
Denlro de viale e Quatro h\ns a
_-

el ura Municipal de Florianópolis
fará publicar a nova tabela da carne verde, com redução nos preços.
Esta' providência é realmente· democrática, e as nossas palmas estalam

in.contidamente ao bravo Prefeito de Florianópolis.
----------------------------
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NULOS, OS aUMENTOS Df. PREÇO
Rio, 3 (A. N.) -- o ga- o controle de preços, ve' i- torna público que tais au-

bineie do Ministro do Tra- ficaram-se majorações e/r mentos são nulos que o

balho distribuiu uma no- vários gêneros e utiliâa- decreto-lei em elaboração
ta á imprensa na qual . des sobretudo no Rio, São prevê modalidades de Te-

declara que em conse- Paulo, Juiz de Fóra, S,'io pressão e medidas especi-
quência da publicação ,7U João del Rio, Vitória e ficas contra o abuso ob-
ante-projeto da lei sôbre Joinvile. O sr. Ministro servado.

o movimento nos

portos poluoeses
est Veritas» ?

TÓQUIO, 3 (U. P.) -- Japoneses a depor como testemu
nhas perante o Tribunal Militar na iocoama são de tal modo

Varsóvi�, 3 �PA�) -- Du-] reticentes que os juizes e promotores estão perplexos, sem sa

c
rante o mes de janerro, e.ntra- ber que fazer! Um dos procuradores declarou "ninguem sabe.

.' .ram nos portos .de Gdyma e o que as testemunhas japonesas vão dizer e certamente nem'
Gda:nsk (Dantzig ) 232 car- elas próprias sabem. ks que estão soltas, não falam porque
guelras, deslocando um �otal tcem medo de serem implicadas nos processos. As retidas,
de 235.000 toneladas e sairam

porque não querem alterar sua situação presentemente.
ao mesmo tempo desses por- Sempre que são submetidas a um novo interrogatório, de
tos, 217 barcos, no .total ,

de põem de modo diverso, afirmando: "Agora estou falando a

2:2 000 tonelada�. O lllterc�m- verdade". Os julgadores americanos. desconcertados, rene ..
!

bio de men:;�do�Ias em amoos tem a perguntas" - quíd est verítas",
�

Ios portos atíugíu - naquele '

I

mês 380.000 toneladas.
Os produtos que atingiram

maior nível de exportação fo
ram o carvão, e o cimento.
Quanto à importação, figura
em pr-imeiro lugar o ferro da
Suécia, assim, como, mercado
rias enviadas pela UNRRA.

R e uni r-s e-á d i a 5
Tóquio, 3 (U. P.) -- o

general Mac Artliur com

parecerá pessoalmente à
sessão de abertura do Co
mité de Controle do Ja
põo, fixado para 5 do cor

rente, na qual deverá pro
nunciar o discurso de
inauguração. É imprová
vel que Mac Arthur assu

ma pessoalmente o posto
de delegado americamo do
Comité. Isto deverá, po-

mm, ser anunciado na

sessao de inauçuraçtio,
acreditando-se que será
um dos Chefes de Estado
Maior de Mac Arthur. A

imprensa e s t: r ai n: g e i�
r a acreditada aqui será
admitida à reunião e, pe
la primeira vez desde a

cerimônia da capitulação
do Japão a bordo do Mis
souri, ouvirá a palavra de
Mac Arthur..

A maior fábrica de
aviões do mondo
Varsóvia, 3 (PAP) - A an

tiga fábrica alemã Linke Hof
man, situada em Breslau, que
é a maior fábrica de vagões
da Europa, reiniciou suas ati
vidades sob' a direção dos po
loneses. JáI foram iniciados os

fornecimentos de vagões pa
ra várias partes do país. V��GA, �(�ç�n'!�t�i��S d�c�m��Çu�g!1
Cem 'mi-I tonlAla·da.s ro-chéca com relação à transferência ae populações entre os

{J dois países vem encontrando manifesta oposição, não só por

d
-

-+ pa�te da população hungara éomo, também, das próprias au-,·e· carvao torídades húngaras" -- declara a agência oficial eslovaca, fa-,. Varsóvia, 3 (PAP) -- A Po- zendo-se éco d:: acusação levantada pelo orgão da minoria
Jônia destinou aos serviços ela eslovaca hungna Sloboda.

IUNRRA 100.000 toneladas de

N
·

d
,.

�tI��:O,P�: !�����.a���n��a��; eeessíta e credltos I,"já se estão efetuando desde o Savaunah, 3 (8. H. L) -- O e o fundo mundial possam iní-
dia IOde fevereiro último. sr. P. Líertínck, ministro ho- cíar suas operações verdadei-!
Apesar das enormes destrui- landês da fazenda e delegado ras antes do fim do ano, o quelçoes causadas pela guerra e principal de seu país na conte- obriga os holandeses a solící
pela .�nyas�o naz.is.ta, a Polô- rêncía monetária internado- tal' cr.éditos nos Estados uni-I
�l�a ja esta �artIClpando da nal, d,eclarou que � l!0lallcla dos

..
"Em tais c�r�unstâncias":,a;luda aos outros povos neces- d�vera obter ce:11 milhões de malllfe,st�m o ministro, "seralsltados. dolares cada tres meses, se necessano reforçar nosso fun

quizer continuar em escala o do de divisas estrangeiras com
atual programa de recupera- entradas procedentes de inver
cão' e reconversão. O sr. Lief- sões holandesas nos Estados
Únck não acredita que o bànco Uuídos ".

Terminou
conflito

o

Exmo. Sr. Eng. Udo Deeke,
Interventor no Estado de S. Catarina - FPOLIS.

Rio: - 2 - Tenho a ·honra de comunicar a v. excia.
que, no dia 10. de abril, s. excia. o sr. general Eurico
Gaspar Dutra, Presidente da República, inaugurou
oficialmente e assistiu ao funcionamento dos primei
ros motores de aviação construídos nesta fábrica. Essa
data que marca a entrada de nosso país no pequeno
grupo de nações industriais que sabem construir mo

tores de aviação, constitui um' marco importante na

industrialização do noeso Brasil; por essa razão, con

gratulo-me com v. excia. soli�itando a divulgação
desta notícia para o conhecimen to dos patriotas dêsse
Estado. Atenciosas saudações. Brigadeiro do Ar Antônio
Guedes Muniz, presidente da Fábrica Nncioae l de! I

\----

Motores.

I

SECRETÁRIO
FERREIRA· LIMA
Uma das escolhas mais

certas (porque tôdas o

foram) que o Interventor
Udo Deeke fêz ao assu

mir o govêrno do Esta
do, - foi a do dr. Fer
reira Lima para o car

go de Secretário da Fa
zenda.

