
o povo julgará os crimes·· _dos tubarões
Rio, 22 (E.) - A criação ros de primeira necessidade, naís populares, que serão j íuncionarâo Junto ao m�ca- trI!m�aIS populares, u.m .ou

d.e t r i b una i s populares, assunto que o ministro da criados em todo o país- e uísmo policial. Cada tn�u- dOI� pmtos a, cada dlstrl�O
para [ulgar os crimes eon- Justiça focalizou em sua en- eonstítuidos de pessoas de nal será constituido de em- polícíal. De:'lta forma, o pro-
tra a economia popular, no trevísta á imprensa é maté- diversas profissões, desde o co ou mais pessoas, sorteá- p�lO povo J.uIg·ara,. em deCI-

que toca ao preço dos gene- ria já resolvida. Esses trfbu- operario á dona de casa, das dentro de um grupo de soes sumarias, 0ds Infratores------------------- .. ------ -----------. -. - .- 'quinhentos eleitores, reno- do tabelamento os preços
vados mensalmente. N,a,s ou os que lesarem a popula-
arandes cidades, como o ção, no peso ou qualidade
IUo, serão criados diversos dos produtos 'Vendidos.

I r

Proprietario e Diretor-Gerente:

o MAIS ANTIG0 DIÁRIO DE SANTA CATARINA

SIDNEI NOCETI - Direto r ; GARREIROS FILHO

legal do P_C_B_
RIO, 22 (E.) - ° vesperti- o Tribunal está perfeitamente' O inglese est parno "O Globo", foi ouvir o mi- esclarecido pelos votos então S ln s avam ao

nístro Valdemar Falcão, pre- proferidos na ocasião do 1'8- Nuerenberg, 22 (U. P.) - va em Moscou, porque "tinham
sidente do Tribunal Superior gístro. Mas é um caso curio- Um protesto se�reto de AI�redl si:do entaboladas negociaçõesEleitoral, para saber se existe, so este, o de um deputado que Rosenberg, hoje denunciado diretas porque os Ingleses es

juridicamente, alguma base investe contra o mandato de perante o tribunal aliado, re-I tavam ao par da ameaça russo

para ser cassado o registro do 'I outros deputados e, consequen- velou que o Ministério das Re- alemã contra o Oriente". O
partido comunista, como pre- temente, contra o registro Ie- lações Exteriores alemão rie- memoramdum de Rosenberg
tende o deputado trruba1hista

'I
gal de um partido".' Nada mais go�iava com a União Soviética, se achava entre os documen

Edmun.do Barreto Pinto. quiz dizer ou adiantar o pre- em 1939, a guerra civil no Af- tos capturados pelos america-
Aquêle magistrado, porém" sidente daquela alta côrte da gam,istão, afi,m de derrubar o nos em Berlim. Rosenberg a

excusou-se, deli'cadamente de I justiça eleitoral. govêrno pró-britânicos do llaís. firmava que era perigoso con

entrar no assunto, com estas1______________ Rosenberg enviou a Hitler a tinuar negociando com os rus

ponderações: APENAS Cr$ 3,60 12 de dezembro de 1939, uma sos em consequência da reper-
- "Não posso prejulgar o I �om e�.a ínfima quantia, �ocf carta em que aconselhava o cussão que isso podia ter no

�aso. Nossa delicadeza: moral,

I
�:tri���d���:oa �ai::nde p;;!.�n;:� chanceler alemão a chamar a próprio Afganistão, pois era

Impede um pronunCIamento _08 IndiJ:entee de Florianópolis_ delegação alemã que negocia- sabido que os russos tentavam

�.?��:rl�r::ta{���tão�pr��:nr:;I-ft- rrecadou quatro bl·ll·o-es' i����i��:� �r��:e�:�t����l��i��:
ao Tnbunal EleItoral. Nos, mente, pediu que fosse consti-
iuízes, não podemos falaI' sô- • tnído nm comando conjunto
bre o que está sendo j'ul,gado, R.IO, 22 (E.) - O diretor da Divi�ão do Imposto de germânico-afganis'tão afim de
nem sôbre o que ainda vai ser n,enl!a, ,SI'. Cel�o Barret.o, informou {{ue a sua reparti(,)ão atacar em comum a India. O
julgado". Como o jornalista arrecadou mais de quatro biliões de {�ruzeiros em 194[" memorandum foi lido na ses-

perguntasse se o partido co- compreendendo ('1'$ 2.291.000,OQ do Imposto da Renda são de hoje pela acus,ação n01'-

munista, para obter o seu re- lH"O]lriameute dito, Cr$ 1.300.000,00 de Obrigações de te-americana.
gistro satisfez as exigências do I Guerra e 800 milhões de lucros extraordinários. A 'esta-

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

Tribunal, o ministro Valdemar tistica COInl)ro-ra {{ue a arr('cada-:ão 'Vem melllOranilo

TOME RNOTFalcão responde: - "Claro". I Hcentuadamellte, II partir de 1942, quando foi processa(la
I'E o pensamento que orientou a l'eformn da r<'IHIl·tição.

IAno XXXI F!orianóp o I is

Suspensa a
-

apuraçao
Buenos Aires, 22 (U. P.) -

- Foi suspensa a apuração da
provinda de Córdoba, onde

I'I'annborlni se acha na diantei
ra, porque o Partido Laborísta

Ialegou irregularidades no plei
to.
Embora Tamboríni esteja I

quase certo de conquistar os

34 votos eleitorais da provín
cia, há seria luta para gover
nador, entre "laboristas" e
.. radicais" .

O candidato radical ao go
vêrno da provincia está ven

cendo, por 2.000 votos, mas os

"laboristas" alegam que, no

Departamento de "Terceiro
Arriba", apareceram 1.400 vo

tos a menos do total que seus

fiscais deram como recebidos
nas urnas.

Diante dessa queixa, a junta
eleitoral da Província está COill-1
ferindo tôda a apuração do
Departamento, a qual não pros
seguirá até completar a inves
tigação,

CASA MISCELANEA dístr í
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvulas e Discos.
RUR C"n!1elhein:> Mafra

Eis O líder
O jornal"A Vanguarda",

de 16 do corrente, assim co

menta o discurso com o qual
o sr, Nerêu Ramos apoiou o

pedido de informações do sr,
, Ma,ng'abeil'a. sôbre a carestia
da 'Vida:

O lider da llIaioria, sr, Ne
rêu Ramos flue 'Vai conquis
tando o respeito Integral dos
consrltuíntes pela maneira
eleg'ante e liheral com que
procura resolver os proble
mas suscitados pelas diversas
huncadas, respondeu ao ora

Ilor e tamhém foi muito a

l)laudido. E como dera, seu
, ap6io ao requerimento, êste
roi aprolrado, del'endo UIna

('omis�.ão Parlamentar de 1;)
memhros indag'al' das cam;as

daqueles fen6menos".

(Medida de
auto-defesa» !
Moscou, 22 (U. P.) - O "Iz

vestia", em outro artigo, ex

plica que as tropas soviéticas
se emicontram na Pérsia, pelo
direito que lhe assiste pelo ar

tigo 6 di() tratado de 1921, dan
do-lhe o direito de manter tro
pas em solo persa, como medi
<1a de auto-defesa.

que
-

se nao esquecem

Sábado, 23 t!e Março H. 9705

Vidas
Lydío .iUal'tinho Callado

Na graça do Senhor, a 22 de manço de 1751, abria os olhos

ao mundo, na Destêrro, capita l da Provincia de S. Catarina, Joa

quim do Livramento que por sua bondade e pel o tamanho do seu

coração caridoso receberia depois o nome de Irmão Joaquim. Des
de cedo brotou com sei ..as fortes. Os sentimentos do belo, do jus
to e do bom guiavam seus passos de jóvem, Começando a vida

110 comércio, descobriu um dia que a riqueza não fôra feita para

êle, e, como o velho São F'ran cisco d e Assis despojou-se do que

tinha, dando-o aos pobrezinhos e deu-se, êle mesmo, inteiramen

ie, à prática da religião e a seus irmãos destinados por Deus às

privações e ao infortúnio. Sua re ligiosidade tinha a mansidão
comp reensiva dos que renunciam, longe, muito longe, da intole

rância acastelada que os espíritos humildes temem e evitam. Po
risso amanhou muitas almas para Deus, trouxe ao redil, suave

ment€, brandamente, as ovelhas que a vida, ou atavismos, haviam

feito desgrarrar. Fez-se Q grande Pastor dos desamparados, o seu

protetor e amigo fiél. Para os seus pobres, Irmão Joaquim partiu
a pé a colher donativos, pelos ínvios atalhos e ásperas, estradas
da Provincia do Rio Grande do Sul. Sem desfalecimento, sacrifí
cio por sacr if'icio, palmilhou tôda aquela provincia, na sua tra

vessia de fé e de amor, angamando doações de caridosos que lhe

serviriam a construir seu asilo. Ao fim de tudo, conseguiu erâgí
lo, mas como a manutenção era dif:ícil e penosa, fez-se de véla

para' Lisboa a pedir a D. Maria I, com aquela sua maneira a que

ninguem resistia, uma pensão de trezentos mil réis para a sua

fundação. Recebeu-a, e a promessa de continuidade, Cheio de ale

gria voltou à querida província, onde se dedicou, totalmente, à

administração da sua casa, de caridade. O destino, porém, lhe ha
via reservado a compleição de outras obras. Assim foi que, em

1796, tendo entregue a direção do seu asilo à irmandade do senhor
dos Passos, deixou a capital com rumo a Baía, Alí, também, tostão
a tostão, conseguiu juntar com que pudesse levantar um abrigo
para a mocidade despr-otegida, .0 mais tarde, seminário dos órfãos
ele São Joaquim. A recepção que lhe, 'fizera antes D. Maria I, ani
mou-I) ao regresso a Lisboa, desta vez, pleiteando um dote para o

seminário baiano. Conseguiu-o, mais uma vez. E daí por diante,
desfiou-se o rosário das suas boas obras, firmes, imperecíveis,
porque realizadas pelo desinterêsse e pelo amor ao próximo. No
Rio de Janeiro fundou o seminário de Jacuecanga e em São Pau
lo o de Itú. Foi por alÍ afóra com; a sua imensa bagagem de con

fiança nos corações abertos ao bem, pobre como Jó, e mais rico
do que Creso em amparo divino, propagando a fé e a retidão.

Enquanto viveu não se pertencia, era dos que dêle necessi
tavam, dos que famintos duma côdea e duma palavra amiga, se

ouriçavam hostís ao contáto com a sociedade de, prepotentes e

fartos. Um dia Deus achou que o seu trabalho estava findo, e cha
mou-o a si, quando êle acabava de regressar de Roma pela terceira
vez. Era em Marselha, e corria o ano de 1829. .. ., ., ,.

de 1946

Ulna vitória· dos constituintes
HIO, 22 (E.) - o vespertino "A :Xoite" escreve o

�'egl!jn,te, na sua secção política: "O,., jo'Vens de ('OI' de to-'
110 .. país, que alguma vez aspiraram Irequentar uma aea

d('mia mllltar, afim de ingressar nas fôrças armadas, es
tão �l(> purahens,

Os !lt>})ates tral ndos na Constituinte, na semana

pa-xada, e no decorrer dos quais se disse que eram slste
mátleamente recusados aos moços flue- não fossem mais
ou menos arianos, para o servíeo das armas, produziram
resultado. Soube-se agora que o ministro da Guerra atír
mara que isso não se dará no futuro e que todos os brasí
leíros, sem qualquer distinção, desfrutarão dos mesmos

direitos. Para alguma coisa de utll e justa já serviram os

debates parlamentares".

o sr, Coronel Pedro Lopes Vieira, prefeito da Ca-
pital, recebeu do Rio, o seguinte telegrama:

;

-- «O sr. Presidente da República agradece a

comunicação de haverdes assumido o cargo de prefeito
e augura-vos feliz administração.

Igualmente agradece a homenagem que lhe pres

tastes, colocando o seu retrato no salão de honra da
Prefeitura. Cordiais saudações. (a) Carlos Norberto de

Aguiar- Moreira, Secretário particular do Presidente».

