço estão sendo usa

las amplamente nos eixos e

engrenagens de mudanças de
velocidade. Tratadas por meio

i do calor, tais partes acessórias

I mantem
a sua precisão inicial

durante um largo período, e

---------------.----------------------------------1
tendo em vista as velocidades
relativamente altas e os pesa-

B· C d A
' ·

I
' I· t

' dos trabalhos que hoje preva-
OCalUVa X aravana O r e o sensacioua pre 10 que es a mar- Iecem, a manutenção do tun-

d F C D h
cionamento perfeito e preciso

ca O para o próximo domingo, no estádin da . • ., em 0- �:s�:;���a����ir�e =adan��
menagem ao sr, major-aviador Epaminondas Chagas, digno ��[�!�c�: :�:a��� :a�� ��=.

d d B A
locidade a tendência é para.

coman ante a ase êrea, que apenas as engrenagens
rotativas sejam prodomlnantes.

nos sistemas de transmissão.
. ..

Esta modalidade, aliada a uma
NOVO UNIFORME PARA DE- principal acab� de reall�ar Ir 4 próII·ma chegada do ln odaval lubrifica ão cada vez mais
LEGAÇõES BRASILEIRAS

!
uma das excursoes de maior l p ri it

ç
. ... ' , .

e eI a ora incorporada às.

Rio, 6 (Via Aérea) _ A C s�cesso, ao norte, - contmuam
I

Possivelmente oevera Ch2- Alegre - RIO. máquinas-ferramentas manu-

B. D. vem de mandar confecio� Iírmemente dispostos a excur- I gar ainda esta semana ao por-l Tendo zarpado dia 4 de Por- faturadas no Reino Unido re

nar novos uniformes p a r a os
sionar ao Perú no próximo mês I to de Florianópolis, o elegante to Alegre para o Rio onde co-] duz o desgaste natural e 'per=

atletas das delegações que a �e março com o mesmo con-, iate "Vendaval", comandado' brirá a última etapa, do raid
'

mite a maior durabilidade. Nos

representarem. A nova jaque- Junto que tanto sucesso tem p.elo grand� e�po�ista. patrí- o "yendaval" é esperado nesta. casos de mecanismos especiais,
ta é de cor azul, com gola alcançado ultimamente. Para CIO, dr. Jose C�ndldo PImentel capital por, um grupo de des- como sejam tornos, etc., a

'punhos e barra branca, tendo tanto, aguardam apenas uma Duarte, presidente do Clube tac�dQS proceres da �ela c�- tendência é para um número

o escudo do lado esquerdo. Se- resposta de Lima. de Regatas Guanabara e tarmense, que receberão festí- cada vez maior de mudanças
rá introduzido nos próximos O d

Yacht Clube do Rio de Janei- vamerite os seus denodados de marcha.

campeonatos sulamericanos de oação e terras 1'0, e tendo como tripulantes tripulantes; prestando-lhe síg- ,-----------

natação, remo e atletismo
ao 28- Bil,

José Luiz e Fernando Pímén- nificativas homenagens.
�, U tel Duarte, Josino de Araujo O belo iate "Anita", de pro-lO PRECEITO DO DIA

AS DATAS DE JOGOS DO Aracajú, 6 (A. N.) _ O Maia, Leonardo Álvaro Aíber- príedade do dr. Aderbal R. da I EVITANDO MAUS HÁBITOS

CAMPEÃO PERUANO Interventor federal, de- to Jorge da Veiga Roberto Silva, irá ao encontro do hDedo na boca, mêdo de eatra-

P P
,

,.

A d' d "V nd 1" d t d I
n c •• choramlnga� enquanto tláa

S. aulo 1 (E) - O campeão sembargador Hunald Car- ampeu, Mano n ra e Ra- e ava., puxan.o o a. a vai para o colo. recu.ar a aliman-

peruano Desportivo Municipal doso, baixou decreto doan- mos e Preben Schmidt, tigu- frota de lates florianopolita- toc;ão e tomá-la Ilomente após uma

jogará nesta capital nos dias do grande área de terra ras proeminentes do iatismo nos. série d� promessas. - .ás coiaoil-,

20, 24 e 27 do mês corrente. ao 280 B. C., situado no nacional. q�e não devem Iler p�rmitiQas Q
crto rrço , para que nao .a tranll-