Os embaixa'dores
compram carros
-LoncU'es, (E. N. S.) -- Um

novo exemplo da popularida
I de dos automóveis britânicos
entre os diplomatas estrangeí-

I ros foi dado pelos embaixa
dores da Bélgica, Turquia, Iu
goslávía, Ohecdslováquía, Irã
e Chile. Todos eles adquiriram
os novos modelos da Jaguar
England. No início do corren

te mês, a Daimler Compannx
anunciou que vários govêrnos
estrangeiros fizeram enco
mendas de seus mais recentes
modelos.

m��uA�I��n�li�fc; Pdostr;��� Trumao negou se a 'responderdores em frigoríficos em todo
-

,

país. As conversações realiza- WASHINGTON, 3 (U. P.) - O presidente Truman, foi Camisas, Gravatas. Pijames
das ontem chegaram a uma abordado por jornalistas sôbre quem seria o novo embaixa- Meiasda. melhores. pelos me

solução, aceita por patrões e dor dos Estados Unidos na Argentina. O chefe do govêrno, en- noree preços .6 na CASA. MIS
operários. . tretanto, recusou-se a responder essa pergunta. . CILANEA - RuoC. Mafra, 6

Reputamos certa e fe
liz a =escolha, pejo tiro
cínio da legislação fazen
dária, que Q atual titu
lar da Fazenda havia
adquirido no cargo de
Procurador Fiscal do
Tesouro e pelos conhe
cimentos téc�icos de. fi

nanças que, como cate

drático, o dr. Ferreira
leci o n a v a proficiente
mente em a nossa Fa
culdade de Direito. Ain
da certa, certíssima a

sua indicação para o

cargo, provinha da sere

nidade, do juízo pruden
cial, da isenção política,
dotes êsses que o titu
ler da Secretaria possui
em grau pouco comum

e que lhe revelam o

espírito equilibrado e a

tolerância de ânimo, que
o singularizam honrosa
mente.

Esta nota não visa ao

elogio, mas pretende pôr
em. evidência as quali
dades de um auxiliar
direto da Interventoria,
não ignoradas por quan
tos se in teressam pelos

10 novo diretor
I d�lO�· 3�· (ç� N.) - Reali-
zou-se ontem no Instituto do
Açncar e Alcool a posse do sr.

Espiridião Lopes de Faria no

cargo de presidente dessa an

tarquia.
TOME APERITiVO

KNOT
franco relor�a
sua maqUina
Madrid, 3 (U. P.) -- O jor

nal oficial publica, hoje, um

decreto do ministério das Fi
nanças nomeando um ex-mi
nistro falangista para conse
lheiro de Estado e diretor da
companhia concessionária do
monopólio de petróleo, cujos
dirigentes monarquistas fo
ram elímínados pelo govêrno

José Ci L. Carvalho e

Cecilia Ligocki Cártalho
participam a seus paren
tes 'e amigos, o nasci
mento de sua filha

REGINA MARIA

Fpolis, 10./4/946

hc.rne n s e pelas
do nosso Estado.

coisas

Come�ou a greve
Buenos Aires, 3 (U. P.)

Começou esta manhã a greve
decretada pelos trabalhadores
na indústria. de roupas Ieltas,
afetando cêrca de 200.000 ope
rários em todo país. As con

versacões realizadas ontem
não deram os resultados espe
rados, não havendo solução
satisfatória de dissídio.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí«
�entes de Florianópolis..
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o MENOR LIVRO DO MUNDO

Um operario dos Serviços de
Imprensa e Publicações do Co
mando da Africa Oriental con
seguiu estampar um livro que
é sem duvida o menor do mun
do e ao lado do qual, passam a

ter proporções de grossos vo-I
lumes os rarissímos exempla-r
res da coleção de Jorge V con

servada no Museu Britaníco.
E s s e livro está ennar

denado em péle de bezer
ro cuja espessura é idêntica
a de uma folha de papel de se

da, e foi costurado com uma

agulha feita especíaímente pa
ra trabalhar com um fio de
sêda quase invísivel. Quando
êsse trabalho de paciência foi
feito e exposto não faltaram
co1ecionadores que ofereceram

quaãquer preço pela aquisição.
Entretanto, o operário recu

sou-se a vender pois ofereceu
o á coleção do Museu Brítâní
co. Ê preciso notar que o me

nor volume da coleção Jorge
V mede 12 milímetros.

*

Respondeu o hoteleiro:
- Isso é difícil, seu doutor.

Para eu fazer vocemecês jan
tarem no pasto, preciso trazer
a vaca para a sala de jantar!

*

LIVROS INGLESES PARA O
BR.A!SIL

Quatro dos príncípaís livrei
ros londrinos acaoam de se

reunir para a formação de
uma nova edítôra britânica, a

"Star", cuja principal finali
dade é a de publicar livros in
gleses para o exterior especial
mente para o Brasil. Esses li
VlI'OS que serão editados em

séfríe, surgirão rnagnírícamen
te encadernados e abrangerão
os gêneros da literatura brí
tâníca contemporanea, inclu
sive obrais de ficção cuidado
samente escolhidas pelos te
mas, que apresentarem. E gra
ças ao uso do "Plastoic" os no

vos livros a serem editados te
rão uma apresentação gráfica
completamente diversa. "Plas
toic" é um material plástico
decorativo há pouco descober
to que permite um ótimo tra
balho com as fotografias e

ilustrações das obras de im
pressão.

*

Na Faculdade de Direito, em
um exame de Direito Penal:

- Diga-me o que é fraude,
- Ê uma causa assim como

se o doutor me reprovasse.
- Ora essa! Como assim?!
- Porque, .conforme o C.ódi-

go Penal, torna-se réo de frau
de todo aquêle que se aprovei
tar da ignorância de outrem
para lhe causar dano ...
- Quatro entre os maiores

rios da Asia, o Yangtsekiang,
o Mekong, o Salween e o 11'

riwaddy, correm a uma dis
tancia de menos de 96 quilô
metros uns dos outros, na

montanhosa fronteira entre a
China e o Birmânia.

ç, eJT.OO- Qulnta·telr.� 4 de Abril de .946
----�

AoS nossos

Ageníes,
Leiam todo dia esta coluna

a�é o fim
-- Pedimos avisar por telegra

rno, quando o jornal não chegar
no me.mo dia,

Peço ho,ia mesmo co

seu fornecedor um

"Cor+ôo-vcvol", que
apresento tôdos os

instruções indicando
como fazer para rece-

ber o famoso "Livro
de Receitas Royal".

Se não encontrar o Cartão, escre
va paro: Caixa Posto'. 3215.

Rio de Janeiro

* * *

.

i I'ROD"T. tA. STI\III.lllt BRANOS OF BRAZ'L INC: -RIO DE JANEIRO

VIAGENS
Fpol.5. -- Joillvile

Saída. - 2 hora. da
madrugado

de ser dispensado}. Misture
tudo e sirva aos montes, den
tro de folhas grandes de alfa
ce. Se preferir, pode juntar
frios ou presunto em tirinhas,
e enfeitar com ovos cozidos ;:

rabanetes em flor. Pode, tam
bém, substttuír o môlho por

O QUE SE PENSA DA
MULHER.

Em todo coração de mulher
existe u'a mãe.

o

Jules 'Michelet

::: * :;:

I Jolnvile-.Fpolis.

I
Saída. 9 hora. da manha

Informações nesta

reJaç.ão
..................-.....

I As mulheres que escrevem

fariam melhor em bordar. '

José Addison maíonéss.

Bolos
crescidos

Bolos
meis macios

Bolos

maisfôfos
QUEiXAS E RECLAMAÇõES
t'REZADO LEITOR: Se o que ihe

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado ou

parü que alg uma falta não se repita; e

0JAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poder-á vir a causar, encarni

nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇõ�S,
de O EST.l\DQ.,. que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recJa

mação Dem a providência tomada.