Julua inoportuna
WASHINGTON, 22 (U, P.) - O sr, Andre! Gromy

ko, embaixador da União Sovíétíea, declarou que qualquer
ação apressada de parte do Conselho de Segurança da
ONU quanto ao caso da Pérsia, simplesmente o tornaria
mais complicado.

Gromyko falou aos jornalistas depois de haver con
íereneíado vinte minutos com o sr, James Byrnes, secre
tário de Estado. Não {luis comentar o assunto que dis
cutiu no Departamento de Estado, mas disse que o as

sunto russo-persa deveria ter sua discussão adiada, uma
vez que () mesmo está sendo examinado pelos canais di
plomátícos. Informou-se que Grumyko 'Visitou Byrnes por
mera cortesia. : '

a discussão

I

A existência

Ontem, cento e noventa e cinco anos se completaram sôbre o

nascimento de Irmão Joaquim. E aãnda vivem as suas obras. Ain
da auxiliam a pobreza. Delas se pode dãzer que não morrerão,
porque são os oasis de bondade entre a ganancia e a maldade

humana, sob a proteção divina que jamais as deixará f'eneser ...

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I tes farmácias: I
......... •••••••ec 23 (Sábado à tarde) - Far-]

_ _

i

mácia Santo Agostinho - Rua
BUSSOLAS MINUSCULAS

Conselheiro Mafra.
PARA PILOTOS

24 (Domingo) Farmácia
I Nada há que a imaginação Santo Agostinho - Rua Con
humana não tenha arquiteta- selheíro Mafra.
do para a defesa de guerr�. 30 (Sábado à tarde) - Far
Milhares de pilotos que se VI- mácia Esperança - Rua Con
ram obrigados a decter de selheiro Mafra.

paraquedas sôbre a Europa 31 (Domingo) - Farmácia

ocupada, devem a vida a uma Esperança - Rua Conselhei

cigarreira, uma lapiseira, uma ro Mafra.

caneta. tinteiro ou a outros O serwco noturno será efe-
d tuado pela Farmácia

_ Sa�toobjetas inocentes on e �e es-

Antônio, sita à rua Joao Pm..condia sempre uma bussola
diminuta. Além dessas bússo- "_. _

las em miniatura, botões

magnetísados de aparência
absolutamente semelhante a

de qualquer outro, e cosidos
no dolrnom eram daí retirados
quando necessário_ e montad?s
num segundo botão que razia
as vezes de pivot, voltando-se
sempre para a direção norte.
Cada aviador tinha seu lugar
preferido .para ()culta� o pre
cioso aparelho que as vezes

era tão diminuto que podia ser

escondido na própria cavida
de do ouvido. Assim lograram
regressar para a Grã-Bretanha
centenas e cntenas de pílotos
e continuar suas atividades na

guerra.

SRs.DENTISTAS
Cv;j1(Ytellt .

.

I'��",OLSO��POS'�\.
PREÇOS MODICOS

SORTIMENTO INCOMPARAVEL
• f/f1'foliel l Ll3TA:&PRECOS'

����Ãh18mnSETTI
[) ,,,c.//;(.,� <!_ (.j�V1 2f�<AiuS
cfW�;�DIO 131 i35-CAIXA 2?" S. Pi\l:u'

'ces - 50 grs; óleo de parafi
na - 30 grs.; essencia de ale
crim - 20 grs.
Aplica-se em fricções leves

ou massagens depois de usa
do o alcool canforado.
RECEITAS PARA O SEU

PALADAR

O QUE SE PENSA DA
MULHER

A mulher é o melhor presen
te que Deus fez ao homem;

Ernest Legouve

Uma mulher é sempre uma

interrogação. Oreme de chocolate - Pa-Júlio Dantas
ra urna quantidade regular de:): * *

,

I
recheio, despejam-se na pane-Uma mulher perdoa tudo, la 3 COLh.eres de manteiga, 3

menos que a desprezem. colheres de chocolate em pó eJ. J. Rousseau 3 colheres de aoucar. Vai ao* "' "'

fogo apenas para derreter e li-CONSELHOS D� BELEZA
gar. Retirar do fogo antes quePARA OBTER EXITO NA
a mistura abra fervura e colo-

SOCIEDADE, . I cal' a panela dentro de umaPara assegurar seu êxito na vasilha que contenha aguasocíedade, a moça elegante sa- fria e mexer até o creme esbe que lhe basta ter persona� friar.
liadde, pois assim se tornara * * *

não apenas interessante co- .

CASADINHOS
mo inconfundível.

, Ingredientes _ 4 xícaras deE para ter personalidade, ela I farinha de trigo _ 4 xícarassabe também que lhe basta de açúcar _ 6 ovos _ 1 colherescolher com senso_de harmo-
(sopa) de manteiga _ 1 pitadania e bom gosto nao apenas de sal _ 1 xícara de leite _

'seus trajes como os produtos 1 colher (sopa) de fermento
nece�sários ao seu "make-u?"'1 em pó.POIS tanto dos seus atavios

Maneira de fazer _ Bata ade moda quanto da pintura de
manteiga com o açucaro Junte

seu rosto resulta essa pers.ona- as gemas e continue a bater.FÁISRJCA DE TECIDOS CARLOS lidade ardentemente �ese]a�a, Adicione então, a farinha deRENAUX s. A.
e que pode ser consegUl.da racü- trigo peneirada com o fermen-Assembléia, geral ordinária

.

dl t d bSão convidados os s;nhores acionista� a se mente com os pro u os e e-
to, o sal e o leite. Junte porreunire", em assembleia geral, ordiuária, a leza Don Juan.
fim as claras em neve. Asserealizar-se no dia 16 de abr-il pt-o ximo yll1.c1ou-

* ::: *"1'0. às 14 horas. <'111 sua sede. ten.do por obJet�: (
em assadeira comprida. De-a) apreciação e deliberação sobre o relato-

P As fricções orio da diretoria .balanco e contas e parecer do ara o COI1pO -

pois de pronto, corte ao meio,conselho fiscal, relativo ao exercício de 1945; de alcool canforado são exce- .

Ib) eleição dos fiscais e suplentes para o ponha U111 recheio qua quer ecorrente exercício; lentes para fortalecer os mus-
cubra com qualquer glacê.c) interesses sociais.

I P d r usadas deBrusque, 8 Le março de 194ó. OU OS. O em se ..
-

Côrte depois em quadradinhos.Otto Renavr, diretor-presidente. pois do banho diário. Em al-
* �, *Guilherme Rcnonr, diretor.

guris casos, porém, especial
mente quando a pele é delica-S�O convidados os senhor es actomstas a ,reu·

rem-se em a�sem"lé.a gel ai extrae.cll1;a. �a. da, deixam-na meio seca. Pa-em sua sede, a 1 na 1 () de Maio, 11. ] .28.), as
. .

_ t c.14 her-as tio dia l� de ahril pro xtmo vindouro. ra evitar qUE' isso acon eça"
O NOVO OURO DE COR a Iim-de rlclibetnrem sóln-e uma proposta-TIa I

basta empregar de quando emdiretoria, apro\'�da pelo cOI:selho fiscal, de al-
, 1'\ •VERDE E ROSA ter-ac.lo do canital ria sociedade.

_

que, sendo quando esta formula, tônica eaprovada. importara em modif icacão dos esta- ."
•Numa das últimas exposi- tutos e mais sól»c diversos assuntos de inte- emolíente ao mesmo tempo.

cões de criações, os joalheiros rê��u:��./(I�e�\�d�;,arço de 1946. Agua de alfazema - 500
brítânícos surgiram com no- Otro Relia" .r , dirctor-urcsidente. O'ramas' óleo de amendoas do-Cu ílherme Rcnaux, diretor. *' ,

vidades sensacionais que cau- -

saram grande sucesso em Lon- Uma boa orquestra exige umdres e nos países que impor-
tam as novidades da arte de bom maestrojoias da Inglaterra, Os jogos, De licia-nos e nos diverte a audição de uma boa orquestra. A har-de joias, broches, braceletes,

monia dos váilos instrulllentos, o perfeilo entcndimento cntre os váriospendehtifs, qUle podem ser
músiéns prodLlzem essa sintonização admirúvel característica das boasdesmontados para uso CDm
orquestras. ::\Ias qLlem dirige tLldo. quem con trola todas as notas, quemduas ou três joias distintas, coordena todos os sons, quem, enfim, é o fator máximo de toda a harforam os tilpos que predomi- monia? Sem dú"ida que ü maestro, O maestrn é o "pivot" da orquesnaram. A gr8Jnde nota foi o
tra. Se ele fracassar a orquestra toda fracassa. A mesma Íntima relaçãoêxito das eXiperiências ten:ta-

.

t t b' tI' o f)' aaexistente entre II maestro e a sua orquestra rXls e am e111 en e "
-das com o fim de prod�;zir ou� do e o organislllo. Podemos afirmar mesmo que o fígado é '() maestro.�·o de co�' verde e rosa que �o� I do orgall1ismo. Quando o figad� fll I1ciO�la m�l o ü;ganisl11o todo

_

se �leIntroduzldo no� novos mOGe
sequilibra. Pcrturbaçõcs digestIvas, aZIaS, lhspepslUs, fermentaçoes 111-los. Teve e�pecIaI sl!cess? o
testinais, pt'isãu de "entre, intoxicações, manchas feias na pele, irritachaimado oU�'o-mate, lStO e ou-
bilidadc, neurastenia, tudo pode resullar Ido mau funcionamento do firo �e� pohmento. Como a
gado. Ma;lter pois, o figado normal e saudável é dar �o seu organismomaIOrla das. pe�ras preciosas
um bom llwcstro. garantindo-lhe assim um perfeito equilíbrio e cone dos, I?!etals fInos proce�e� sE'quentcmcntc uma boa saúde. O Hepadholan Xavier garante :l normado� ,va.rlOS pontos do I�:nperIO lldade e o bom fUllcionamento do ügado. O Hepacholan Xavier comBl'ltan�c?, na construça'O das
bate com eficácia e al'asl-a com r�idez os males do fígado e as suas connovas JOlas �a pouco expostas seqllcncias, Hepacholan c figado sadio, figado sadio e boa saúde sâoteve-se o oUldade �e levar e:t;l idéias que Se atraem, se combinam e se c01uplelam. Atenção! O Hepaconta o gosto p�cullar do� pal- cholan agora; SC' a.,.)rcsC'.nta. e.lll

dois tamanhos e a no,

..

'os preços: Tama.n.
110

I
ses parla os

q.
ualS se

destmam'l :\'OIUEAL: _ 3()�� mais barat'ü que o antigo e Tamanho. GRANDE: -: oComprar fl8 CASA MISCE- dobro do nOrlll:1] e n preço inferior ao dobro; 60% maIOr que () alltIgo
LANEA é· 8sb"" economizar.. I é apenas 20% lllais caro. I

ABELHA E MOSCA
- Joãozinho, diga o nome

de alguns insetos.
- Abelha... mosca ...
- Bem, agora diga qual é

a diferença príncípal entre a

abelha e a mosca.
- A abelha fabrica o mel, e

a mosca o come ...

- Que dente! Foi uma se

mana de sofrimento! Só me

lhorei depois que tomei um
laxante.

- Mas, afinal, a senhora ti
nha engulído o dente.,.?

A SSC1'1'tJléifl (jiTa! cxt roordinóría AS DON.A,.S DE CASA DEVEM
SABER QUE:

A surpressão da ceia e sua

substituição por um chá ou

um café com leite é um exce

lente recurso para normalizar
o processo d,�g;,s�!vo.
AS MkES DEVEM SABER

QUE:
Nos casos de congestão da

vista, que pode produzir-se,
por tantas causas diversas,
conveem as ablucões mornas

de agua e ácido" bórico, solu
ção esta que produzirá um

efeito verdadeiramel�te seda
tivo e medicamentoso.
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I JOinVile-.FPOlis·1Saída. 9 hora. da manha

Informl:lções nesta Iredação
=-----_._-----

IO D�;:;!t�!?O
I Redação e Oficinas á rua João

Pin10 11. 5

\ DIRETOR DE REDAÇÃO: !