Seus adversários serão o Pal- bafrro Joaquim Távora. O famoso barco, um dos "\' ''/ formem em maus hábitos.

meiras, O Corintians e o São nasta Capital, a qual des- mais belos da América do Sul (\1 e. 1��.1lC.().j2J ,...::::::-'V; Contribua para a boa formação
Paulo. t· tá f t �,...:l I' 1\P� (}tJ>J"'" �� da personalidade de seu filho,

�,
ma-se ao campo de des- es a e e uanoo com regu ari- 'n,.k �I " evitando que. na infância. êle.
portos e exercícios míll- dade elogiável o Cruzeiro Rio

(.().lL"'ckILSri;,.;/}p& I , \ adquira Ir aus hábito•. SNES.

����:�LOD�)1CI��i�'IO ��:�s da referida eorpora- I
res Mont��i�idéOBueno�o�; ��Ã1Y �mr'f..b1·,'/Buenos Aires, 1 (U. P.) - O �-

ciclista profissional australia-

�eOc!�� ���:��%emV���â�d� Vida de perigos, a VIda da mulher
para as duas milhas vencendo Sujeita continuamente ás pertubações próprias de seu sexo, tendo

esta distancia em 3 minutos, o seu aparelho genital constdtmdo de importante e delicadíssimos ór-

24 segundos e 4/5. giios cujas irregular-idades facilmente se transformam em gravíssimos
A recorde anterior estava males, tem a mulher sua vida ameaçada por constantes perigos e pre-

Vende-se um. bem �,f, egue-

em poder do norte-americano cisa, pois, estar sempre vigilante. O seu fluxo mensal é um verdadeiro, z s do , por motivo de vrag m ,

Walker, com 3 minutos, 37 se- espelho de sua saúde íntima: si vem regulando em dias certos e em' s to à praça Lauro Müller! o 2

gundos e 4/5. quantidade certa, sem dores, cólicas, tonturas, enjôos, etc. tudo está Tratar na Alfaiataria Pereira e

• bem. Mas se aparece em abundancia ou, ao contrár-io, diminuindo, írre- Melo. rua Joã,.., Pinto, 16. I
DISPOSTO HERCULES A gular ou retardado então urgem providencias imediatas. Mas nada de

U
-

ABANDONAR O CORINTIANS recorrer a um remédi-o qualquer. Os' seus males são de duas. naturezas ma boa orquestra eXige um
S. Paulo, 6 (Via Aérea) _

diferentes - os que se maaufestam pela abundância de regras e hemor-

bDo setor corinthiano, chegam- ragias e os que se manifestam pela falta, atraso ou diminuição de re-I om maestro
nos noticias de que o veterano gras - e, portanto, exigem remédios diferentes. O Regulador Xavier, Delicia-nos e nos dáverte a audição de urna boa orquestra. A hoo;--

e popularíssímo ponteiro es- atendendo a essas duas naturezas diferentes dos mal-es femiminos, é f'a- monia dos vários instrumentos, o perfeito entendimento entre os vártoa

querdo Hércules está disposto bricado em duas fórmulas diferentes: o N°. 1 para os casos de regras músicos produzem essa sintonizaçâo admirável característica das boas

a abandonar o clube dos cal- abundantes, prolongadas, repetidas e hemorragias e o N°. 2 para os orquestras. Mas quem dirige tudo, quem controla todas as notas, quem

ções negros, ingressando em casos de falta de regras, regras diminuídas, atrazadas ou suspensas. coordena todos os sons, quem, enfim, é o fator máximo de toda a har

outro que lhe proporcionou a Portan:to prezada leitora, o Regulador Xavier N°. 1 ou o Regulador monia ? Sem dúvida que o maestro. O maestro -é o "pivot" da orques

oportunidade que o seu mag- Xavier N°. 2, conforme o seu caso, é o remédio único e ínsubstituivel, tra. Se êle fracassar a orquestra toda fracassa. A mesma íntima relação
nifico estado fisico e as suas capaz de combater efkalimente e afastar de maneira definitiva os seus existente entre o maestro e a sua orquestr-a existe também entre o figa-

forças ainda lhe permite. males, conservando-a a salvo de todos os graves e traiçoeiros perigos do e o organismo. Podemos afirmar mesmo, que o fígado é I) maestro
* . que aiIl1eaçam a sua saúde e ai sua vida. do organismo. Quando o fígado funciona mal o organismo todo se de-