Mulher sem amor é igual a AS MÃES DEVEM
homem sem trabalho. SABER QUE:

Charles Chincole - Não se deve deixar que os
* 'i' ':' animais doméstícos se apro-

CONSELHOS DE BELEZA xírnem das crianças sem que
Não deve a mulher deixar se tenha a certeza absoluta de

que seus musculos se afrou- que estão rigorosamente lim
xe; um exercício constante es- poso
timUla a círculacão e os mus- * * *

cUlos não se renderão à pri- - Quando a criança ainda
rneíra investida da velhice, é de tenra idade suas brinca

que, apesar de fraca é íorte , .. deira são realizadas no solo;
* * '" isto, porem, é um perigo, pois

Quando aparece o primeiro. no solo existem muitas impu
pé de 'galinha é que certas da-' rezas, e um de seus primeiros
mas tomam pé na tática de gestos é levar as mãos sujas á
sua defesa. Ê preciso prepará- boca.
la para quando a idade vier

I atacá-la.
I

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando Itratadas em tempo, são maleR per.
feitamente remediáveis. O curandei.
rismo, fruto d& ignorância, só poda
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças, mentais dispõ,
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes nervosos ln.,digentes, na Rua Deodoro 22, das t
8.8 11 ,horas. diàriamenttl.

Sempre se encontra um re-
* * * médio para quase todos os' ma-

Si o seu nariz, leitora gentil, Ies, entre estes a tuberculose.
adianta-se um pouco além da Ê obrigação da mulher que é
linha normal, não penteie seu mãe levar seu filho ao médico,
cabelo para trás e procure ta- ao menor indício de debilidade
zer com que os machos forma- do mesmo, e cumprir estrita
dos sejam um tanto frouxos e mente is indicações que ele
abertos. fizer.

RECEITA *P��A O SEU IAS DONAS D�' �;SA DEVEM
PALADAR. I SABER' QUE:

SALADA RUSSA A escova que se usa para a

Cozinhe 6 batatas, 4 cenouras limpesa da boca não deve ser

um punhado de vagens e uma muito branca nem muito d!:l�
couve-flor ou qualquer outro ra, pois, quando branda, nao
Legume a gôsto. Tome 2 toma-Í limpa, e, quando dura, ofende
tes grandes sem

a.
s

sementeS'jas gengivas e até ataca o es-

1 pepino, 2 maçãs, corte tudo malte dos dentes.
e m tirinhas finas e a cou- * * *

ve-flor em ramos pequeninos. FICAM muito bem limpas as

Tempere com o seguinte mô- joias de ouro quando as �an
lho: 2 gemas cozidas e penei- tenhamos algum t�mpo den.

radas, 2 colheres de azeite, o tI'O de água de sabao morna

caldo de 1 Iímão e 1 colherí- antes de escová-las com uma

nha de môlho ingles (que po- escovinha e enxugá-las.

� _---�-�

t

o ESTADO'�
Diárie Matutino

Redação e,OOánas á rua João
Pinto n. 5

� DIRETOR DE :REDAÇÃO: ;
l A. Damasceno da Silva ':

ASSlNATUBAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
TTim.�stre c-s
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo .. , Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
�mestre Cr$ 30,0 .

Número avulso c-s O.�t\
Anúncios mediante

contrat0JI.·:.:Os ariginais, mesmo nico.
publicados, não serão .

(

devolvidos. ,

'

A direcão não se respon- !

sabiliz'a pelos conceitos�,emitidos nos arfigos
assinados '

r

NOSSAS SECÇõES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas Poí ítdcas
c,otas Locais

Artigos de Redação
Página Literária
SIDXEI KOCETI

Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Tôdos Sabem

,-l. DiLüASCEl'iO
Govêrno do Estado

.Iurtsprudncía
Vida Nlilitar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigo" de Redação
UnIO iU. CALJJADO

';rõnica da Semana

/
,

.
-x .

, ....Pejos Municípios
Magazine
Concursos

Artigos de Redaoão
n, F. AQUINO

Notas da PrefeItura
Vida Es'Colar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Religi�o
PEDRO PAULO MAUa,u.

Esporres.

Informavôes úte·is
TELEFONES MAI.S NECESSITADOS,
Bombeiros ............•...... ,... 1-31':f

, Polícia .........................• lO3<t'
Delegacia O. P. Social .......•.... 1578'"
Maternidade , ,....... llS�
Hospital J\erêu Ramos ....•.•.•. .3"
Sant.. Casa ..•..............••..• 1036,
Casa de Saúde 5, Sebastião ..... , US.3-
Assistência Municipal .....•.....• 166#'
Hospital Militar . . . . . 11"l
14° B. C. ., '. 15.>0'
Base Aérea ......•

í
. . . . . . . • . . • . . 786-·

7- B. L A. C. ........•.•••..•.. 1593'
Capitania dos Portos ..........•... 138{l
16" C. R. , ,............. 1608"

Fôrp P.o.lkial ......•........•.•. 1203
WPenitenciária .. ,................. 151&

"O Estado" .•......•..•.. ,...... 1022'
"A Gazeta" ' •.......•..•••.•... , 1656-·,
UDiário da Tarde" 157�\'
L. R A.......••..........•..• 164�
Emp. Funerévia Ortiga ......•... 10;;r�:"

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

� Estarão de pla.ntúo, dllra,n�e o mês

de abril. as seguintes Farrnácias :

6 (sábado à tarde) - Irarmacia.

Xelson -- Rua Fel ipe Schmidt

i Domingo - l':tl"t11:i.cia:\ elsou __ .

Rua Felipe Schmirlt.

13 (sábado à tarde) - - Frrnl1ácia·

Moder-na - - Praça 15 de X o

vcrnbro.

14 Domingo Farmácia Moderna
- Praça 15 de :\ overubro.

19 (Sexta-feira Santa) -- Farmácia

;3. António - Rua .l oâo Pinto,

2U (sábado à tarde) Farmúvia

Catarinense I<na Trujano.
21 Domingo Farmácia Catar-i

nense -- Rua Trajano.
27 (sábado à tarde) Farl11ú,.�j�

Rauliveira � Rua 'Traj ano.

28 Domingo Fm-múc ia Rauliverr«

-- Rua Trajano.
(� serviço notnrno �erft cfetlladt"',

pela Farmácia Santo Autôfilo sita u.

rna Jo[tO Pinto.

Deseja obter

emprego'? A

Procure então a nosSll GereD�

cia e preencha a nossa "'fich� do

informações iíteis", dando todalJ
as indicações possíveis, que terl'

mos prazer em recomen��.l.? (a)
aos lntllressados na aqulslçao dil'

• 1J011S funciQnárlos (as).

)
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. R'egistra a eremeriue Ui:; ho

je, o transcurso uo na ..ancio i

do noso distinto conterraneo.

ji.s:c. Eduardo Nicolícn, digno
.

.secretárío da Junta C0111e1'(;ú11

.do Estado e pessôa murro re

la!cionada na sociedade cata-'

EDUARDO NICOLICH

* * :;:

'rEN. BELISÁRIO SANTOS

Transcorre, hoje, o aníver

.sário natalício do sr. ten. Be

.Iísário Santos, oficial do Exér

..cito. .

* * *

.*

STA. MARIA FERREIRA

DA CRUZ

Festeja, hoje, mais uma

�rimavera a gentil sta, Maria
.