I A. Damosceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS 80,0�
i Semestre Crê 45,00·
Trimestre CrS 25,00
Mês . . . . . . . . .. CrS 9,Oa
Número avulso Cr$ 0,40'
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50

No interior.
Ano .'....... Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

90,O!} I(1),00-
30,0f)
0,5&

Anúncios mediante contrato,

Os originais. mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

IA direcão não se respon
sabilii'a pelos co�ceitos
emitidos nos artigos

Iassinados

}

QUEiXAS E RECLAMAÇõES I
PREZADO LElTUR Se' o -iue !h�

Iinteressa é, realmen te, uma providencia
•

para endireitar o que. estiver t:rra�o ou

para que alquma falta nao se repita;
_

e .f

l'ÃO o escândalo que a sua rec1amaça�
ou queixa poderá vir a causar, en:am�.
nhe-a á SECCAO RECLAlIIAçoF.;S.
de O ESTADO, que o caso será levado

I:sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa-

ção do resultado, embora em alguns ca-

50S não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.
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competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego 1

�

Proeure então a nossa GereJ\l<o
cia e preencha a nossa "ficha dElt
informações úteis", dando tôdallf
as indi<:ações possíveis, que tereu
mos prazer em recomen��.l? (a�
aos interessados na aqulslçao di!'
bons fünchmários (as).
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OS ASTROS ACONSELHAM:
Bom dia pa»a fazer mudança,

viajar e pedir favorea.

g eSTaDO-Sábado. 23 de Marco ele '946 3

"

Vida Social Ilar i � [�muni� a � �� ran �iro"
. RIO, 22 (Via Aérea) - O mente contrária á nossa for- curar bem servir á sua pátria. Iírão quaisquer tentativas nes-

jornal "O Radical", publica a mação moral e religiosa o co- As questões políticas, embora se terreno, mas o sangue dos

FOLHINH II DO 0111
'

seguinte nota: I munismo é, em si, um exotís- me interessem como brasileiro, nossos patrícios, penso eu, de- II a
"E' extraordinária a

reper-I
mo fadado a desaparecer. não me abalam. Penso que o ve valer mais do que as uto-

cussão que, em tôdas as elas- * militar deve estar afastado de pias vermelhas ou de que ou-

ses sociais, tem encontrado a PRESTE SERVE AOS IINTE-l tudo isso. Trata-se, porém, de tras possam ser.

declaração do sr. Luiz Carlos RESSES RUSSOS I um caso muito importante, Quem lhe fala desta forma
Prestes, falando em nome do Fcefermdo-se ás verdadeiras um caso em que está em jôgo não é um reacionário, porque
Partido Comunista, sôbre a finalídades do Partido Cornu-l a segurança nacional, para que se enfileirou, nas horas dítí
atitude que tomará aquela nísta, diz o general Canrobert eu fuja de dar a minha opí- ceis, em que a própria Russia
agremiação em favor da Rus- Pereira: nião. fazia acôrdos com Hitler. en-

sia, caso o Brasil entre numa - O Partido Comunista, .. tre os que combatiam quais-
guerra contra a União Sovié- precisamos acentuar, é estran- NÃO HÁ QUESTÃO RACIAL quer formas contrárias á H-
tica. A' geral indignação do geiro. Em tôda a organização, NO EXÉRCITO berdade e atentaeíorías dos di-
povo contra essa ameaça de

I
se existe o secretário, pressu- Como se sabe, o senador reítos do homem')

traição dos prestistas, junta-se, põe-se a idéia de um diretor udenísta, Hamílton Nogueira, *

e tem nela grande relevo, a ou presidente. Quem é o dire- afirmou, da tribuna da Câma- FALA O GAL. GóIS
palavra dos chefes militares, a tor ou presidente do Partido ra, que o Exército está retu- MONTEIRO
quem incumbe, de maneira es- i Comunista do Brasil? Nín- gando, para o oficialato. os RIO, 21 (C. P.) - Tão ou-

pecial, a defesa da Pátria bra-. guém, porque o presidente, o candidatos de cor. O general sadas se apresentam as decla-
!-------------::

sileira. ôntem, a reportagem I que dirige, o que dá a oríen- Canrobert Pereira, a uma per- racões de Luiz Carlos Prestes, ANIVERS.ÁRIOS
de "O Radical" no Ministério. tação, está na Russia e Pres- gunta nossa sôbre o assunto,

I que,
desde ôntem, vem círcu- SR. RENATO PINTO

da Guerra teve ocasião de ou-I tes é simplesmente secretário, assim se manifesta: lando com insistência que o Transcorre, hoje, o aníver-
vir o 'genúal Canrobert Perei- servindo, como serve, aos in- - Não é verdade. No Exér-l govêrno estava tomando pro- sário nataucío do sr. Renato
Ta da Costa, secretário geral teresses russos, contra até a cito não há preconceito de cor.

I vidências para encerrar as ati- Pinto, Funcionário Público
do Ministério, e substituto segurança nacional, como se Há poucos dias ainda cruzei vidades do Partido Comunista Estadual em exercício na Di-
eventual do general Góis, só- vê das suas declarações. com um cadete muito mais do em nosso país. retoría de Estradas de Roda-
bre a grave questão suscitada. * que moreno que está fazendo Como se insistisse nesse gemo
pelo sr. Luiz Carlos Prestes. ONDE ESTÁ A LIBERDADE o seu curso. Nos exames da boato, os jornalistas procura- *

Perguntamos ao general NA RUSSIA Escola Militar, apenas se exige ram informações, dirigindo-se SR. JOSÉ PERRONE
Canrobert Pereira, como ha- Apregoam os partidários do que o candidato tenha compe-I ao general Góis Monteiro, que Aniversaria-se, 'hoje, o sr. Jo-
via recebido as declarações do comunismo - prossegue o nos- tência, que corresponda ao assim desfez a propalada notí- sé Perrone, relacionado fun
sr. Luiz Carlos Prestes, rete- so entrevistado - a liberdade exigido nas diversas dâscípli- cia: "Não há necessidade dís- cíonárío bancário.
rentes á atitude que tomaria de que desfruta o povo russo, nas. Mais na:da - acentuou o soo ,;.

no caso de uma guerra entre mas há dias, na Assembléia, general Canrobert, termínan- O Exército está completa- SR. TEODORO FERRARI
o Brasil e a Russia. ° secreta- indagaram dos representantes do as suas declarações a "O mente integrado em suas run- A data de hoje registra o

rio geral do Ministério da comunistas se na Russia havia Radical". cões e com o mais acendrado aniversário natalício do S1'.

Guerra diz: direito de greve e a pergunta * espírito patriótico e decisão Teodoro Ferrari, proprietário
- "A atitude do sr. Luiz ficou sem resposta. Logo, on- OPINIAO DO COMANDA."N'TE em combater os inimigos da da conceituada "Confeitaria

Carlos Prestes não me surpre- de está a liberdade na Rússia? ATILA SOARES pátría. Todos os seus órgãos Chiquinho".
endeu, O que me surpreende * RIO, 21 (C. P.) - Ocupan- estão preocupados nos traba- *

é que as suas declarações vies- OU ESTARIA NA SIBÉRIA, do-se também do assunto, o lhos do tempo de paz, prepa- ENGENHEIRO CELSO SIL-
sem tarde. Depois do discurso OU SERIA FUZILADO comandante Atila Soares, figu- rando as reformas necessárias, VEIRA DE SOUZA
pronunciado, se não me enga- Volta o general Canrobert, ra de projeção na politíca ca- desde que sejam promulgadas Hoje, transcorre o aníversá-
110, no estádio do Vasco da Ga- a falar sôbre as declarações rioca, faz, igualmente, consí- as leis de restruturacão, ínclu- rio natalício do Engenheiro
ma, nada mais se poderia es- de Luiz Carlos Prestes, e acen- deracões a respeito, Isto por- sive a lei do servico �militar e Celso Silveira de Souza, técní
'perar dele. Não sei se o se- tua: que o comandante Atila Soa- a revisão de outros regulamen- co da Imprensa Oficial do Es-
nhor se lembra que naquela - Aquí, sim, há liberdade, res empenhou-se vivamente tos técnicos e admínístratí- tado.
ocasião D sr. Luiz Carlos Pres- liberdade até para fazer uma para a concessão do registro vos". *

tes terminou o seu discurso confissão dessas, que na Rus- do Partido Comunista, ínclu- Aproveitando o ensejo, o STA. ZULEIDA POVOAS

erguendo vivas ao exército ver- sia valeria á Luiz Carlos Pres- sive junto ao então candida- jornalista interrogou o gene- A efeméride de hoje assina-
melho, sem uma referência ao tes uma temporada na Sibé- to á presidência da República. ral Góis l\!0ntei:o sôbre. a fa-IIa mais uma festiva prímave
Exército brasileiro. Note-se que ria, se não fosse imediatamen- Eurico Dutra. Daí, o telegra- lada questao racial no seio das ra da gentil sta. Zuleida Po-
êsse discurso foi pronunciado te fuzilado. ma que dirigiu, hoje, ao sena- classes armadas. voas, fino ornamento da nossa

justamente na época em que ,. dor Luiz Carlos Prestes nos O ministro da Guerra tam- sociedade.
os nossos soldados começavam NO EXÉRCITO NÃO HÁ MAIS seguintes termos: Ibém desmentiu, dizendo: "Não
a voltar do "front", cobertos LUGAR PARA PRESTES , "Conscío dos meus deveres há restrícões raciais no seio do MENINO XARPERES DA

de glórias, depois de uma ar- A outra pergunta nossa re-' de democrata, coloquei-me aç E:x1árcito." As únicas restrições SILVA FILHO
dua luta contra o nazismo. feria-se á atitude a ser toma- lado dos que pleitearam a exis- são de ordem moral, pois não Hoje, completa mais um

Quando já não fosse por um da, no caso de Prestes, pela têncía legal do Partido Com�- temos prceonceítos de religião aniversário natalício o inteli...

dever de gratidão ao Exército comissão encarregada de estu- nista Brasileiro, na presunçao e de raca ou cor, Há, natural- I gente menino Xerperes da Sil

que proporcionou a sua form�- dar o processo dos ofícíaiz de defender os direitos .políti- mente, 'seleção sob o ponto de va Filho.
cão intelectual, Prestes devia anistiados, para reintegração cos dos adeptos de uma ideolo- vista dos precedentes morais. I *

eonsíderar a sua condição de no E�ército. O general Canro- gia que, a meu ver, logo desa- valor intelectual e robustez fi- SR. OSCAR SCHMIDT
brasileiro que antes e acima bert assim se expressa: pareceria por falta de funda- sica". Aniversaria-se, hoje, o sr.

de tudo pensa na sua Pátria - Vou expender a minha mento filosófico e base moral. Oscar Schmidt, desenhista, re-
e se dispôe a todos os sacrí- opinião pessoal. Corno o se- Sua declaração pública de Achados e perdidOS sidente em Curitiba.
rícíos pela sua defesa e inte- nhor sabe, há uma comissão aue seus correligionários apoia- *

•
, Acham-se, em nossa Reda- A HELENAgrídade. Prestes é dos

_

que estudando o assunto, e a ela riam a Emssia Sovietica, mes- _ SRTA. MAlRI

devem tôda a sua educação ao somente, cabe a palavra oficial. mo na hipótese de uma guerra ç�� e à disposição de �US� 1e-! Festeja, hoje, mais uma pri
Exército, pois até o curso de Prestes, com as suas declara- entre o Brasil e aquêle império, gttímos donos, os seguintes ob-

mavera a prendada sta. Maria
J'eto&:Primeiras letras êle ° fez no cões, mostrou-se traidor da sua estabeleceu a ·confusão no meu Helena, dileta filha do sr. Der-

- 1 r de óculos;
C0légio Militar na época em pátria. Quando se ingressa no espírito e a revolta do meu pa- pa gilio Freitas, comerciante nes-

vue também fiz o meu.
.

oficialato - e só o podem fa- triotimno, que chegou a ali- 1 penal; ta praça.�l , Vários .talões de leite,
O general Canrobert Perel- zer brasileir_os natos, faz-se um mental' ilusões quanto a sin-

la prossegue nas suas impor- juramento sO'lene de de�nder ceridade dos soviéticos na de
tantes declaracões, afirmando: a pátria e as instituições vi- tesa dos ideais democráticos,