O CORINTHIANS AINDA sequilibca, Perturbações digestivas, azias, disrpepsias, fer-mentações in-

QUER MILANI Cines ODfON., IMPERIAL testinais, prisão de ventre, intoxicações, manchas feias .na pele, irrita-

Rio, 6 (Via Aérea) - O Co- HOJE HOJE bilidade, neurastenia, tudo .pode resultar doO mau flllncionamento do fí-

rinthians fez chegar ao conhe-
CINE ODEON CINE IMPERIAL gado. Mianter pois, o figado normal e saudável é dar 00 seu organismo

cimento da C. B. D. que ofere- um bom maestro, garanttnIdQ-1he as.sim um perfeito equilibrio e oon-

dÁS 7 30 horas ÁS 7,30 horas
ceu no prazo a lei, ao jogador' sequentemente uma boa saúde. O Hepadholan Xavier garante a norrna-

MCa$ri300MOilani, a quantia de ..

_ U�S�:l�:=o-aos _ ��:tv!f°Ç:média lidade e o bom funcionamento do figado. O Hepachohm Xavier OOtl1-

r. . 00,00 e o salário men- hate com eficácia e afasta com r�idez os males do figado e as suas OO'U-

sal de Cr.$ 800,00, para a reno- brasileiros! româ:r$ico-mUJSiCal com todas
SPn'<'ênoias. H""".achO'l.ill1 ê fígado sadio, !figad.o saldio e boa saúde são

- Música e Romance sob as côres do, "arco-iris":
� .... - � ....

"ação do seu contrato. idéias que se atraem, se com.b.irnal11 e se completam. Atenção! O Hepa-
�, O luar do Brasil! CAÇADORA DE MARIDOS cholan agora se apresenta em dois tamanhos e a novos preços: Tamanho

FURLAN E LAGO INTERES- LUA DE MEL NO RIO (Technicolor) NOfL'WAL: _ 30% maris barato que o antigo e Tamanho GRANDE: - o

SA�TE AO S. PAULO Com a atriz brasileira Com dobro do normal 'e a -preço inferior ao dobro; 60% maior que o atnti.go·
Rio, 6 (Via Aérea) _ O São ZAlRA CAVALCANTI Mary Martin e Dick Powell é apenas 20% mais caro.

Paulo F. C. comunicou à C. B. Cantando: Sambas e No Programa: 1) Notícias da ------------------------

D. por intermedio da Federa- Marchas. Semana 45 x 3 - DFB. B dção Paulista de Futebol, que Nini Marshall 2) - Atleta da Floresta: - anco e
ofereceu aos profissionais Lau- No Programa: 1) - Notícias Short.
rindo Furlani, Cr$ 25.000,00 e da Semana 45 x 4 - DFB. Preços: Cr$ 1,20, 2,00 e 2,40
Virgin�o Lago, Cr$ 20.000,00, 2 - A Voz do Mundo -Jornal Censura: "Imp. 14 anoo".

para a renovação dos respecti- Preços: Cr$ 3,60, '2,40 e 1,50 I
vos contratos por um aná. Censura: "lmip. 14 anos". I

�,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ARMAZEM

Crédito Popular e
de Santa Catari,na

Agricola

IRA AO PERÚ A PORTUGUE
SA

S. Paulo, 6 (Via Aérea) -IOS dirigentes da Portuguesa de
Desportos c u j o esquadrão!

PRóXIMO CARTAZ
Domingo: ODEON - IMPERIAL

- Um dos maiores filmes desta decada.!
TRIUNFO SOBRE A DOR

Com: JOEL MAC CREA e BETI'Y FIELD

Convocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às 16,30
horas na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a AsseIrJ..
bléia 'Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos

sos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselhh.
Fiscal, e respectivos Suple1ntes, e tratar de outros assuntos de:

interesse sodal, na forma õo mesmo Artigo.

I Florianópolis, 6 de março de 1946.