Ferreira da Cruz, fino orna

ento da nossa sociedade.
*

SRA. MARIA CAMPOS DE

MELLO

A n i ver s a r i a-se, hoje, a

xma. sra. Maria Campos de
I

elo, dd. espôsa do sr. João IIntônio de Melo.
*

GUILHERME SPECK I
Transcorre h,oje, o aniver-]

ssarío natalício do sr. Guílher

!IDe Speck.
,.. .

SRA. SONIA LINHARES I
A data de hoje assinala o I

.aniversárío natalício da eX�11a.

,sra. Sonia Linhares.
I

• * • I
JOÃO ZACARIAS DA SILVA I
Faz anos hoje o sr. João Za-l

.carias da Silva, funcionéirio

�:::R:;:::r::;O'1
Transcorre, hoje, o aniver-j

'sário natalício do sr. Roberto·

'Zumblich, comerciante em

'Tubarão.

C.AF....LOS NAYZELD

Faz anos, hoje, o sr. Carlos

Nayzeld, competente técnico

telefonista.
*

SRA. ESTEPHA GRAMS

NOVAK

Aniversaria-se hoje a exma.

:sra. EstJepha Grams Novak,
<id. espôsa do sr. Nestor No

vak, funcionário da Polícia

'Civil.

ARI ;RAGA I
Transcorre, ho}e, a aniv8r

sário natalício do sr. Ari Fra-1
Ka profissional do volante , '

OSMAR LUIZ VIEIRA

Aniversaria-se hoje o sr. Os

mar Luiz Vieira.

ORLANDINO OLIVEIRA

A data que hoje transcorre

B.ssinala o aniversário natalÍ

do do sr. Orlandino Oliveira.

NUllerosos relor�os chelam a BatAvia
Batávía, 3 (S. H. 1.) - En-, etar-se as negooíações entre.

tre grandes aclamações, as holandeses e indonésios, pelo

tropas holandesas entraram que, a chegada de tão podero

em Batávía. Os habitantes da sas fôrças é uma clara adver

capital manifestaram sua ale- tência aos líderes naeíonalís

gría porque acreditam ver che-, tas de que a H<?l�l�da estava

o-ada a volta dos velhos tem- \ disposta a sacríffcíos e con-

I:> I
.

pos de normalidade e paz. Os cessões para 80 ucionar o con-

britânicos se alegravam tpor- flito indonésio, mas haveria

que êles .poderíam voltar à um limite nisso. É de esperar,

sua terra e as tropas holande- agora, que os nacionalistas.

sas, em sua maioria nativas, abandonem
sua atitude de in

que já estavam de há muito, transigência e que os holande

em Java, viam com jubilo a ses e indonésios possam che

chegada desses reforços. gar a um acôrdo para encarar

O desembarque das tropas (a reconstrução das Indias

holandesas checou no momen- Orientais num espír.o de har

to propício. Estavam por ini-Imonia e de cooperação.

T'oo es devern. usar a

(OU
A MULHER

Preç'os abusivos
Pedem - nos chamemos

atencão da Comissão tie

Abastecimento e Preços,
para os abusos verificados

no M e 7'1; a d o Público,
.

quando se realizava a [ei
t a de ontem.

Houve quem vendesse

f e i j ã o por 120 cru

zeiros a saca, quando a

última cotação tõra 80.

A banha também atingiu

preço exagerado.
A Comissão de Abaste

cimento, segundo nos

consta, apelará para au

toridades que dispõem de

meios mais convincentes,

afim de evitar a repetição
dos abusos registados.

REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES

�I'vla �s Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

rf1 combater as irregularidades

das ft!oções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
<1t'�P'la� funções.

.

FLUXO-HEDAT.INA, pela 8U8

comprovada etlcacta, é muito re-

ceitada. Deve ser usada com 'Espenial para "O Estado" ral de compensação, afim de

OSCAR MEIRA
confiança. I

O nome de Lord Keynes es- promover um
sistema de co-

Assinala a data que noje
FLUXO-SEDATINA encontra-se tá sempre em evidência toda mércío multilateral e equíli-

-:t anscorre o aniversário nata-
em toda parte.

.a vez que entra em debate brado.

.Iícío do sr. Oscar Meira, ge-

qualquer questão econômica �sse plan-o foi objeto de

rente da "Padaria e Confeita-

,--------------------------- ou financeira de ímportancía. grandes controversías ec-nó

nía Osmar.

Recentemente, esteve ele nos micas nos últimos dois anos e

ICoqaeíres Praia Estados Unidos, onde, á Iren- essa sadia controversia foi es-

,
.

v te da delegação britânica, Iir- tímulada pela amplitude e a

Clube
t

mou os acôrdos preliminares originalidade de seu conceito.

para o grande empréstimo an- Keynes casou-se, em 1925,

ASSEMBLÉIA -GERAL glo-amerícano, óra em dís- com a grande bailarina russa

1 a convocação cussão no senado da grande Lydia Lopokova .

De ornem do sr. Presidente, <;on- república do Hemisfério ocí-
_;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;.."!

voco os srs, sócios do Coqueiros d t 1 N- d ta d
Praia Clube. para a sessão de as- �n a. ao at

. e agora, po- R b t do
sembléia geral, a reaüzar-se sába- rem, a sua reputação como ea er ura
do, 6 do corrente, às 15 horas, em I grande economista e o próprio I ub tÓ.
s�la �,ede �ociaI na. "P�aia da Sau-, Churchill, ex-primeiro minis- , JI.Ô . ora rIo

n�CDC11b���tfv�.sel
eleito o Conse-; tro da Grã-Bretanha, já se !e-. RIHHo-Tecnico-Electron

Não havendo número para o' feriu a Keynes como "o maior ,. Fundado em 1935

funcionamento dessa sessão haverá' perito '8l11 assuntos fínanceí-l i M,:,ntogern de rádios. Ampli-

uma segunda c�mvQcação para meia

I ros
do mundo. i ficaccl'elil-Tran..mi..o�es

hora apos, deliberando, neste caso, Nascíd 883 C 1 Material importado direta-

com qualquer número de sócios. .

'asel O
.

em 1 ,em :3.-!, d USA

'1.' b d
.

1905 TT�

nente 011 • •

presentes, de acôrdo com o dispos-j
n ge, em .nJt;ynes rece- , Proor ie tário

to n? art. 35 do.s Estatutos.
,.

beu seu diploma no curso de . PtOllHf Georges Bôhm

AVlSO, outrossim, os srs, soclosl matemática
curso esse Jeito

.. .

proprietários do C. P. C., que no
�

"K'
,

. 'C'} "d
� c

1 I
r::ec;éIe - 'I'ecriico - Proft.sl0nol

mesmo dia, entre 12 a 13 horas, ha-I no. ,

mg s 01 ege o qu� formad<:> L�� E�t"opa

verá alrnôço 'no restaurant do hoje e membro. Fundou, mais FlO�lanop<lh.

clube. 'tarde, também nessa cidade, o
Puo Ioêo �mto n 29 .. Sob.