- Nisso tudo é preciso ver gentes. Quem serve o comu- quando da últiIna guerra can

a posição do Partido Comu- nismo, quem faz declarações tra o nazismo. A paz está de

nista, no seio da família bra- semelhantes, não está em con- monstranrlo os verdadeiros
sUeira. sOmos um povo de dições de fazer parte do Exér- intuitos que dominam o Parti

formação essencialmente cris- cito, muito menos dOIDO ofi- do Comunista de Stalin, quais Acompanhado do sr. Oswal
tã e muito acentuadamente ca- ciaI. O comunismo é contra os de intaurar, sob ° seu con- do :Mochado, deu-nos, ontem,
tÓlica, que o comunismo com- as instituições vigentes e de- trole de feno uma sucursal em o prazer de sua visita, o sr.

bate de maneira tão ardorosa. finir-se por outra potência cada nação, e, aJgora, o vejo Serge Daniloff, regional mana- NASCIMENTO:
Ainda agora na Câmara, dis- num caso de guerra, para em- tal somo o nazismo, com ap'JÍo gel' da Packard. Motors EY..-port VAlllA NEIDE
,eutindo-se a representação do punhal' armas contra os seus nas quintas colnnas ol,ganiza- GOrDoration, o.e New York. Registramos com. prazer, o

Parlamento nas homenagens próprios irmãos é razão sufi- das sob as leis de suas próprias S� s., que conosco mantive- nasciInento, no dia 19 do COr-

aos cardeaes brasileiros, ape- ciente para inaJbilitar qual- vítimas, ram cordial palestra, nos in- rente. da menina Vania Neid.e,
nas a bancada comunista se quer 'cidadão que procure per- Não sei que compromissos v. formaram haver sido a con- filhinha do distinto casal Ed
manifestou contra, como já o tencer ao Exército. Sou de opi- excía. tem com o dit'ador a que eeituada firma Maichado & mundo Albani, sub-gerente da
fizera como relação a um tele- nião que até mesmo a sua ci- acaba de declarar submissão. eia, desta praça, nomeada Cia }4'ôrca e Luz Santa Catari

grama de felicitações aos ilus- dadania, num caso desses, de- mas concito-o, em nome dessa agente daquela importante na, f:' d.'Laura Albani.
1:res prelados. Isto depois de ve ser cassada do Exército, on- massa de gente bôa e cristã, a fábrica de automóveis, moto-
ter, repetidas vezes, declarado de não há lugar para Prestes. não lançar entr� nós a semen- res para aviões e lanchas.
que dentro do Partido. C.omu- Entr:tan�, como friz.ei. 3:�i- te odiosa do separatismo

mos-l
Somos grat.os á gentileza da Camisas, Gravatrl, Piiames

ni.�ta, havia inteira liberdade ma, ISSO e apenas uma opmlao

I
covista. vis:ta, e formulamos votos pa- M eia.du melhores pelos me

de credo religioso. Ideologia pessoa� de um .oficial que na- A bdole e tradição de pa- ra que a firma. Machado & cia'l oorel o'"eços ,6 na 'CASA MIS
de importacão e completa- da maIS tem feüo do que pro- triDtismo dos brasileiros r,,:,pe-! obtezet:? �":,1e::?') ê��Ó:(). �'II,'!\ �:EA .,. RucC MaLa. 6

82 S. Felix 283
MARÇO

Amanhã quarto mingo

23
Sábado

*

Nomeada agente
da Packard

HÉLIO MILTON PEREIRA

Decorre, hoje, a data nata
lícia do distinto jovem Hélio
MUton Pereira, esforçado fun
cionário da Delegacia Fiscal �

do Tesouro Nacional, e é des
tacado elemento nor círculos
esportivos do Estado.

*
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CHEGOU DE LONDRES-
LO�ldres, (H. P,) - Ji chegou ao

I Brasil o reputado e esperado trata

I men�6 �kasa, - Okasa é hoje uma

I medicação d,e escolha uni verxalmen.
te reconhecida pelo seu alto valor

, terapêutico e pela sua eficácia índigo
I cutívet. - Okasa á base de HOI'mô-

I' �i�� vivos, �,xti'a�os de glândulas se-

CoPyn9h1 da xuars e � ífamtnae sclecicuadas.
TheHAr{ t'OUHIA8D"m;. combate vigorosamente todos os ca

I sl_?s Ii�ado,s ..rlil'!"tam ('n,te .

a per-tuba-
. .

çoes das gldllulas genital;' do apare-

,

1 que, nos tumulos eglp-11ho. sexual co-no: Fraqueza sexual

CIO,S, encontraram-se harpas' n.a.Idade avançada,ol_l pOI' outro mo

cujas cordas se conservam
tívo, IH> moço, �eh]lH],aile precoce,

.

t t
. perda de energia, fadiga fraquezaln ac as e soam harmoníosa- mental el/'., no homem

'

mente depois de um silencio
- ... '

de mais de três mil anos. �-------------------_..

2 - que, há pouco tempo,
em Nova York, Míss Charlotte
Flather, uma jovem atriz de
teatro, suícídou-se ingerindo
calmamente todo o conteud:o
de uma lata de graxa para
botinas.

3 - que, no Afganistão,
existe um exame pre-nupcial
de natureza única no mundo;
e que, segundo êsse exame, o
noivo que não estiver em dia
com o pagamento dos impos
tos, terá negada pelo governo
a licença para casar-se.

4 - que, na Suécia, há uma
cidade inteira onde não se fa
brica outra coisa senão fósfo
ros; e que essa cidade, situa
da no distrito florestal da pro-
víncia de Skaraborg, conta RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter

apenas 3.300 habitantes, a to- médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
talidade dos quais exerce sua DE FLORIANÓPOLIS.
atividade na manufatura de Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
fósforos. dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ _., .

5 - que é muito raro as an

dorinhas cairem em poder das
aves de rapina, porque voam

tão rapidamente que é quase
Impossível para estas a sua

caçada; e que, além disso,
possuem as andorinhas, um
instinto especial, observado
por vários naturalistas, que
as adverte da presença das
aves inimigas, o que lhes dá
tempo bastante para fugir.

6 - que a venda de jornais
na via pública é um costume
bem recente; que, há pouco
mais de 50' anos, todos os jor
nais possuíam apenas assi
nantes, não sendo em absolu
to vendidos na rua; e que o

"Times" de Londres, por
exemplo, possuia também um

sistema de aluguel, no qual o

exemplar era cedido a uma

pessôa mediante pagamento
por hora.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.

- Fri.gidez, irregularidades ouva

rtanas, idade critica, obesidade ou

magreza excesstvas, ftacídêz da pele
e da cútis, queda ou falta de turgên
cía dos seios tõdas essas defitlliên·
oíus, de origem glandular, na mu

lher. Okasa encontra-se à venda nas

boas Drogarias e Furmácias, Inter- I
mações e pedidos ao Dístrtbuídor
ger-al: Produtos. At'na, Av. Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
tio dtt-etamente de Londres, pro
porcíona Virilidade, Pôrça e Vig-ol'
com as drágeu» "prata" para h o
mem, - Feminilidade, Saúde e Be
leza com as drageas "our.�·' para
mulher.

.�---�-_.....-. ....

Simples reminiscência

»

CONTA CORRENTE POPt)';:"AR

Juros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

.� BanCA do Distrito Federal S. A.

Sedas, Casimiras e lotãs

CASA $A � aOQ
ORLA�DO SOA K_PEJLL]

Roa CODselheiro Mafra, 36 .._ lOja e §obreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai:l8 Postal' 51 --- End. Teleg,: (Scarpellin --- Florianópolis

paI tu-

guê•. e.
ponhol.
irancê.,
inqlã••
etc,

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática, Fíllica.
Química. Geologia. Minera
logia. Engenharia civi.l. mili
ta.r e naval. Carpintaria. De
senho, Saneamento, Metalur
gia i Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motorell, Hidráulica.
Alvenaria, Agricult,ura. Vete-

1 inária. Contabilidade
Oicionárioll. etc. e

Crédito Mútuo Predial

(Exclusivo para "O ESTADO")

LO�DRE�. J. 1'. -Rowlaud - Serviço TelegTáfico da
Press Information - Nada melhor retrara o caráter aer

mân íeo do que à atitude em face do vencedor, atitude man
sa, suhsen lente. de neaath a e repúdio dos próprios ideais.
];'oi a ....sim ]1(> [im da guerra de l·l, quando os aliados, com.
excessív iii 1)("]1€'\ o lêncía, apenas ocuparam a Renânia. E es

tá sendo ig'ualmf'ule assim, nu hora atual, quando se apu
rarn c!e,-j,lnme11te'os pavorosos crimes pratícados velo na

zismo em i'iÍrüt,
l\fa.s, () que é preciso Iazer, desta vez, é impedir por to

dos (IS meios r,1lLl€' os alemães venham reart.icular-se m llítar
mente. Destruidos de fôr<:l.I material, silo os g'ermlimcos
excelentes co laboradores, humllrtes artff íees do proaresso,
f';oHcit{)� amifoi.'G�: mas, tendo por trás de sua," umhíções :se

eretas - que não são oueas riem de somenos - elementos
brutais de ímposlção armada, êles se convertem em demõ
ZJlos. Xã(j há iJ.ue.m os xuporte, na arroeâncía, na hestíarl
dade, 110 mandonísmo veseo, e até na sádica perverstdade
de seus halxos instintos. Há "\ arfantes, segundo a orig'em:;
o prussiano, por exemplo, é o modêlo sínlstro, o tipo aca

bado dêx....e [õgo cínico, em que os alemães se especlaltza
ram, desde Fredertco, passando por Bismarck, até o pró
prio Streesemann, em geral apresentado como campeão
da paz. Campeão da paz cidadão da humanidade e cousas

dêsse mesmo quilate, únicamente porque morreu em 19:21.,
numa fase que - viu-se depois - se caracterizou pela po
lítica. de- engodo posta em prática. por uma Alemanha der
rotada, mas não conveuclda, diante de venceâores hesítan
tes e trausíaentes.

Parece tempo, aliás, de destruir êsse mito de Streese
mann, que não passou de prussiano engenhoso e extrema
mente hábil, o qual não fez outra cousa senão manobrar
em pról do rearmamento do seu país e <ia. entreg-a do mes

mo aos" [unkers", De fato, após o seu desaparecimento, o

homem que lhe sucedeu, Bruenlng, êste sim, democrata de

convicção. não teve fôrça-s para evitar o que Streesemann
preparara tão 'Pacientemente, quanto à situacão interna:
a exacerbação nacionalista. para. facilitar a ação dos che
fes militares no Intensivo treinamento das novas classes.

O que aí está é simples remlnisoência, As cousas que
se discutam hoje, porém, 110 que diz respeito ao futuro
·'status·' político da Alemanha, não podem ser estranhas
aos exemplos do passado, principalmente quando êsse pas

j,ôa,do é recente e se liga diretamente aos fatos do presente.

CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 1:1.000.000,00

Rua TrajanO, 23 - FloriénÓpolis

I

Sa ngüi nol
Ue D.N,S.P. n' r99, da 1921

Proor.etarros - J_ MoreIra &: Cta.

A mais preferida� é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PREMIO M IOR

Muitas b )nificClCÕe-i � mé díco grcr(1 ...

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

...........� .:

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

Nome por extenso

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

_____ wm ..

CREDiáRIO « KNOI
Avisa aos seus cliente c::: a mudo nco
eecrítórío para a rua João Pinto n.s

junto à Redação do «O Estado».