I p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina�
Lourival Almeida

_- ._. _ . .....-
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eSTaDO - QuIRla.lelra, 7 o. Marco de ".6 7

LONDRES - Donovan Bl'Í.sc - Press Intormatíon Servi.
-ee - O invento da bomba atômica veiu provocar verdadeira ,

revu.ução nas concepções ordinárias do homem. Os sentãmen- 1\1010r a óleo crutos de distância, velocidade e controle da matéria inerte estão
sofrendo revisões contínuas. lUas, os efeitos principais do ex- VENDE-SE um marca UCli .

•• •__ _ 4 '.-' _ _ traordínárío achadn científico residem na irremediável perda msx" - mil rotações - força
de estabilidade dos sistemas de fazer a guerra, que desde tem- de 6 a 8 cavalos, possuindo co ..

pos remotos se baseava em regras essenciais, ligadas á dínâ- te de óleo.
mica ou á estática das fôrças. Sobretudo, a utilização da ener- O motor pode ser examina-

Operações - Vias Urinãrias - •

tõmí
.

b I 'l'd
• d It

. .

O 1Doenças dos llltestinos, réto e g ia a onuea vem a a 'ar em seus aparentemente so I os alíeer- o em arar com o sr. swa -

anus -- Hemorroidas. Tratamen- ces de toda a construeão do conhecimento humano no eoueer- do Outra delegado Instituto
'to da colite amebiana. -

• _'

Fi8io,teI'31.)ia
- Infr-a vermelho,

I
nente ao seu emprego, Nestas condições, deixarão ao flue pa- dos Maritimos. Tr-atar com Sid-

Consulta: Vitor Meireles, 28. I ter uual
_.

tê
.

d d f t"
.

N
"

J
-

P' tAtende diariamente às 11,30 ns, reee (e er qua quer expressao a exis enera e po erosas orrr- nei 1 cceti a rua oao .10 O.
e, à tarde, das 16 hs. em diante fic'l(',Õe� nas esquinas de mares e contínentes noís a bomba 34. 1'e:efone 1134.

Resid: Vidal Ramos 66. • >' ,,' "." y, ."

.. * ..
Fone 1067

'

atômica, é um instrumento que pode ser levado com maior fa-IDR. MADEIRA NEVES cilidade e rapidez extrema a todos os pontos do planeta, e os Compra-seMédico especialista em DOENÇAS efeitos da libertação do átomo 10(10 destroem e desíntegram-]
DOS OLHOS É coisa muito maís espantosa do que se a pólvora tivesse SidOI Mobília de sala, grupo esto-

Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
ga Prática no' Rio de Janeiro aplicada, não no século XIV, mas durante as guerras púnicas, fado, em bom estado.
COXSUJ.TAS - Pela amanhá: d b t t

-

h
' • .

D'
. .

à Postal 106'diariamente das 10,30 às 12 hs. à quan Ó os com a en es nao sou avam sequer com o rush'�ol mgir-ee caixa

tarde' excepto aos sábados. das 14 fuzil dos últimos unos da Idade }Iétlia. Nesta.
ás 16 horas - CONSULTóRIO: >lO >lO •
Rua João Pinto n. 7, sobrado - Diante do sensacíonal invento, perdem sua expressão as
Fone: 1.461 - Residência: Rua I

. -

']' VAS A CRS 400 00Presidente Coutinho, 58 comI' exus org'anlzaçoes nu dares e nrmas como bombas voa·
__

"doras e os projéteis impelidos a jacto são como hrínquedos de
DR. MÁRIO WENDHAUSEN criança em face de luminosa explosão de algumas gramas de Precisa-se de uma até CR$
Méd íco do Centro' de Saúde e Di- 40000 AI ,.

d dretor do Hospital "Nerêu Ramos" substância fiue fazem desaparecer cidades Jntelras em um mal' " ugueis a eanta os.

CLINICA MÉDICA de adultos e de chamas. Os tremendos choques aéreos, as batalhas pela de- Informações fcnés 1022 e 1360
críanoas ,

..