Florianópolis, 3 de abril d� �946.1 "Cambridge Arts Theatre" e o
1-------------.;

-�. Gonçalv�s. 10 secret�� {seu �ntler�e J?elas artes
'

foi 111m recanto .para
depms eVldencIado pelo fato 'I U

i de encontrar tempo p a r a , as faml·ll-as
I "ser, simultaneamente, pres�- \

.

dehte do G. E. M. A. Councll
• •

fOl· the Encouragement of Aproveitando a retirada de

Music and 1:ihie Arts - Conse- alguns botiquins mal frequen

lho para o Desenvolviment.o I
tactos, do lado-norte da �raça

da Musica e das Artes) e 15 de Novembro, a Preie'ltura

membro do Conselho ConsuÍ- Municipal tomou
a iniciatiVA

tivo do Chanceler do Erál'io. de permitir, onde aJUtigamente

� Keynes foi o pr.incipal re- existi.u um quiosque, urr; esta

presentante do Tesouro Bri- beleClmento que vendera, es

tânico na Conferência die Ver- c1usivamente, refrescos, sor

sailles, em 1919, e depois dis- vetes, caldo de cana .e frios.

Obtufo"'dores de
so escreveu sua profética obrAa �o� mesas ao ar h�re. o e�
_ "As Consequências Econo- plendldo recanto destma-se as

a�a-O rápleda
micas da Pa".

famílias, n.as tardes de bom

"
Em 1943, foi lançado o tempo. .

LDndres, (B N ·S), - Um! plano de Keynes de um orga-
Realme'nte se faZIa nota; �

novo obturador de câmara fo,- nimno de compehsação inter� falta de
.

um 10l?r�douro pubh

tográfica de notável rapide
I nacional. De um modo !!'eral, co em tals condlçoes, nesta Ca

de ação está sendo produzido I êsse plano dbj,etiva, atj."avés pita!.

na Inglaterra. O tempo entre de uma nova concepção da re-

----------

a abertura e o fecl1amento do 13ltiva responsabilidade eco

obturador é de menos 'de 15 nômi:ca nacional, um Ol'ganis

centésimos de segundo. As mo int�r1l3icional' e e unilate

aberturas do iris e do obtlil"a-

d-or são de 10 a 36 milimetros

de diâmetro. Os modeI os

maiores tem contTOle de ação
retardada. ou de eX1pOrtação
",sincrono Flash", Em todos

os modelos o obturador pode
ser combinado com o meca

nismo de rodar o f:hlme e a ala

vanca é colocada de modo a

I
não poder ser comprimida até

obturador ter ticado em po- O PRECEITO DO DIA

�--------------------��

3-v 1.

KEYNESLORD

• _eu'OQ VUMíFV60

Df fFBTO SfG�gO

f ,.Oa:.EtISIVO ,as..lCD'AIIÇAS r

/!fi
... �

Uma sombrínha
Foi-nos entregue, no

Gerência do

Ebtado urna
.. sombrinha". esque

cida sabre o balcão da Livraria

Pedro Xavier e eia
A quem der 08 .inaia identifi·

cadore. do objeto citado, devolve

lo-emas de pronto.

NESTOR CARNEIRO e

ESPÔSA
pal·ticipam ao. parente. e

pe.sôal ae auCUI relações o

nalicimento de seu primo

glilnito, que no pia batismal

rec-eberá o nome de

JOAQUIM

Fpolis, 2-4-46

LEIAM A REVISTA

O VALE DO IT,AJAt

* * *

MENINA GENI IFestivamente, na efeméride

de hoje, comemora mais uma

primavera a galante menina IGeni Bandeira Scheidemantel,

I ,dHeta filha do sr. Paulo Schei-I
demantel, funcionário da Fir-,
ma Hoepecke S. A., Ind. e

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

Com.
'.'

Achados ·e Perdidos

;,; Aniversalia-se, hoje, o inte-

HELLEU JAQUES CABRAL 'ligente garoto Milton Rubens,

Transcorre, hoje, o anlvel'- filhinho do distinto casal Cel

t';Tj') natalício do sr. Helleu so Cepe1:e e Zilda RiEa CJ-

Jaques Cabral. I pebe.

'MENINO MILTON RUBENS

ESCRITóRIO IMOBILURIO

A. L. ALVES
Rua Deoàoro, n. J5 - Fpoli,.

Encarrega-se de: compra, V'.enda, hi

poteca, l�ga!ização, avaliação- e a0m:

nistração de imóveis.

Organiza. também, papéis para com·

pf'a de p-Qo-iedari"'s pelry:; In.�titut,)"

dç Previdên.cia e Montepio Estad,;;ta!. Partiram ontem
B. Aires, 3 (U. P.) - Parti

rão esta noite, para Montevi

déu, as delegações do Chile,

P:erú, Bolívia, e, também, Ar

gentina, ,?,O Congn::s::oO Pan

Americano de estradas de fer

ro a realizar-se na capital uru-

sição.

• Ors. IAderbal Ramos

da Silva
e.

.oão Batista I

I
Bonnassis

ADVOGADOS IRua Felipe Schmidt 34,
Solo 3. T.qJ ...f. 16-31

,

TRÂNSITO LIVRE

O na.riz filtro, umedece e aque-

I
ce o ar que entra nos pulmõe�.

A boca.. porém, não tem e.se pa

pel. Tudo o que impedir a livre

pasuagem do ar palo nariz cons

titui ameaça à .aúde p<lrque obri-

ga o indivíduo Q respirar pela boca.

Os meis freqüêntes ob.táculo. a

que .e respire pelO na.riz .ão:

con-Ige.tões da. mucoso na,aal. aumento

de volume dali an>ída!a., carnes

crescidas no garqo.n ta., polipo» e

corpo!!
estranho...

IVerifique lIe é perfeita. sua.

re�'9iroção n?lIol. e,
.

coa0 con- I

t.!"o· 1 f) rI"" C! .� a � .�;.:. -: 1'""""\ � na.' n .• 1' "'Z

e go.rganta.
-- SNES.

1

.••
_

guaia.

(.) ESTADO e"con··

Ira·se à venda na

banca de jornais
«Beck))

/
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CHEGOU DE LONDRES

Heliqíão
Catolicismo

O SANTO De glA

4 DE ABRIL

'***
Londres, (H. P.) - J:t chegou ai> - Frigidez, irregularidades ouva-

Brasil o reputado e esperado trata- rianas, idade critica, obesidade ou
menta Okasa, - Okasa é hoje uma magreza excessivas, fla<'Ídêz da pele
medicação de escolha uníversalmen- e da cútis, queda ou falta de tnrgên
te reconhecida pelo seu alto valor da dos seios tôdas essas deficiên
terapêutico c pela sua eficácia Indís- das, de origem glandular, na DIU"
cutível. - Okasa á base de Hormô- 1111'1'. Okasa encontra-se à venda nas

ni0s. vivos, e.xtra�os de glândulas se- i boas Drogarias e Farmácias. Infor
xuais e yltammas selecionadas,' mações e pedidos ao Distribuidor
com�ate vIgorosamente todos os ca-

T geral: Produtos. Arna. A v, Rio
s�s Iígados ,dh'etamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa.
çoes das glãnnjas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro.
lho. sexual CO'DO: Fraqueza sexual porcíona Virilidade, Fôrça e \Tigor
I�a Idade avançada ou por outro mo- com as drágeas "prata" para 110.
tIvo, no moço, selinidade precoce, mem, _ Felllinilidade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drágeas "ouro" fiara
mental et....�. no homem... .. mulher.