..............................----_ ....----
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Sanouenoll
CONTEM I

oiro ELEMENtos TONICOS:

ARSENIATO. VANADA,
TO" FOSFOROS,CAl.eJO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Oli Pálido.. Del).upe,.doc,
E.got.do., Anêmico.. Mãe.
Que cri.m M.grol, C,i.nça,
raquític... receberão I toni-
ficação g,,,1 do o,glnÍJmo
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O SANTO De 'DIA
23 DE MARÇO

S. _Vitoriano, ,Mártir !
Pelo .ful_l do VO seculo, o nor- !

te da Africa caiu no poder de
Hunerico, rei dos Vândalos.
Êste germano, célebre por sua

ferocidade, e seu ódio à reli

gíão católic�, _

tinha em mente Iso a destruição do cristianis
mo. Em especial, perseguia os jsacerdotes e os religiosos. Mas
mesmo os leigos tiveram que Isentir sua crueldade. Tinha
Hunerico nomeado governador
de Cartago a Vitoriano, na es

perança de ganhar a este no
bre funcionário para a here
sia do arianismo. Vitoriano,
porem, dava a Deus o que era
de Deus e ao rei o que era do
;rei, Exasperado com respeito
à fé do governador. Hunerico
mandou 'chama-lo, certo dia
Exigiu que Vitoriano abando
nasse imediatamente a Igre
ja católica. Este protestou in
"Senhor vosso procedimento
dignado dizendo ao tirano:
deshonra-vos. Trazeis a espada
para defender o Direito e a

Justiça, c não para ímpôr-nos
UIITla doutrina falsa", Irritado
até o extremo, Huneríco en

tregou o corajoso cristão aos

verdugos, os quais, cansados I

de torturá-los, cortaram-lhe a

cabeça.

2.a CONVOCAiÇÃO
l EM SIFIL'S OU RéU. Não tendo comparecido número legal de associados para a realiza

ção da assembléia geral ordinária mar-cada para 21 de -Março corrente,
'os senhores associados são convidados a se reunirem em assembléia ge�
ral ordinár-ia, em segunda convocação, ás 14 horas do dia 30 do COITeIIl�

te, na séde do Banco, á Rua Tr-ajano n. 16, afim de deldberar sôore a .'Je�

guinte ordem do dia:
10 _ aprovação do balanço e contas do exercício de 1945, parecer

do Consetho Fiscal e relatório da diretoria.
2° - eleição do Conselho Eiscal para o exercrcio de 1946.

3° - outros assuntos de interêsse da sociedade.
Florianóiolis, 22 de Março de 1946,

p. BA.'\"CO DE CRÉDITO POPL'LAR E AGRíCOLA DE SANTA CA�
TARI:.\'A.

MATISMO o» MESMA

oRIGEM? U se O PQ·

PULAR PREPARADO

A SIFILES ATACA TODO O ORGAJ.'l"IS}lO
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Cabeça. Dores nos Ossos,
Hcumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

Abôrtos.
Inofensivo ao organisnro. Agradavel como um Iicôr.

:IO ELIXIH !H4 está aprovado pelo D. x. S. r. como i!
auxil iar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sôbre o preparado ELI-I A composição e o sabor
xm "914" devo dizer-lhes i: agradável do E L I X I P.
sempre que o tenho empre- "914" recomenda-no como

gado, em os casos de indi- arma de fácil manejo para
caçâo apropriada (sífilis o público no combate à si-
em várias de suas mani- filis. qualidades que f're
festações) os resultados qucntemente aproveito no
tem sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são rápi«os e duráveis, dade de Santa Maria.
D1'. Washington Ferreira

Pires Di. Silvestre Passy

Lourival Almeida

no Lar «KNOT"
deve faltar

No Bar e

I
-

nao

I QU�R VESTlR·SE COM (ONfORTO E HEúANClA? IPROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
João pinto. '6 - Florianópolis

- I
RUA

DOENCA_S NERVOSAS

fCom os p�ogressos da medicina.
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males pel'
feitamente remediáveis. O curandeí
cismo. fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·
ruitamente os doentes aervoses m

dígenjes, na Rua Deodoro n, das 9

às ll))horas. diàriamenw.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDOESf'RIT()IUO JURÍDICO CO�IERCIAL

Allfluntcs: fu!'Ídicos -' C�rnerciaiB'- Rurais e Informativos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte nosso. Organiz,ação on tes de 18 decidir pela com

:>ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa nelte e.tado ,

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �
ADVOGADO

Hua Fret Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54
\

E sanara .. c.. .... ,.. _

Seu fígado 4eft produzir _ias _
_ litro de bílis. Se a bilU Dão COl'l'e •
'l'remente, os a!imenros Dão Do dicericllla
e apodrecem. Os r;:ases iacham oesc&
r;o. Sobrevém a prisão de 'l'c:rú:R. V'"
sente-se abatido ecomoqueeft'l'�
Tudo é amargo e a ...ida I: _ martíria..

GlIla simples e'l'acuação Dão tecaÁ.
cau�, Neste caso, as Pílulas Carta' ..
extraordinariamenteeficazes,Fazem�
rer esse litro de bilis e ...ocê�te-se dilo

posto para tudo. São _'I'es e, contudao
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3..

* * *

Missa I �ETlRAR,{M SUAS CANDI
DATURAS

Tôd as as bebidas, inclustV(' as
fabricadas em outros Estudos,
retiraram suas candidaturas,

Ipara reinar nos lares catari
nenses, - em vista da cer-tissi
ma vitória do aperitivo KNOT.

Caridade: 5,30

Maria

AOS nossos

Agentes
Leiam todo dia esta celune

até o fim
Pedírncs avisar por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no mesmo dia.

da Base Aérea:

-----------------------------Irmão Joaquim:

BREVEMENTE7,30
Reabertura do Laborat6rio
Radio-T'ecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de :rúdios. Ampli

ficadoz'es-TransrniseoT8s
Material importado direta

menta doa U. S. A.
PrODflttário

ütnmar Georges Bühm
E�eche - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópolis

'Rua João Pinto n. 29 -- Sob.

Capela do Abrigo de Meno-
res: 6 horas, ITrindade: Matriz: 8 horas.

.

Trindade: Chácara dos pa-Idres: 8 horas. I

João Pessôa (Estreito) : 71
horas (igreja), - 9 horas (ca

- pela),
São José: 7,30 - 9,30 ho

ras.

Caqueiros: 9,30 horas; dia
seguinte: 7 horas.

* * *

\ l)()'�--�fl"t». OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CAB."CAL

II..
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:52 -- Sala 5

I
Edifício Cruzeiro - Florianópolis ..

���---- n. .a .uPnmP__�

.A. 1_)V()G
�-------------

sabe constituir motivo de tris-
teza e sofrimento para um seu

semelhante, evidencia que tais
ensinos ainda não lhe passa
ram do cérebro para o cora

ção. B R IT O
Laboratório
Clinico

RUA JOÃO PINTOI 25
fone: 1448

Em frEnte ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm, Narbal Alus da Souza

da Gosta Avíla

o alfaiate indicado
Tiradeintes 7Conselhos que encaminham

para práticas supersticiosas ou
, para o que visa anunciamente
o que possa aproveitar á escas

sa existência terrena. não são
REFLEXõES conselhos de verdadeiros espí-

Onde se enten?-eer que a f.a- rítas, porque estes, compreen
euldade de

A

manifestar-se 1:- dem e ensinam, que a finali
vremente sobre UY!1 deterrni- dade do Espiritismo consiste
nado �onto de vista, deve ser I no dotar D homem dos eleva
concedida a quem D defende e dos predicados morais e espi
negada a quem o combate, es- rituais que o tornarão eterna
tarão suostituidos os princí- mente feliz.
pios de liberdade e tolerância,
pelos de previlégio e imposição.

110 I",DÚSTRIAS T":XTEIS RENAUX S, A.
Asse.nbícía gera! ordinária

São convidados os srs. acionistas a reuni
rem-se em assembléia geral ordinária, às 14
horas do dia 1S de abril próximo, no escri
tório da sociedade, para deliberarem sôbre a

seguinte
Ordem W dia.

10) -- Aprovação do balanço e contas d.
ex e rc ic.c d.: 1945 e parecer elo conselho fiscal.
2c) Eleição do conselho fiscal para o

exe rc.ci ,:t � 19 t •

?O _ ..... C::Sl;"",;'-J":: ii "er-sos.
Brusq.:e. 8 d- marco de 19+6.

r>:) RI:';'J_;;x, ::,<·:)r-pre5_d.-�11:e.
J. C. Rrraux B:J;Ie"Y, di-etor:
Rolawd RenG!!x, diretor.

Dr. H. S S, MediDa
farm. L.

Exame de sC\:l.gue, Excrne poro verificação
de c�ncer, Exame de urina, Exame poro

'I,T�riHcação do gravidez, Exa1'\"le <ia escarro,
Exame pore. verificação de cloencas do.
llele. boca e cabelos, Exome de fézes,

I
Exame de secreções.

J'utnvaccinas e transfusão de sangues, •
Exame quimico de farinhas, bebida

café. óguas, etc.

A ssrmbléia geral extroordináría
Sâo convidados os srs. acionistas 3 reuni

rem-se r"m ass<2mhlé:a geral ó'xtra )rdinária, às
14 horas rio dia 20 de abril pr")xirno, n') cscrj�
tório da wc:'edade, à n.a Santo,> Dumont,
afim-dr>: delibf',a�e.m sôbre a seguinte

Ordem do dirz
10) Aumento do capital.
2n) - Alteração dos estatutos.
3°) - A8suntos diversos.
Brusque, 8 de março de 1946,

Otto Rpna:{':t;� rliretor-presirlente.
.T. C. Re-Hau.x Bail!i!r. diretor .

Roland Renaux, diretor. j

A violência culmina em de
Eatino incidindo num afasta

Aqt..êle que já se encontl'a

I
mento das atitudes que di.g>

esclar.ecido á luz,d.os, ensi�os t�nguem O humano, do irra
do CrIsto, em espIrIto e verCla- clonaI.
de, (; p8r�de E2. p'ática C'J C���2 OSCA_F� F. CARl'�EIRO

I
................ma.�......�.... ���, .......
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Vida Militar
1--aO, 22 (K) - Iceallzam-se

no prcxímo mês, eleições pa
la a renovacáo da diretoria do
Clube Militar, referente ao bíe
nío 1946-4';. Iniciando a carn

panha para o referido pleito,
I um i:\TUpO de onerais, organi
zou uma chapa, que tem corno

J presidente o gaí. Salvador ce
sal' C;jlllú, cnere do Estado

Direção de PEDRO PAULO MACHADO j', Maior {lo EX�l-Clt�, e para vice-
---------------------------------------------------------- presícente 0 gaL Alexandre

CARAVANA DO IH X 80CIlIUVA -- O jogo que todos, 'amanhã, ��i;:�:;�r�;E::��u�:L

assistirão no Estádio da Federação Catar.inense de Desportos. f::;��r,�tO:;t:��;':- :e:��
d d

freios do Clube Militar a seus

L,',,�� EIR preliminar, jogarão so segundOS qua ros o �����af�l�a q�� p�i��ej�� �:t3�=
8 P I R dos: 2") Medidas tendentes a

DCa IUva e aU a am· oS apresentar facilidades de alo-'

I •

1.\ jamento e estadia aos sócios

-----'-----------------------------------------.-,-,-,-'-'--":-:'-:-')-:'H::--:-I':-:jJ<:-;i'::J<,�R� em transito no Rio; 3<)) Melho-t_;vl�.rJ<,H1<.:RA(.'iiO BRASH.r , t;t-loan:;ü que 111e rOl ceemo. ue ve rao serVlr ue babe p.ara a"" ",('IHhh.' ......... ...
"

bRA DE DESPORTOS Quanto ao oito, ainda está efetivação da excursão, ! :MINARAM A AUSÊNCIA DOS ra c�a r�vlsta do Clu e.e n?r�
«, '" '" PERUANOS m_allzaçao. d� sua publlc�çao,Os srs. Rivadavia Correia experimentando os barcos.