CONSUL'róRIO: R. Trajano, 14 fesa de posições Importantes, as eomplieadas conferências aos uo Caixas Postais 240 e 270,
(altos da Con.feitaria "Chi- ''*''" ..

quinho") estados maiores, tudo, tudo perde sua sig'nifieação, quando o
COXSULTAS: das,4 às 6 horas 1 d' ôr tlessa fê t 1 � VENTILADORESRESlDEXCIA: R. Felipe Scbmidt, iomern passa a rspor t essa orça mons ruosa e su rversora ue

38 - Fone: manual 812 todos os valores que pareciam para sempre assentados. O ('0- Vendem-Ie doil ventiladores elec
nhecimento e a utilização da energIa atômíca sobrepassa tudo tricos. grande., para cima de me

quanto a Imaglnaeão de ;Túlio Verne poderla conceder, mesmo
I
IGI ou parede. .endo um oscilante,

admitindo flue sua vída tivesse sido prolongada até os albores p'roprio. para escritório. barbea-
,

P
•

t b I f tasí
, rias, co fel , etc. Tratar na rua Al-

do nosso século, OIS, pura con ra a auçar sua an .asia da mirante Lamego 15 .

víagem até a Lua no interior de um enorme projétil de artilha- \
.

* * *

ria, o "radar" dos nossos dias obteve um êxito hem mais posí- f'"A SA Precisa-.e alugar
tívo e claro através de emissão de ondas de que mal poderia \., .uma para mora-

suspeitar o atilado espírito do geógrafo francês. dia em rua mail
ou menos central -- Dão-se refe

'I'ndo isso está gerando no fundo psíeolõgfco da humaní- rincial, ou fiança. - Informar a

dade transformações capitais na maneira de pensar, na con- A. Pena. rua Deodoro, 18. ou no

dução do raeiocínío, nas próprias concepções. O advento de Banco do Comércio.
*' *' �

uma nova era tem assim fundamentos na estrutura da ciência,
cujos a'mnços jmpres�ionantes se projetam no futuro da hu· Vende se

Uma mo-

manidade com um tom de mistério impossivel de decifrar nos
-

tocicleta
dias trepidantes flue cOl'l'em, sentindo.se, porém, que algo de marca "Zündapp", 7 HP e em

diferente l)a�.sará a presidir os destinos do g'êllero lmmano. perfeito estado de funcionamen
to. Trat8r na rua Nereu Ra
mo!, n,o 523 (Estreito).

10 vs. 3

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA MÉDICA EM GERAI.
Dàenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos in ternos de adultos

e crranças
CONSULTóRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUVl'AS JHARIAl\JJENm:

das 15 ás 18 horas
RESIDJl:NCJA: Av. 'l'rompowSki,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESID1l:NCIA: ..\Jmit'ante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e' de

Caridade
CLíNICA M�JDlCA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUI,TóRIO: Rna Nunes l\la
ebado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDJ1jNCIA: Rua Marechal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

.cional de Medtcína da Universida
de do Brasi]). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital P e-

deral
CUNICA l\fÉDlCA - DOENÇAS

NJiJRVOSAS
- Consultó írto: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GERAL - ALTA CI
RURGIA - JIoIOLÉSTIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ' ..

Formado pela Faculdad" ele Medi·
cinna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
í:irurgia do estômago e vias bi
liares, intestinos delg.ado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Vaneo
eele, bidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te]. 1.598.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves Jú

nior. l79; Te!. M 764

DR. NEWTON O'AVILA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
DO:P.NCAS DA PELE - SiFILIS

AFECÇõES URO-GEXJTAIS
DE A:VIBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de JaneiJ.·o
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVlDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUlELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPORlNO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esófagosropia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES l\[ACHAD(, N. 20 -

Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilita<'ão do Canse,
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TillLillF01\'IDS 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

Ile. 135

-

"-CO����:;D:�:��. 0040"1
INCENDIOS E TBANSPOBTES

Cifras do jBalanço de i 944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadf'!s
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

"

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades (

98.687.816,30
76.736,401.306.20

Diretores:
Dr. Famphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco I�
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto cí� Araujo

� e José Abreu.
I"'i- ..... ", ...... ".- ,., •• ,..,..- _,..", ........... -,. 7---""·" ........�..........

�----------------------------..---------�------���--�-�-�--�-��
Fabricante e di9trihuidores das afamadas can- Ifecções "DISTINTA" e RIYET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamentfl daa

II melhore. fábricas. A Coa0 "A CAPITAL- chama a atenção dos Snrs. Comerclant.s do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem sua. compras, MATRIZ em Florian6polis. - �FILIAIS em Blumenau e L�je••
_____________________________________________________________.. 1 ..