� .

Crédito Mútuo Predial
Proortetanos - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
.2 sorteios mensais 4 e 18
PRF,MIQ M IOR c� $ e.zeo.oo

Muitos b Jnificacõe� e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

....l..__• ....__.. .. �

Nome p.or extenso •................•.. e ••••••••••

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

CREDiáRIO «IHOT»
Avisa acs seus clientes a mudonccr de
escritório para a rua João Pinto n.o �

junto à Redação do «O Estado».

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizaçã.o de Fevereiro d.e 1946
No sorteio de amortização realizado no dia 30.<le Março de 1946; foram

'amortizadas as seguintes combinações:
MXT UGH TQP Nê. HSN MPH

'Todos os portadores dcs títulos em vigor, sorteados com estas combinações,
pederão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO ,

ESCRITÓRIO para � Estado de Santa Catarina: -- FLORIANOPCLIS
Rua. João Pinto, 13 -- Sobro Próximo sorteio em 30-4-46

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Sto Isidoro, Bispo e Doutor da
IGREJA

Um dos mais ilustres filhos
da Espanha, é st? Isidoro de

importancia capital para to
da a cultura do Ocidente. Pou
co tempo depois de seu nasci

mento, em 560, na cidade de

Cartagena, mudaram-se seus

nobres pais para Sevilha, on

de a morte deles deixou-o ór
fão. S. Leandro, irmão mais
velho de nosso santo, cuidou

CASA MISCELANEA distri
da educarão do menino. Tan-

"

Ií
- buidcra dos Rádios R. C. A

to aproveitou as sabias içoes Victor, Válvulas e Discos.
administradas pelo Arcebispo Rua Conselheiro Mafr�I de Sevíâha, seu irmão, que fi- t _

�ou bem versado nas ciências

Iprofanas e sacras. P�r ist<;>, fa
lecido Leandro, fOI Isidoro
eleito sucessor do grande an

tístite. Reconhecendo o valor
das ciências para a vida cató

líca, empenhou-se o novo Ar-

i cebispo em fomentar os estu
! dos. Por isso, fundou, na sua

II cidade episcopal, um colégio
.com internato para a forma

cão de magistrados e sacerdo-
tes. É êle o autor da primeira
'enciclopédia que nos dá uma

I prova de seu vastíssimo saber

adquirido P o r um estudo
......_.._.._.._-_ -- 1_...

ininterrupto. Severo para con-

ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL sigo, era todo bondade e libe-
A."unto.: Iurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativo. ralidade para os pobres. Tinha

Endereço Te). ELIBRANCO - LAJES .- Santa Catarina 'o dom de curar as doenças to-
�nsulte nona Organizaçno ontl!s de .e decidir pela com- cando de leve os sofredores ou

�ra ou venda de imoveis. pinhais ou qual�uel'
empf'esa ne.te etltado dizendo-lhes algumas palavras

Diretor: •• DR. ELISIARlO OE CAMARGO BRANCO :. apenas. Morreu aos 4 de abril
A D V O G A D O de 636, depois de ter feito, pú-

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54 blicamente, penitência p o r

suas fraquezas humanas, ás

Quais nem os santos escapam
por completo.

* ... ...

. RECORTE :eSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

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

Florianópoli-s, de _ ..•••. _. de 194 .....•

Sedas ,

CASA $IA

CONTA CORRENTE POPUl:...AR
Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
� Banco do Uistrito Federal S. A.

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Traj.flo. 23
-

• FlorianópOlis

FARMACIA ESPERANÇA
t. Fannaehtlw NILO LA tJf'&
lIIoJe .......... _.. ....�....

___ ........... adrucetru - .�.... - ......__

� •• lIIorruII&.

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

"Ser espírita é caminhar
em busca do seu verdadeiro
destino, pela realização de
sua própria reforma moral'>.

Oscar F. Carneiro

li010)
e

U)ADOS
Compra
e V"",de
Id.Íorna.

SÓMENTE AS MULHERES

FAZEM

* * *

o Espiritismo é a doutrina
que tem por Templo o casebre
humilde, o esteio do pobre e

fHJ' tu'

gué. e.

ponhol,
trancea,
inulês.
etc

Tapear a verdadeira idade.
Instintivamente gostar mais

de uma moça trabalhadeíra do
que uma moça bonita.
Sentir que é melhor ter des

culpas para um marido do que
não ter marido.

*

o MARIDO - Estamos to
dos preocupados com os pro
blemas de após-guerra; a vi
tória custou-nos um preço tão
alto que ninguém pode calcu

lar; os homens sofrem no mun

do os horrores da fome e da

miséria; a própria 'Civilização
está períclítando - e tu vens

perguntar se estás bonita!!!

�"..........u.. �'

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONlCOSl

ARSENlATO, VANADA.
TO, FOSFORaS, (",-CIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
rONlCO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O.J:laupe,.do,.
E''1otado., Anêmlcc)'J, . Mi••
Que C1iam Magro.. (,Mnç..
raquitic... r.c.b.rio • toni-
ficaçio ge,.1 do organismo

Sa nãui n 01
L1e O.N.S.P. o- {99, de 11'J21

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz.
Ca.ridade e Amor. comunica
a mudança do seu con.ultó
rio para a Rua do Senado
317 -- 2- andar. Rio de Ja
neiro. onde pqasa a oferecer
o• .eu. pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

Iado pal'Cl a resposta.

• lfETIRARAM Sl}/'_S CANDT- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, mclusrve as

labrica'<las em outros Estades,
retiraram suas candid-aturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da cerfíssi-

I ms vitória do aperitivo KNOT.

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

Lãs

:'I'A. aOSA
Casitniras

Romance. PO<!lIia. Religião, A
viocão, Matemático, F'íaico ,

Qufmica, Geologia, Minera·
logia. Engenharia cívu , mili
ta.r e _ naval, Carpintaria. De

senho, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade. Rcidio, Má,

quinas Motores; Hidráulica.
Alvenaria. Agricult,ura. Vete-

1 inária •.Contabilidade
OicionlÍrio., etc. e

ORL.i\ �-DO �,Oi-\ RPELLI
Roa CO,Dselbeiro Mafra, 3fi � loja e �otJ'rel.ja - Telefone 1514 (rede iltf.r�a·)

Caixa Postal 51 --- EBd. Teleg .. : ((Scarpellj)) --- Floria népelis

Ir

ODIN

��.
LHE RECOMENDa

do abastado, num intercam
bio cooperativista-

Renato Antkade
* ::: *

"A doutrina espírita é, o

mais poderoso elemento de

moralização, falando ao mes

mo tempo ao coração, á ínte

Iígênqía, ao interesse pessoal
bem compreendido".

Allan Karâec
*

"Os males da humanidade
vêm da imperfeita dos ho

mens; é pelos seus vicias que
prejudicam uns aos outros.

Enquanto os homens forem
viciosas, serão infelizes, por
que a luta dos interesses pro
duzirá íncessantemente misé
rias" .