4) 1\. 1 ao do'

O oovzRNO AtT,X-IL'-OU A LI'ma, 21 (U, P.) - A _Fede- ',) �'1lp laça.o .e Io·enovaoç, '.,Meier e Mário Polo foram eleí- Todos vão muito bem de sau- - •
_. . 1 6) Or a a-1L1E"��ER"tCÃO' ATIJÉTICA .DO raça-o Peruana de Natação de- q�a(lIo SOCla" '" �IZtos e empossados presidente e de. .I; JVI .1.

d P ozrama de confe* ':'
-

CHILE terminou em sua última ses- ç�o .

e um, r b '1'-vice-presidente, respectívamen-
rencias sobre os assuntos 1-

te, da Confederação Brasilei- PROVÁVEL A IDA DO PAL- Santiago, 21 (U. P.) - O são, a não-participação do P�- ;
d f cional e ã.

ra de Desportos, para ° biênio �IEIRAS AO S()L Minístérío do Interior expe- rú no Campeonato Sulamen- gados � eb eS�l .

na 101_ aniza-

21 P t f . I d N t
-

f t . economia rasi eira, g -

1946-1947. saodPaulO: d -d Dor er t�'a- dlU. um decreto ,que outor�al canoRo ed Ja aç�, a e e uar-se

ção de um programa de festas'" * '" cassa o a vm a o espor IVO 300.000 pesos a Federacao no 10 e anelro'd t
.

a d ent -elacaM
..

1 d P
,

"

�

O ti lea d es uancan es, VIS n o I -

'I'ORNEIO RELÂMPAGO mumcipa o eru ao nosso Atlética do Ch ile. Essa cota se- s mo IVOS a ega os para -

°t .

nt -e as fam�I--

b
'

,

d
. -

f f lt d men o maIOr e 1
Hoje, continuando a disputa pais, tornou-se astam.te

pos", ra empregada nas cobertura i sa ecisao oram a a, a e
Iías dos associadosdo "Torneio Relâmpago" ca- sível a ida do esquadrão do dos gastos que exigirão o pró- tempo para o preparo da sele- 1 .

rtoca detrontar-seão, no cam- Palmeiras a Pôrto Alegre. AgO .. 1 ximo Campeonato Sul-Ameri- ção e a impossibilidade da en- SERVICO DE
p.o do Vasco, os quadros do ra, tudo está dependendo de cano de Atdetismo, a realizar- tidade federativa sufragar os

M-t'TEOROlOGIAFluminense e do São Cristó- acôrdo quanto às cifras, que se em abril. gastos da viagem por via aérea.
vão.

dOPE'0100 PROVOCOU IMEDIATA RESISTENCt' ft �::::::r��:::;' E��!:e��'Amanhã o América, Iider o

'J.I Ventos: De norte a léste. fre.co.,referido torneio, enfrentará o
Temperatura: Máxima, 29.2: mí-

Botatogo, no campo do Vasco, Nova York, 22 (U. P.) - Es- o que equivale dizer que vai I ganJ delegado britânico, que nima 22 O.
oe o Flamengo jogará com o tá marcada para segunda-rei- utilizar do seu poder político, asseverou: "Esperamos nos

I I-b-------· b t.Vasco, no campo do Botafogo. ra proxima, nesta cidade, a Por que. devemos forçar um I' reun�: segun,da-f�,ira, confor- aS DIU eres 80 S 1_• '" •

reunião do Conselho de Segu- novo adiamento, para dar mo- me ja marcamos . •

t.CARAVANA x BOCAIUVA rança da Organização das Na- tívo a discussões fora do Con-I O sr. Enriq,u� Rodrigues ?Ol.tolram OS es 1_Homenageando a figura dis- ções Unidas, a primeira depois selho?" Mais enérgico foi, en-I Vale, secretano da delegação
dtinta e cavalheiresca do sr. que êste organlsmo deixou a tretanto, Sir Alexamrler Cado- brasileira, declarou que o r�- va oresmajor - aviador Epa.minondas Ing��t�rra. O pedido da Uni�o i .

.
! present�nte �o go,::êrmo do RIO OSLO, 22 (U. P.) _ Mi�ha,.Chagas, grande entusiasta dos Sovlética para que a sessao Ir I de JaneIr?, sr. Leao Velas?, e

res de donas de casa, munidasesportes, detrontar-se-ão, ama- inaugural fosse adiada de se- OD IN) seu substituto, �r, Henrique de cestos, abordaram o navio,nhã, no estádio da rua Boeaíu- gunda-teira para o dia dez de �Sous� G�mes, s�o .esperados norueguês "Dícto", para retí-va, com início às
_

15,30 horas, aoril vimdouro, provocou ime- I!/vIJÚ! d: MIamI, por VIa ferrea, ,n.o rar OS tomates procedentes da()S fortes esquadroes do Cara- diata resistêl1cia de p�rt,e de

?f.
dla 24

.. _comen,t.a,u?o
o pedI,do Espanh,a, que os estivadores sevama do Ar e do Bocaiuva. I três das onze potencIas que da Ulllao �VletI� de adla-

roousaram a descarregar comoReina enorme arusiedade em compõem ° Conselho. Tal Chi, men�o da. sessao, dlsse 9-ue tal protesto contra Franco,tôrno dessa pugna. delegado da China, que vai LHE RECOMEItD4 i medlda somente poderIa ser
* * *

presidir os trabalhos. declarou tomada em consideração si a O PRECEITO DO DIA
CA!IPEÃO DE VOLEIBOL O que está pronto para convocar ,maioria das delegações a apro-

BOTAFOGO a sessão, apesar da solicitação ,.v_a_ss_e_lli_,_. -;;Rio, 21 - O presidente da russa de adiamento, Afirmou

'IFederação Metropolitruna de ° representante de CllUlngking: I
Voleibol resolveu, c.omo pro-"Acredito que a sessão do Con-

! Imetera, o caso do jogo do re- selho terá lugar rua data mar-

turno do campeonato .carioca de cada". Por sua vez, ° coronel! I1945, entre Botafogo e Flumi- W. R. Hodgson, delegado da
ne.nse. O grêmio alvi-illegro foi Australia, declarou que "qual- IcOlnsiderado vencedor daquela quer país que queira êste adia-li con'''� .'''hJ'�,' i'E'�"1T"S-;�J r:lnn;;;;j'S

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

partida. e, consequelIltemente, mento dá a entender que de- �..rr cm ;ma Inspet.oria decampeão da cidade. I seja nelgociar fora do Conselho
* ---_ - . - - -----

. Educação físicaPRORROGADO O CONTRA-
CI-nes ODEON- IUPERIAL RealizaT-se-ão, hoje, as fes-TO DE PEDRO AMORIM ['r. tividades de encerramento doRio, 21 - O Fluminense CINE ODEON 'curso de educação fístca, sobcielIltificou que prorrogu até o ás 4 lJ2 e 7 % horas a orientação da Inspetoria dedia 9 de ,abril vindour-o, o con- Uma original comédia mistério, que diverte! enlpolga e EldJucação Física do Estado.

trato do 'PI1ofissional Pedro emociona! O programa está assim 01'-
Amorim, em vista da interrup- NO QUARTO ESCURO ganizado:ção havida de comum acôrdo lcom PTeston FOSTER e Patricia MORISON. PROGRAMA: João Batista �entre as partes interessadas.- I I O VELHO FANTASMA Ás 16 horas - "campo da

I
Bonnassis I'x' * *

com Milton BERIE e BrelIlida JOYCE, um filme cheio de Fôrça Policial do Estadô".

I
f'AMPEONATO CARIOCA DE mistério! Demonstração de Educação ADVOGADOSNATJ�ÇÃO I I I 9° e 10° episódios do gramde seriarlo. Física, pelos métodos: Franr

Rua Felipe Schrnidt 34,Rio, 21 - a se encerraram VIGILANTES DA LEI cês, Suéco e :fficl-ético. Sala 3, Telef. 16-31as inscrições para o Campeo- Preços: - 2,40 - 1,00. Assaltos de esgrima _ flo-
nato Carioca de Natação, niar- Censura ás 4 1/2 - 10 anos e 7 1/2 14 anos. I rete. ��������������cad{) para os dias 27 e 29 do ATENÇÃO! Distribuição de medalhas
corrente, na piscina do Guana- Na sessão de 4 % não será exibido o fil-me. No QUARTO conquistadas no campeonato Ore'"meio Estudaot-,Ibara. Surpreemdeu a ausência ESCURO, por ser impróprio até 14 amos. interno.
do Frl.ameng,o, cuja secção de ÁS 20 horas - "Clube 12

C t -tO senatação vinha progredindo, CINE IMPERIAL
de Agôsto". ii ar eu '

São os seguintes os clubes ins- ás 7 lJ2 horas Sessão solene para entrega Convocamos todos 08 05&ociodos
critos: América, Bota.fogo, Flu- A 1IULHER QUE NÃO SABIA AMAR

I dos certificadas. para a reunião dde. A"3s0e�b!éia Ge-
.

I' G b com Ginger ROGERS - Ray MILLAND - Jon HALL e Demonstraçi:io col�:iva de rol, Q realizar'se ta o corren'illInense, caraI, uana ara e
� v"

te. às 14 horas, no Lira TenisTijucas. 'Varner BAXTER.
esgrima. Clube. para fina de eleições. E' dePreços: - Cr$ 5,00 - (Unico). Bailado Indú. notal' que, não tendo número

CENSURA até 14 anos. I E
-

d P
,

suÍlciente para la, convocação,
DOMINGO vocaçao O age.

.erá chamada, após 30 minutos a

I
Minueto.

2a, convocação, ae necessario, uma

I,-LEIAM-A-REVISTA- 38., pallsado 15 minutoa, com qual-

I O VAlE DO ITA]AI I
quer número.

A DIRETf�I� t
•

e

o ESTADO e"con··
t3"a-se à venda na

banca de jornais
.Sede»

ONTEM E HOJE
Em tempo. passados, não .e po

dia .iquer pronunciar a palavra
«.ifilia» Deacabido sentimento de
recato impunha .ilêncio em terna
de uma doença cujaa lesÕe. int
ciaia, em geral .ão localizadas nOIl

chamadaa partes pubentas do cor

po. Com o tempo. porém, modi
ficou-ae êsse ponto de vi.t<1 e haja
a luta contra a .ífili. é feita em

larga eacala. Sob aquele pretexto,
já ninguem se p6de furtar a com

bater (] sífilis.
Procure colaborar na cam

panha de vulgarização sanitá
ria contra a sífilis. -- SNES,

, Ors.
Adetbal Ramos

da Si1va

***

S1multrurueamente
ODEON - IMPERIAL

INTER�IEZZO. Uma História de amôr.
LESLIE HOWARD e INGRID BERGMANN,

TREINARAM OS NOSSOS
REMADOR'ES

Montevidéu, 22 (Via aérea)
- Treinaram, hoje, os nossos

remadores, mostrando - s.e o

double melhor adaptado ao com
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g e»TADo-Sãbado, 23 de Marco de '946
---------------------------------------------

LONDRES Frequente- tistas brí êânícos, americanos,
_ -", "" -.-..-"' -

..- _-,.., """""'._- - - -.-..- ..-.-__- w w "" mente, os cientistas realizam germânicos e de outras nacío-

pesquízas em determinados nalidades, síntotísaram mi

campos de ciência cujos resul- lhares de substâncias tendo
tados se mostram muito além em vista alcançar êsse objeti-Operações - Vias Ur-Inár-Ias -

NDoenças dos ín testínos, réto e de tôdas as espectaitívas; foi VOo o entanto, apenas dois
anus - Hemorroidas. Tr-atarnen- t t prepai adas f id 1\/( t

' I
'

to da colite amebíana.

loque
acon eceu recen emente

.

oram conseguic os 1'10 O r a o eo cruFisioterapia -:- Infra vermelho, CaIU as pesquizas que resulta- que tinham algum valor. Es-
Consulta: Vitor Meireles, 28.

•

Atende diariamente às 11,30 ns ram na descoberta de mais Ses dois medicamentos foram VENDE-SE um marca "cu
e, à tarde, das 16 hs. em diante

,
." O a

. OI

Resid: Vidal Ramos, 66. uma arma de e}:/"l'aOrdlnano P maquin e a líopacrína. max - mil rotações - força
_____

Fone 1067 valor contra uma das mais Mas mesmo essas drogas Ira- de 6 a 8 cavalos, possuindo' COa
DR. MADEIRA NEVES terríveis moléstias Que afli- .cassaram em três pontos 2S- te de óleo.