Advento de uma nova era
Exclusivo para "O ESTADO"

NAO

E�CRITÓRIO JURíDIIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

Endereço tele�ráfico: "Elibranco" - Lajes - St .. Catarina

Peq'uenos
, .

anunclos
* * *

"" "" *'

GRATIFICA-SE
'} quem entregar na rua Sal

danha Marinho, n° 5, um ca

<:horrinho que atende por Ja
cinto, de côr preta, pêlo liso.

4 v.l

Aos
.

sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridado e Amor. comunica
a mudGlnça do leu conlultó
rio para a Rua do Senado,
317 _ .. 2' andar. Rio de Ja
neiro, onde pa••a a oferecer
os .euI pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de,. endereço e envelope se

lado para a respc:lta.

---,----

. RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS

Tôdas as behidas, inclw51ve a�

fabrilCadas em outros Est<ldos.
retiraram suas candida turas,
para reinar nos �ares cutari
nenses, - em vista da certíssi
fifi vitória do aperitivo KNOT.

:IIXtR Df NOGUflM
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Volveu ontem, de avião, ao Rio, o senador Nerêu Ramos, líder d�maioria· na Assembléia Constituinte, e líder, também, do Partido: .

Social Democrático em Santa Catarina.

Santos, 6 (Via Aérea)
Pelo vapor nacional "Campos .. �

Sales" chegou um carregamen-j .,'

to de borracha bruta, repre
sentando 522.311 quilos.
Esse carregamento está sen

do descarregado no armazem

TOME APERITIVO
2, d: Cia. Docas.

•

)'-é

K N O T :���a:a�: I�O::::Ó-
Santos, 6 (Via Aérea) _ O

vapor "Campos Sales" trouxe
do norte 484 sacas de açucar
branco, e o hiate "Duque de
Caxias", trouxe de Florianópo
lis 675 sacas de açucar mas-

CAP, ANTONIO C
MOURAO RATTON

Deu-nos o prazer de sua

v i s i ta, npresentendo-nos
suas despedidas, o sr. cap.
Antônio Carlos de Mourão
Ratton.

S.s., que viajará hoje, em
avião da F.A.B., acompa
nhado de sua exma . .famí

Iie, vai cursar, na Capital
Federal, a Escola de Aper
feiçoamento.
Em nosso Estado, onde

prestou relevantes serviços,
já integrando o corpo de
oficiais de elite que cons

tituem o Estado Maior do
14.0 B. C., iá como Secre
tário da Segurança Públi
ca, no guvêrno Nerêu Ra

mos, o cap. Ratton con

seguiu, com extrema faci
lidade granjear um vasto

círculo de relações, graças
a seu cara ter ilibado e

lhaneza no trato.
Ao sr, cap. Ratton e exma.

família, agradecendo a vi
sita com que nos honrou,
auguramos uma feliz es

tada na capital do país.

Florlanõpolb. 7 de Marco ·1e 1946

..--_ ! ...

\ C I N Z s
(LIDJO MARTINHO CALADO)

Manhã de cinzas - desolada e fria,
Em penumbra, o salão abandonado.
Findara um Carnaval ... um outro havia -

O Carnaval da vida - começado ...

Confetti pelo chão. . . Alem jazia
Um gorro de arlequim, amarrotado.
Serpentinas. " O piano ainda sorria
Na branca dentadura do teclado.

I Dos estoios da orquestra, soluçando,
Puseram-se violinos a tocar

Sàzinhos, melodias lindas, quando,

Do oceano multicor de serpentinas,
Ao teto alavam iurüos, a bailar,
Fantasmas de pierrots e colombinas",

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

o problema rprevisão do tempoI SERVIÇO DE llIETEORO·do trigo LOGIA
París - A França não é Previsão do Tempo, até 14

uma exceção no quadromun- horas do dia .'1' na Capital:
dial, do abastecimento de tri- Tempo: EiiL geTal instável.

go. Como muitos outros pai- Temperatura: Estável.

ses, cuja produção própria Ventos: Do quadrante sul
não basta para cobrir o consu- frescos.

mo, a Fança depende, sobre- Temperaturas extremas de

tudo nesta hora, das importa- hoje, foram: Máxima 28.0 Mí

ções do trigo para manter um níma 21.2.