AUan Karâec

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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* * * I QUfR VESTlR·SE (OM CONfORTO E E�E(jAN(IA 1 I'PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Notícias da Holanda
PROJETOS DA REAL COllI
,PANHLt DE AVLtCÃO HO-

,

LANDESA
�

S. H. L - Segundo despa-:
.oho de Haia, a Real Compa-] Rua João Pinto, 16 - Florianópolis
nhia de Aviação holandesa, I =�������������=::-==���===��=�
K. L. M., iniciou uma campa- _
nha para converter o aerodro-
'mo de Amsterdam no centro

Camisa" Gravatas Pijamer I
' APENAS Cr� $,60

Meias das melhor es pelos me, �om e�.a ínfima quantia. Vore
.do correio aéreo para a Euro- 'c M � Ill8ta

auxtlíando o seu prnxnne,

pa ocidental. Para realizar es-
ucres preços 16 Da ASA 1", Centribua para a Caixa de Esmola.
CILANE� - R1.loC, Ma,f1&, 6 aos Indi%eJltes de Floriauóoolill.-te plano será necessárío fir-

'mar convênios
e terminar o

possível todas
no aerodromo.

internacionais
mais depressa
as reparações

*

..A RECONSTRUC:iO DA ILHA
DE WALC'HEREN

S. H. L - Informam de
Middelburgo que a grave es

cassez de vivendas na ilha de
'WaLcheren obrigará a alojar
"em acampamentos especiais
aos quatro mil operários que
-chegarão á ilha para ajudar
na reconstrução da mesma. O

.

/govêrno holandês concordou
'em pagar indenizações até um

'máximo de três mil florins
. aos propríetártos de bens de
.raíz que foram destruidos ou

avariados durante a guerra.
Das seis mil e trezentas casas

.avartadas durante a guerra,
já foram reparadas quatro mil.

*

no Lar «KNOT»
deve faltar

No Bar e
-

nao

lIeSFRIAOOS
• OÔRfSOl!CA6tCA
NEVRALGIAS oe
f,)ÔRfS E_ GERAl

Só se USA

'Os HABITANTES DE TDiOR
�.\.POIAIU O GOVERNO HO

LANDÊS
S. H. L - Segundo despa

.eho de Kupang, o povo desta
'ilha aprovou a proposta do
govêrno holandês para solu-
-eíonar o problema indonésio.
-Os habitantes nomearam de- no sul, toda a ilha está tran-
Jegados que se manterão em quila.
contato com as autoridades *

.holandesas. Além disso, serão S. H. L - Segundo despa-
incorporados mais timorenses cho de Haia, o' ex-prímeíro
na administração da ilha. ministro britânico, sr. Wins-

* ton Churchill, visitará em

ACORDO EM BALI melados de maio a Holanda,
S. H. L - Segundo despa- como hóspede da rainha Gui-

-.cllo de Batávía, numa conte- lhenmina. Durante sua estadia
.rência celebrada entre as au- será investido pessoalmente
zorídades holandesas e repre- do doutorado em leis, cujo di
sentantes do povo de Bali, á ploma já lhe havia sido conre
qual assistiram também todos rido no dia oito de fevereiro
-os príncipes balmenses, che- pela Universidade de Leyden.
gou-se. a um acordo em todos *

1I)S assuntos tratados, inclusí- Londres, (B. N. D.) - A
ve os referentes á circulação Miles Aircraft Co., de Readinf,

, da moeda do govêrno das In- Inglaterra, vai organizar uma

dias Orientais holandesas, a companhia argentina para
-dístríbuíção de víveres e ou- construir aviões ingleses. A
tros artigos, o restabelcimen- nova co-mpanhia utilizará ma

to dos tribunais locais e dispo- deíra argentina e motores brt
slções para contrabalançar a tânicos. Essa informação foi Iatuação de terroristas. Esta namento e a aviação civil. As
última tarefa não será dificil, remessas de motores para a

pois, com exceção de alguma nova companhia argentina se

.atívídade de terroristas, nas rão iniciadas dentro de poucas
zonas de Tabahan e Denpesar, semanas.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

r'flSite, sem-:P'OflIiSSOS '

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Flor ianópo lia

Livros novos e usados,
em diversos idiomas .

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

ESCRITóRIO JURíDICO COORCIA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fasendas � emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

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

MACHADO. W.
Aoizl'lna. e Rep�nta;õ.. em

o.aI
"..atriz: Fl0l'ia:n6poU.
Rua João Piatoi n. 5

Co>i.za P08tal, 37
Filial: Cresdúma

Rua Floriano Pei:Iroto, _In
(.t.d1l. Pr6p1'ióJ.

T.\.,gnma..: ·PRJMUS
AO".nt.� 10. principal.
municiei..,. �" E.t.,-i�

IPe�ue.nosenuneres
'" =I' =I'

.

1\lolor a óleo
,

cru

Novidades todas
semanas

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Motores a óleo
Msritimos, industriâis con

jugados com dínamos. para o

tcrneeimento de energia elétrica .

Informações: rua Major Costa,
n. 33 - Fpolis (15v-1)_

VENDE-SE um marca "Cli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marítimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 'fe'efone 1134.

. .. .

Compra-se
Mobília de sala. grupo esto :

fado, em bom estado,
Dirigir-se à caixa Poste l 106'

Nesta,

'lENTILADORES
Vendezn-ae doi. ventiladorell alec'

trico•• lIftU\àe., para cima de me

.. ou PGl'6de. sendo um oacilante,
propria. para escritório. barbea
ricH. cof_, .tc:. Tratar na rua AI
tnÍt>ante Lamego 15.

* * *

VENDE-SE

crú

Uma casa sita à rua Fer
nando Mgchado 40. Tratar
ruo Irmão Joaquim, 13, CI

qualquer hora do dia.

Sª�pªlç:ri4Êi,t,.Jü.��t'y,
:RÚa�, Tirad�í1(ês'·'.J9
• .: •• '.'

"

"':" t':,·,'-'"
' ,.'

'

AoreséMta SEtlS,"ultlmos mo"
delos em cakac!os finos<

,

: 'bah: s€nhbras ',::

* * *

-GARAGE�
uma. pa-Precisa...e alugar

ga- ... bem.
'r.otar nellto Redação •.

I 'OIIll-8d 0!S - SEI - lEI 'Op�'l!W;'S 8n�

] ! !o;��!�ld Ys�;,� o

';)-lól ·tO!�9[d.r eJad SOJp!'" 'sapJo;) - .real

l-eJd
ól HIJOOp e.rsd soqueg - SOl�ólO�OldJ SJBd SOUJ0J,

SólJQpeU;wB'1 - s;):}oeqlpq BJ8d - IIBUI::>UO B1Bd se50elug

SO):t130rO'3l:1 3 SI31\IHnO
\"IH"-'d SO'1ISN31.n 3 S�l:fnl.IN�O::J

----

Cer�ais elO ,grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgado s

Comissões Conta Própria
(aiXâ Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

FO'NSECA & C.

"

MACIEL,
- Consign8vões -

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

o Sabão

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtds de la voura ligados ao ramo de cereais, Fecula.
cação, camarão Contas rápidas, preços reais do mercado. Faaemos

fiD8flciamento até 8ê% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

re�181

I "VIR<iEM ESPECIA,LIDADE"1 Ef,D$ ,. ••

�s,�, ·'(1/4; .'

CI A. WE'rZEL INDUSTRIAL-JOINV I LLR (M.rclI

I �- c TORNA A ROUPA BR\NQUISSIM\
.