Médico especialista em DOENÇAS -g-em a humanidade. Revelou- s�nciais; em primeiro lugar, O motor pode ser examina

Curso de 1���fe���n�e�1to e Lori- se há bem pouco tempo que SM apenas preventivos contra do em Itajai com o sr. Oswal

ga.PI:ática no Rio de Janeiro, uma droga totalmente nova a maláría: depois nem sem- do Dutra delegado Instituto
CO,\Sl J,TA8 - Pela arnan na: " ,

d iar iarnent.e das 10,30 às 12 hs. à foi descoberta na Inzlaterra pre curam os casos de mala- dos Maritimos. Tr-atar com Sid-
tarae excepto aos sábados, das I"

1 d
'

b ,

ria atual f' < 1 t
.-

.

N ti J
-

Pi tás 1G 120l'as _ COXSULTóRJO:

I
a qua po era revolucionar de c " e., iria 111en e, na

..

o nei 1 oce I a rua oao 10 O.

ii��/Q{'�6f,n� nRe�ld���r::dOR� maneira completa o trata- conse&:uem Impedir as recaí- 34. 1'e efone 1134.
Presidente Coutinho, 58 menta da malária, Trata-se de das, tao comuns nessa moles-

"" * *

DR. MÁRIO WENDHAUSEN'1UI'?medic�mento não �ó. mais tia. Compra-seMédico do Centro ele Saúde e Di- eficiente ao que o qummo, e No entanto, a despeito de
retor do Hospital "Nerêu Ramos" seu substituto liepacrine mas suas dificuldades, a mepacrína Mobília de sala, g ru ro esto-
CLINICA ;\IEDICA ue adultos e ' "

crIanoas , que, além disso, apresenta as se revelou de grande valor 11')' fado, em bom est edo,

c��I��i-'��R���f�ita�;;j�'c'i1i,14 vantagens de ser mais barato tratamento da malária e se I Dirigir-se à caixa Postal 106'

CO:\"SULTA��il�1�:')4 às 6 horas e de manufatura mais sim- r�vestiu de grande ímportân- I �e:t:.
RESTDÊI,CIA: R. Felipe Schrnírít, ples. cia na campanha aliada con-

38 - Fone: manual 812 t VENT-ILADORESA nova droga, que tomou o ra os japoneses, especialmen-
DR. BIASE FARACO I nome de paludina, foi desco- te quando estes ocuparam as

berta por um grupo de cfentis- Índias Orientais, pois estavam
tas britânicos, a serviço da alí as fontes principais de
Imperial Chemical Industries. abastectmento de quinino na

É o resultado da aplicação de ra os aliados. A mepacrína,
um novo método inteiramente surgiu então como a salva
novo de estudar o problema, ção, e os técnicos acreditam f'ASA Peecisc-sa aluga"

pois a paludrína não pertence valor que o qummo no tra- V urno para rnoeo-

t dia em rua moi.
a nenhuma família das dro- amento da malária, sendo ou menos central -- Dãc-ae refe-
gas até agora estudadas pela agora que ela tem o mesmo rinciall, ou fiança, - Informar a

sua atívídade antl-rnalárica. mesmo, sob alguns aspéctos A. Pena. rua Deodoro, 18. ou no

N
.

'1
' Banco do Comércio,

O entanto, a sua descoberta superior a e e,
, ,., to li

não foi obra do acaso. Um dos Apesar disso, a mepacrina
cientistas empenhados na ex- 'se revela def'ícíente em dois

IVende-se
Urna mo-

t tocicleta
períêncía tinha uma idéia de- pon os, que, segundo se acre-

.

id d
. . dít I d

'

ders
marca "Zündapp", 7 HP e em

nrn a e que iria encontrar 1 a, a pa u rma po era 1'8- perfeito estado de funcionarnen-
um medicamento de extraor- mediar. Em primeiro lugar, a to. Tratar na rua Nereu Radinário valor para a humaní- mepacrína não é um comple- mos, n.

o 2 (DR. SAVAS LACERDA

i
dade, Felizmente, os seus to profilático: tomado come

5 3 Estreito)'10VS, 11
CUnica médtcc-clr úrgfca de Olhos pressentimentos foram plena- preventivo, não pode assegu- •••
- OUVidos. Nar-iz - Garganta.. . .

Diploma de habilitaç-ão do Conse- mente confirmados pelos Ia- rar a imunidade a um homem

C A 5 A
lho Nacional de Oftalmologia. t XpO t' I" FCONSULTóRIO _ Felipe Schmi. OS. e s o a ma ana. requente-

ROSI�Íl;�crls.!.:._4 ��n1s8elg�fr�' Ma- �. habitantes do Oriente mente, �eixa de matar to.dos
fra, 77. ,MedlO conhecem perfeitamen- os paraSItas da malária in- Compra-se uma ate' CRC,TElLEFONElS 1418 e 1204 t· ,.

.

t d .

' '111'
I e a gravlda�e da ,malarIa, Je a os pelos, mosqUItos na 25.000,00. Tratar à Rua
Mas talvez eles, proprios fi- co�rente sa�g'ume�. A n:_epa- Tenente Silveira, 50.
quem surpreendIdos ao sabe- crma pode rmpedIr que esseSl/ 4 volt .. 2
rem que a malária tem cau- germes se reproduzam,. mas

s.

sado m�ior núm.ero de mor- :per�ite que contin�em vivos, DIN*A*""MOtes, maIores sofnmentos, do MaIS t�rde, o paCIente sus-

que qualquer outra moléstia pendera o uso da mepacrina
conhecida pela ciência. A ma-

- e então a malária o ataca
lária ataca nada menos de ..

rá. Mas há também outro
300.000 milhões de pessôas, e ponto em que a mapacrina
em cada ano causa a morte tra,cass1a - é que essa droga
de 3 milhões de homens, mu- não pode impedir a recaída da
lheres e crianças. Na verdade, moléstia. O menos que se po
já causou maior número de "'9,e dizer a respeito é que a.

mortes do que as guerras mais r,ecaída da malária muito !'a

terriveis, destrui.u nações in- ramente mata o paciente;
� teiras e determinou o fracasso '<afora isto, pode voltar a in-

li
de gigantescos empreendi- tervalos frequentes durante o

mentos. . resto da vida do mesmo.

Como é na:tural, qualquer No entanto, está provado
descoberta que viesse reduzir que a paludrina não sómente

� _

, o v01ume dessa espantosa des- é 111m completo preventivo .

LEIAM A REVISTA� truição evidentemente seria' contra a malária, mas tam-
� da máxima importância. Era pém protege ef1cazmente con- O VALE DO ITAJAí
justamente nisto que pensa- tra a picada do mosquito. De-
vam os desc(jbridores da Palu-' pois de intensas pesquizas pa- Aos' sofredoresdrina, em 1942, quando ini- ra Verificar a dosagem exata
ciaram suas pesquizas em necessária, chegou-se á con

procura de uma nova droga, I clusão de que a paludrina
capaz de combater a malál'ia proporcionará completa pro

t ·com maior eficiência do que I teção como profilático. Ainda

� o quinino. Não foram êles, no! se tornam necessárias maiores

l entanto, os primeiros cientis-i investigações, entretanto, pa.
� tas a fazerem pesquizas nêsse

i
ra ficar perfeitamente de-

1 sentido. ! monstrado o seu valor para
Nos úl'timos 35 anos, cien-' impedir as recaídas. I

DR. POlYDORO S. THIAGO
CUNIC!\. J\ll,;DICA EM GERAI,
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, íntestínos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crIancas
CONSUI,1'{lRIO: nua Fernando

Machado, 16
CONSUI,1'1\S DL\.RL·UIIENT:E:

das 1.'i ás 18 horas
RESID�;]\,CI.-\: Av. Trompowskl,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóIUO: Iil. João Pinto 7
Diál'iamenle das 15 às 17 horas.
RESIDíJ:NCIA: Almirante Alvim,

se, Fone 1\1. !.!51

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía :\Iunicipal e de

Caridade'
CMNICA :lIÉDICA DE CRUC'i'CAS

ADULTOS
COXSUI,TóRJO: Rua NU1les lUa
ehado, 7 (Edifício 8. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDftNCIA: Rua Marenhaj GUl·
Iherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacíonal de Doen
oas i\Ientais. Ex interno da Santa
Casa de Mísertcórdía, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital l'e-

deral
CLíNICA lImOICA - DOEC'i'CAS

XI<mVOSAS
- Consultóírio: Ediflcio Amélla

NETO
- Rua F,elipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA CI.
�URGJA - l\lOJ,ÉSTIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ' ..

Formado pela Faculdade de MedI.
cinna da Universidade de São

Paulo, onde .fo i assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
.

Cirurgia do estômago e vias b!
liai·és. intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

(itero. ovários e trompas. Var ico
eele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às fi he ,'as, à Rua Felpa
Schmidt, 21 I lltOS da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RESID:lj]NCTA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764

DR. NEWTON D'AVILA

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE - SÍFILIS
AFECÇõES URO-GE;o.;ITAIS

DE AMBOS 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, uo

Rio de Janeil'o
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (lá.
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSULTAS: das 1 (} às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES lUACH/\D& N. 20 -

Fone 1447

�

I� �

I·Cf,.O_ Rad iO�"\eÇ Praça da Bandeira

I ne. 37
---------

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo au

motor de arranco

OFICINA ENALDA

7

Notas científicas ARAUJO PequenosII Dr.
I
I

De Elizabeth NichDlas, I'Especial para o Bureau I Reiniciou

Interestadual de Im- Rua Nunes

prensa. • ..!

PALUDRINA O MAIOR
INIMIGO DA MALAR'A Olhos .. Ouvidos .. Nariz.·

Garganta -. Cabeça - Pescoço
•,

anuncrcs

SITIO
sua clínica à

Machado 20,

Elltà a venda um lIitio. distante
18 km. da capital. na ilha com

183 mil. ,le frente e aooo de fundos.
cortado pela estrada geral, com

uma coso de material e madeira
para 6000 mil. de lenho.
Tratar neste redação.

* :� *

Vendem-IIe dois ventiladores elec
tricos. grande., poro cima de me

lia ou parede. sendo um csctlnrrte,
proprio. para escritório. barbea
ria•. cofes , etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

'Sapataria JOrity
Rua Tiradentes, J9

I Apresenta seus últimos mo
� delos em calcados finos

para senhoras

VENDE-SE um de 12 HP 7.000
velas. com 6.000 metro. de fio de
cobre.
Trator ne.ta redação.

lSv., alt-'IO

IW'_ ..,• .,.- . ..,.1':.' Ia PI • ue U .111

COMPANUlA 66AIJANÇA DA BAL"
'udada •• 1171 - Séd.: II A f A
INCENDIOS E T1U.NSPOKTE8

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,Balanço de 1944:

Respon sabil idades
Recets
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

«

Sinistros pagos nos últimos II) an08

Responsabilidades (

98.687.816.30
76.736.40! ,306, 20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto cí� Araujo
e José Abreu.

Dra. L, GALHARDO-Ex-mé
dica do Centro E8pírita Luz.
Caridado e Amor. comunica
a mudança do seu consultó.
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro. onde palillJa a oferecer
011 lIeua pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a rellpc�ta .............�,� - _.,..._" ,. _- 'W-_ "'.._ ,._- ", ,. _-_..w-_ ,._\"..,...." ..

"�A �C.,�··••1..-rAt.r'ÍlllíÍIII
Fabricante e dis1:riDuidores das afamadas con- I71 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de cas�mira9, riscadoll, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfai«tes. que recebe diretamentf' dos

II melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atençao do. Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem sua. compras, MATRIZ em Florianópolis, - ,FILIAIS em Blumanau e Lajea:.
...............................................................................................................am �g..===..� mn= RAAd&.

-
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Continua a luta na Batavia
BATAVIA, 22 (U. P.) - As fôrças indús e inglesas,

respondendo ao ataque contra o acampamento de Ban
doeng, quarta-feira, atiraram o peso de sua, artilharia
concentrada sõbre o Q. G. do Exército, numa ação coroa

da de êxito. Os It"\'iões metralharam os veículos javaneses
que deixam a área. O Q. G. republicano pediu, por telefo
ne, que cessasse o fog·o. A situação em Bandoeng, desde
então, é de calma.