fornecimento adequado de Previsões para o litoral de
- Santa Catarina e Rio Grande

pa�ecentemente O consumo do Sul: Tempo instável com Dentro de 30 dl-as
nacional foi calculado em 65 chuvas e bom resto costa. Ven-

milhões de quintais. Este to- tos do quadrante sul até S. Ca- Porto Aleg're, G (A. N,)
tarína e Nordeste a Suéste no

- A Comissão nomeada
tal.- no entanto, fica bastante

RioGrande do Sul. pelo Interventor federal
aquem da realidade, pois não

para estudar o reajusta-leva em conta os oito milhões mento de vencimentos d.os
de quintais necessários para O ESTADO encon.. funcionários estadual. e
as semeaduras e os dois mi- municipais dentro de UI••
lhões de quintais para fins Ira·se à venda na ta dias terminará sua ta.
industriais, banca de jornais reta,
A última colheita foi cal- cBeck" Iculada oficialmente em 43 mi-

\ Comprar Da CASA MISCE
Ihões de quintais, total no en- ��������������LANEA é .ab",! economíear..
tanto, muito discutido. Ao

Cmes R I T Z - R O X y'
----

passo que certos meios agrí- ,_

colas estimaram o volume co-
lhido em 37 milhões de quín- HOJE 5a feira

J
No Programa: Cine Jornal

tais, os círculos comerciais RITZ Brasíleíro _ DFB.
falaram até mesmo em 50 mi- ÁS 5 _ 7,30, Noticiário Universal
Ihões de quintais. Sessões Chics I Preços: ás 5 hrs. - 3,60 e 2,40
Ao que se espera a colheita Rosalind Russel _ Brian ás 7,30 -'- único 3,60

em curso será inferior à últí-l Aherne
ma. Fala-se, inclusive, em um'

qeficit de 32 milhões de quin
t):üs. Para cobri-lo planejou-se
urna' importação de vinte mi
Ihões de quintais, que não im
pedirá a aplicação de certas
medidas de racionamento.
Outra providência que o

Govêrno conta pôr em prática
para aumentar as disponibili
dades de trigo é o aumento do
prêmio por quintal de trigo
colhido e entregue ao merca

do. Serão, também, facilitadas
as aquisições de adubos. Ao
mesmo tempo o combate ao

"mercado negro" será intensi
ficado, de sorte a reservar pa
ra o "mercado oficial" todo o

trigo possível no momento.

Ors,
Aderbal Remos

da Silva
e

João Batista
Bonn_slls

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

apresentando o novo galã
Willard Parker

AMOR A PERCENTAGEM
Bonita, dinâmica, inteligen

te, ela ·era dona de um prospe
ro negócio. Mas seus negócios
dia coração... ah! esses iam
muito mal . ..

Um trio magnífico... um

argumento orig·inal... E eis
uma comédia 100j�. gargalha
das ...

ROXY

HOj,e ás 5 e 7,30 horas
. Os 70 à 13° episódios do sen

sacional seriado:
AS AVENTURAS DE CHICO

VIRA-MUNDO
Lutas. .. torcidas.,. ação, ..

suspense ...
CENSURA ATÉ 10 Anos.

Preço: 2,40
RITZ _ amanhã: Humphrey

Bogart - Mary Astor
RELíQUIA MACABRACensura: Livre.

GraDja experimen
tai para imígrantes
Rio, 6 (E.) _ Na última

sessão do Conselho de Imi

gração e Colonização o seu

presidente abordou vários
-tissunios a serem resolvidos
dentro do menor prazo pos-
sível, entre os quais figu-

. ram, pela sua importancia:
A) Elaboração do regimento
interno do C. I. C., de acôr
do com o disposto na nova

lei da imigração; B) vinda
de imigrantes e seu aloja
mento numa propriedade a

ser adquirida pela União,
onde os mesmos pudessem,
desde logo, trabalhar e as

sim permitir ás nossas au

toriâaâes julgar de sua ca

pacidade para os âiierenies
mistérios da lavoura e enca

minhá-los com maior segu
rança de êxito para as fa
zendas que requisitarem
trabalhadores. Desta ior
ma, o imigrante, ao entrar
no territorio nacional, pas
saria apenas, uns dias na

hospedaria da Ilha das Flo
res, em obediência aos pre
ceitos sanitários e, logo em

seguida, seria encaminha
do para a propriedade do
govêrno poduzindo com o

seu trabalho e ao mesmo

tempo definindo as respec
tivas profissões. Essa medi
da foi' julgada de grande
utilidade para a solução dos
problemas de hospedagem
de imigrantes, tanto pela
sua feição prática corno

econômica.

Andarilho perua
no visita Floria·

�ópolis
Apre.ta-ae para now deixar

o ar. Leazar Rivera. que per
corre o Continente Americano
a pé, em missão cultural.
Colhendo dado. por todo.

os lugares onde pa.sou, o .r.

Rivera regre••ará ao Perú,
lIeu paíll natal, oom apre
ciavel ba!1agem.
Moço. di.posto e com um

ideal em mira, .eus olh os
viram muito e .e embeberam
da beleza do. lugares por
q\le pa••ou.
Muito .e embeberào ainda

percorrendo o vaste e muni
ficente território bra.ileiro .

Maravill,lO. inellgotaveilll farão
com qUEl 'iluas vi.taa .e exta
lIiem an.e tanta bele�a, ante
tanta m'fgnificência.
E êle. 'por certo, a. tornará

conhecida. de .eu. compa
trióta., o. nouo. amigo. pe
ruano•.

Apre.entando os no.soa vo

tOIl d. boa viagem, augu
ramoll-Ihe tôda a .orte

deRfe. licidade. no dellempenho de
aua mi..ão, digna do apôio .

de todo. o. braaileiro.. .\
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O alfaiate indicado
Tirad6nt9s 7 .

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
TÓNICO .C�Pft�1Í
êOR-�EXé�'ír"jé:IA

Em dissídio eeleu
vo os caixeiros
Viajantes ganchos
Santa Maria, 6 (Via Aérea)

- Como temos noticiado, a

maioria dos caixeiros-viajantes
não se mostra satisfeita com a

remuneração que percebe atual
mente. Em reunião realizada M.
pouco, ficou acordado que o

sindicato, com sede nesta cida,
de, assumisse " defesa dos rn-

t eresses nrofissionaís da classf!.
Por isso, ) egularmente convoca.
da. e ":01, a prosidêucia do sr,

Felipe Mar çal Weima,nn, presi,
d e nt e do Sindicato dos Emprs,
g-ados Vendedores e Viajantes do
Comércio do Rio Grande dú .,ç

Sul, foi efetuada uma reunião�
de assembléiai geral extraordí,
nária, para resolver sôbre a

conveniência ou não da -instau.
racão de um dissídio coletivo
prÓ aumento de salários. Depois '

de
.

amplamente debatido o as�

sunto, a assembléia resolveu au·

torizar, a instauração do dissí
dio, dando amplos poderes au

sindicato para encaminhar '"

respectivo processo,

Pulseira
Perdeu-.e uma, de pedra., no

baile carnayale.co de &Bgunda-feira
no Lira. A penoa que a encontrou,
devolvendo·a a e.ta Redaçiio, lIerá
gratificada.

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

522.3 t 1 quilos)
de borracha

cavo-

PAULA RAMOS E. C.
. Convocação

Pelo presente são convida
dos todos os associados deste
clube para a sessão de Assem
bléia geral, a realizar-se hoje
ás 19,30 horas, no Clube 15 de
Outubro, afim de se tratar do� "(
seguinte:

1) Reforma dos Estatutos.
2) Eleição da Diretoria.
Floríanópolís 7 de março de>

1946: -J

Juergen Buecher
2° Vice-Presidente

Camisa., Gravatas, Pijames
Meiaada. melhores, pelo. me

Dores preços .6 na CASA MIS:
CILANEA - Ruae. Mafra, 6

Irão a P. Alegre
Rio, 6 (E.) _ Seguirão

brevemente com destino ao

sul do país os destroiers-
\\\ ...

escolta da nossa Marinha 1

de G ú e r r a "Bertioqa",
"B r a c u. í", "Baependi" e

"Babitonga" ,_ que vão a

Pôrto Alegre especialmente
para participar dos festejos
do centenário do Almirante
Saldanha. Essas unidades
desempenharam importan-
te p a p e l na defesa do
Atlântico Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