Florlanópolb, 23

o pão que o diabo
amassou
Olhando cinicamente pa

ra nós, quasí invisível na

sua pequenez, está qualquer
coisa redonda, escura, pe
sando menos de 15 gramas;
pertencente a um gênero de
alimento que algum dia já
se chamou de pão. Heresia,
evocar êsse nome. Nome
dum material que teve a

sua época, que nutriu, cus

tando duzentos ou qui
nhentos réis, quasi tôda
uma família. Na verdade é
insultuoso tratar-se êsse ob

jeto inservível, microscópi
co, alucinantemente inútil
para saciar a fome, de pão.
E além disso, de pão de ca

da dia ... Dêsse pão, pedi
mos tôdas as noites nas

nossas orações : Deus não
nos dê, quotidianamente.
Dêsse pão Deus nos livre e

defenda. Que êle é duro de
moo gôsto, amassado de
máu modo e rnáu humor, e

comprado a pêso de ouro ...
*

* *

o que aquí possuimos,
pareela duma grande série,
cada um vendido a vinte
centavos ao povo, foi-nos
trazido por um pai de fa
mília, desesperado de con

sumi-lo. Havia-o ,ctomprado
na PADARIA SCHMIDT,
situada á rua Jerônimo
Coelho, onde os pães são
feitos na medida de Liliput,
para consumidores do ta
manho de Guliver. Na evi
dência da desproporção, es

tá porque os pobres nem

mais pão podem comer.

Tudo pela hora da morte,
preços elevadíssimos dos

gêneros, já havíam feito
quem não tem rendimento
ou ganha pouco, fazer dié
ta forçada e desvitaminiza
dora. Essa. gente se havia
'limitado ao café com pão e

farinha. Negando-se-lhes até
o pão, o que lhe fica? A não
ser que passem a nutrir-se
como os ursos polares nas

estações hibernosas - da
própria gordura - (e coisa
difícil para quem nem ba
nhas ostenta), só lhes res

ta resignar-se e morrer de
inanição.
Mas até êsse extremo é

impossivel que alguém não

ponha cobro á situação,
dispersando as negociatas
de farinha de trigo - O

grande pretesto de defesa
dos padeiros - e espionan-

mossa visita, o sr. Campolino
Alves passou a discorrer sôbre

as finalidades da entidade que

dirige.
Preliminarmente informou

Informados de que um cidadão nos que, em consideração à
puzera termo à existência, procu- confiança que sempre lhe Ióra
ramoll nos inteirar do ocorrido
Anim, demandamos à Delegacia dispensada, a firma A. L. AI-

de Polícia, onde fomos atendidos ve,s mantivera a mesma razão
pelo comissário Fulvio. que, antell '. . .. _

de nos ministrar informes, con- SOCIal, procedida da Inscnçao
duziu-n?s ao necrctérío daquela Escritório Imobílfãrío.
DelegaCIa.
O quadro que lIe nOIl deparou À princípio, - disse-nos SS.,

fol, gimplellmente. horrorollo: um
_ a firma A. L. Alves lutou

homem de côr parda, e.tendido
sAbre a meea, perna. um tanto com algumas dificuldades, vis-
encclhtdes, .egura9a o cabo da to que, explorando unI setor
faca que enterrara no ventre, par-
te dos intelltino. expollta, jazia de atividades comrpletamente
sem vida.

.

desconhecidas em nossa Capí-Tratava-ae de Dultávio Marciano
da Silva, cnsodo natural d. Palhoça, tal, só tinha a seu crédito o

ne.te Estado, filgo de Mar
ciano Luiz de Silva e Virgí
nia Morin da Silva, com 38 ano.

de idade, rellident. á Servidíia
Carvalho 12. ne.ta Capital e mo
toriata da D O.P.
A policia ignora a causa do

tr••loucado ge.to, entretanto, le

gundo nos informaram pe••oall con
hecidas, Dultávio fara levado ao

.uicídio em virtude de um titulo
que ovaU.ara para um .eu amigo o

qual, não tendo lIido pago na

época do vencimento, teria aido
ameaçado de .er levado a pro
testo.
Em nOlsa edição de amanhã da

remoll ampla reportagem.
O cadaver deu entrada no ne

crotério da policia cêrca da. 20,30
hora•.
O suicida deixa viuva e doi. fi

lhinholl.
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Concentram-se os
submarinos russos
Batavía, 22 (U. P.) - Cor

rem boatos de que submarl
nos rlL,",SOS estão se concen

trando na costa meridional
de Java.

Suicidou-se, prati
cando o bara-kiri

TOME APERITIVO

KNOT
do as camuflagens das pa
darias que estão dividindo
um pão que custa vinte'
centavos, em quatro pães
que custarão vinte centavos
cada um.

À feição do que se pro
cessou no Rio, onde o preço
e o pêso do pão foram fixa
dos, poder-se-ia, aquí, agir,

Os f3Jbricantes de pão es

tão a repetir o milagre da

multiplicação, com a abis
mante diferença de o fa
zerem para explorar e es

poliar, e de Jesus Cristo O

haver feito para matar a

fome dessa humanidade
descrente e desunida que'
h.oje raramente se lembra
dêle.

NUNCJ:I EXISTIU IGURL

Uma grande lacuna vem de missão que, verdade seja dita, I Tivemos, em nossa visita.
ser preenchida em Florianópo- julgamos razoável, visto que oportunidade de examinar os.

liso variando de 2 a 5 'li.. arquivos da firma e nos con-

Trata-se da instalação de Mostrou-nos S. S. o fichário fessamos sa.tisfeitos, dada à li.
uma entidade cujo primordial da antiga firma e o que ora I zura de que se revestem.

objetivo é a venda, administra- utiliza o Escritório Imobí liá- Oratos pela acolhida que nos.

ção, compra, etc ... de imóveis. rio. Como era de se prever, são fôra dispensada, despedimo-
Com a finalidade de melhor as fichas, adaptadas à atual si- nos do sr. Campolino Alves

esclarecer nossos leitores, pu- tuação, completas. Nelas os não sem primeiro lhe Iorrnu

zemo-rios em campo e procu- clientes encontram todos os lar-mos votos para a prosperí
ramos entrevistar o diretor do dados necessários relativos ao

I
dade sempre crescente do es

novo estabelecimento, sr. Cam- imóvel à venda ou em adrninis- crttório que dirige.
POliDO Alves, afim de que o re- tração. Nada deixam a desejar. Não temos, afirmamos sem

ferido senhor nos fornecesse São orgamizadas de contormí-: receio de laborar em êrro, a

alguns dados.' dade com a técnica moderna menor dúvida ele que o Escri-
Encontramo-lo no escrító- para o mister a que são desti- tório Imobiliário A. L. Alves

rio, à rua Deodoro, 35. nadas. está fadado a um completo êxi-

S. s., com a gentileza que lhe É o Escritório Imobiliário to, já pela sua organização, já
é peculiar, atendeu-nos pron- A. L. Alves, justiça lhe seja, pelo critério e lizura que bem

I tamente, colocando-se ao nos- uma organização modelar no caracterizam o seu dirigente.
so inteiro díspôr. gênero. sr. Campolino Alves.

Cientificado do motivo de �

che de serviços que lhes eram

atribuidos. Daí, a necessidade

de ampliar suas instalações e,
bem assim, o setor de suas a

tribuições. E, dessa necessida

de, surgiu o Escritório Imobi

liário A. L. Alves, já, agora,
perfeitamente aparelhado pa
ra atender a todos os seus

clientes de maneira a mais sa-
• RITZ - Hoje, Sábado ás 5 - 7,30 horas.

tisfatória. Bette Davis - Paul Henreid -- Claude Rains - Gladys
Graças ao Escritório Imobi- Coopero

Facilitando os
, .

negoclos

conceito pessoal. Posterrormen
te, entretanto, os senhores

iproprletártos de imóveis vie
ram a compreender quão úteis
eram os serviços prestados
por aquela firma. Aliando, as-

sim, a facilidade e a isenção de

uma série de aborrecimentos

que a aquisição, . venda, etc ...

de imóveis lhes traziam, à con

tíança que a firma lhes inspí-
rava, foram, pouco a pouco,
conrfiamdo sus negócios a A. L.

Alves.

Esta última, por sua vez,

chegou à conclusão de que suas

instalações e sua modalidade

de atividades estavam muito

aquem da verdadeira avalan-

imobiliários

liário os senhores proprietá-

CONVITE
A firma SANTOS & ROSA tem o prazer de cori-

rios de imóveis não mais têm
mecessiclade de se preocupa
renl conl a compra, venda, ava
liação, h�póteca, legalização,
e, sobretudo, da administração
de seus bens.

Isso tudo, mediante uma co-

vidar seus distintos fregueses e amigos, poro a inau
guração do seu n0V;> �ôtabelecimento comercial, «A
p E TIS QUE I R A», s i to à rua Joãu Pinto nO. 19,
sábado, às 14 horos.

ESPECIBTlVft CnUTELOSA

I
Washington, 22 (U. P.)

- As repúblicas amerlea

nas, pelo que se observa, es
tão no período de "expecta
tlva eautelosa ", acompa
nhando os acontecimentos
na Arg'entina, na esperança
de que possam fornecer-lhes
uma "chave" para a solu

ção dos numerosos prohle
mas pendentes ínter-amerí
canos, Vários diplomatas la
tino - americanos disseram
que "aguardam o que der e

vier" na Argentina, dentro
dos próximos meses, na es

perança de que a situação
se torne mais tranquila, de
modo que se restaure a har
monia no Hemisfério. AI
guns acentuam a probabili
dade da própria Argentina
tomar iniciativas que ve

nham erradicar as dificul
dades que se erguem à sua

participação no projetado
Pacto de Defesa lllutua.
Nas esferas oficiais norte

americanas, entretanto, pre-

valece a opinião de que os'

Estados Un lrlus manterão a

sua lH,si<:âo rirme em I'ela]
ção à Argentína, caso Peroa

:-;eja eleito. As mais recen

tes declarações do Secretá
rio de Estado Byrnes, terça
feira passada, permitem pre
ver-se que o "Livro Azul'�
continuará a ser a base de
toda a potltíca norte-ameri
cana para com a Argentina. .

Os funcionários do Depar
,..

tamento de Estado dizem
que ainda são aguardadas
as respostas de outros go
vernos americanos, em sua,

reações em relação ao "Li
vro Azul". Ao que se sabe,.
alguns desses governos já
deram um apôío extra-oíí
eial àquela publicação, IDas

nada ainda resultou de oíí
cíal. A malorta deles deu 8

entender que prefere aguar
dar os resultados oficiais do'
plelto argentíno, antes de
tratarem da questão direta
mente.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Ainda o Livro Branco
.

LONDR,ES, 22 (U. P.) - O "SHlr", num editorial,
comentando a resposta de Franco ao Livro Branco nor

te-americano diz Que "existe uma grande insinceridade
no fato de êle estar tentando responder às acusações de
vastadoras de cooperação com Hitler". E acrescentou

que a "apoIog'ia de Franco à hipocrisia do fuehrer é coi
sa que jamais poderá ser ultra-passada".

Cmes R I T Z ,. R O X y

EXrl'RXXHA PASSA'GEIRA
No programa: - Film.e Jornal - DFB. Ainda

incrivel.

Preços: - ás 5 horas - 3,00 - 2,40.
ás 7,30 horas' - 3,00 único.

que pareça
"

• • •

ROXY - Hoje, ás 4,30 - 7,30 horas.
1 ° - Notícias da semana - DFB.
2° - Frank Sinatra - George Murphy - Glória. de Wc

ven - Walter Slezak.
VIVI�Nno DE BRIZA

3° - Noah Beely Jr. - Martha Odriscoll.
.FO[ DE SEllIANA

Uma comédia alegre e divertida ...

4° - Continuação do seriado.
AGENTE SECR.ETO X-9

Censura até 10 anos.

Preç.o: - 2,40.

RITZ - Amanhã ás 4 e 6 3/4 horas.
FM PlINHAno DE BRAVOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