,�,....=.;=�--�=--============---==========�-==�
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Dire9.o de PEDRO PAULO MACHADO

Encomeodadas cem
:mil bicicletas

Lonnres, (B. N. s.) - Em

Nottingham, �htro da in
dústria de bicicletas da Grã
Bretanha, foram reoebídas
encomendas sul-americanas 00,
.100.000 bicicletas. Os Estados
Unidos encomendaram todas
as máquinas que os produto
res ingleses possam remeter.
Em conjunto, 53 países fi�l·
ram encomendas de bícicletas

inglesas.
Essas informacões foram

dadas durante a primeira ex

posição de bicicletas do após
guerra inaugurada recente
mente em Fcaleígh Works, em
Nottingham. Os produtores de
bicicletas estão trabalhando
com o máximo de

.

sua capaci
dade para alcançar o objetivo.
de 2.500.000 máquinas e ... -

2.500.000 peças sobreçalentes
em 1946. Sessenta por cento
dessa produção será destina
da à exportação.

Cines ODEON- IM.PERIAL

CHOCOLATE, O mais completo médio do Estado, estreará, do
mingo, no «Torneio Relâmpago», cítadíno, frente ao Avaí, seu

antigo clube, envergando a camiseta do Paula Ramos.
CHOCOLATE É AGORA PAU- ra a sensacional disputa do Edio José TonoH, estudante do I COHRENTES AO TORNEIO

LARAllIENSE "Tormeio Relâmpago" citadí- 10 ano científico do Colégio I EXTRA GAUCHO
O elegante chibe da Praia no, que terá inicio sábado 00m Catarinense e 'nosso colabora- Ponto Alegre, 3 - A classi

de Fora, a .cuja frente se en- os seguintes jogos:' às 13,30 dor. ficação do Torneio Extra da
contra o sr. major-médico dr'l horas - Caravana do Ar x Fi- Ao valoroso esportista, o ca-pital, após os jogos de sába
José Rosário de Araujo, acaba.' gueirense; às 15,30 horas -"Estado Esportivo" , embora do e domingo, é a seguinte:
de conseguir o concurso do I Atlético x Bocaiuva. tardiamente, envia os seus Grêmio Porto Alegrense,
mais eficiente médio catarí- Os técnicos dos clubes con- cumprimentos. com 1 ponto perdido e 3 ga-
mense, o popular Chocolate, correntes já estão escalando * nhos.
ex-defensor do Avaí. os seus conjuntos para os con- CAIUPEONATO ]IIXEIRO Cruzeiro, com 2 perdidos e 6
Enriquecido está, portanto, frontos. Belo Horizonte, 3 - Nesta ganhos.

'

o Paula Ramos, com essa vá- '-' capital prosseguiu o certame Internacional, com 2 perdi-
liosa aquisição, que muito re-I TLiO JÁ SEGUIU de 46, tendo o Atlético empata- dos e 4 ganhos.
forçará o seu "onze", para a' Via terrestre seguiu ontem do com o Metalurzina por

'I
Renrier, com 3 perdido e 7

temporada oficial do corrente I para a cidade de Joinvile o 2 x 2, e o Cruzeiro vencido o ganhos.
ano. I meia-esquerda Tião, que pas- Vila Nova pelo escore de 6 x 1. São José, com 4 perdidos e

'"

I sará a defender as cores do * 2 ganhos.
RENOVAILUI SUAS INSCRI- Caxias, campeão local e vice- A CLASSIFICAÇÃO DOS CON- Nacional, com 6 perdidos e

ÇõES campeão do Estado. E�( BL'ENOS AIRES 2 ganhos.
Satisfeitos com a orientação .o mais completo �neia-es� Foram os seguintes os re- Fôrça e Luz, com 6 perdidos

técnica do sr. Osvaldo Silveira querda do Estado, defendeu sultados dos jogos realizados e nenhum ganho.
(Vadico) , acabam de assinar por muito tempo o Avaí, onde, na .metropole argentina: Ri-

inscrição pelo Paula Ramos E., merecidamente, conquistou o ver Plate, 3 x San Lorenzo de
C., os seguintes "players" quel título de tetra-campeão. Almagro, O; Independiente, 2
110 ano findo tiveram destaca- Esta folha deseja-lhe mui- x Lanus, 1; Racing, 7 x Ti-
da atuação: Fornerolli, Ma- tas prosperidades no futebol gre, 2. Fizemos. ontem, entrega da

í

m-

�, portando de CR$ �O,UO (noventa
chado, Mandico, Caríoní e joinvilense. cruzeiros), achada frente à. Sobe-
.Luiz. * O AIUÉRICA VENCEU O

I
rana. eo sr , Manoel Galdino Vi-

Pelo clube da Praia de Fora FlJ'l'EBOL NO PARANÁ

I
PALMEIRAS eira, te�oureiro �a Caixa. de Esmola

também assinaram Inscrição Curitiba,' 3 - Domingo, no Uma delegação do Palmei- Q? IndIgentes �e r polt•• , confor-' -------------
. .

t I tos: E tádí "B lf ,·t Di." • d C itib
..

d
. me nos autonzou a petlsoa quel B R" T' OmaIS os seguIn es e emen os. s acuo - e 01 ual e ,nes-! 1 as, e urttí. a, VIaJOU omIn- achou a citada importancia. .'

.

- ta
.

Minela e Póvoas, ex-jogadores I ta capital, efetuou-se o tão es-: go último .pela manhã, à cida- --

. "
do Atlético, e Nivaldo, ex-jo-] perado encontro entre Juven-: de de Joinvile, onde enfrentou TOME IHOT I l '� • •

gador do Avaí, . I tus e Coritiba, finalizando. com, o forte "elevem" do América, I O a�fiHfJt� lIuhr.ada
, C' 1 h� d 't" d t 'lt' 1 I 1 d d t d 1 I Tlradentp.s, 1

orno vemos, o c Uu.; o ma-: a VI aTIa 'es e U Imo, pe a oca, sen o erro a o pe a a -

� . ............,. _ _ _ ..,."" A_"".-_ .,.. "' _.

jor Araujo está retorçadíssímo \ contagem de 5 x 1. ta contagem de 7 a 2. Para o ft
I

t
..

li ri -. .'

t
- .

,e pronto para �s jogos de 46. I INICIA-SE S_;�ADO O CAIU- �'�a;��oza��1'i��:�te�a::�.�� MS ao arluaues nao perml trao
NOVO DESAFIO Á "RAlHO PEONATO PAULISTA ros: Badéco (3), Zabot (2) e BELO HORIZONTE, 2 (Via Aérea) - O ministro

GUARUJÁ" São Paulo, 3 - Sábado a Cilo (2): da Justiça, atualmente nesta capital, abordado pela re-

Um dos dirigentes do qua- Federação Paulista de Futebol * portagem sôbre a atual posição do comunismo no Bra-

<Iro de aspirantes do Paula dará ínícío ao certame de 46, A EXTRÉIA DE ADEllIlR NO sil, declarou o seguinte:
.

Ramos E. C. acaba de enviarj com o jogo entre Ipíranga e FLU!IINENSE SERÁ NO PA-
_ "O comunismo no Brasil precisa ser encarado

aos diretores da "Rádio Gua-: Juventus. CAEllIBú, CONTRA O S.
I nas suas três faces:rujá" um desafio-amigável pa- Domingo o certame prosse- PAULO

10 _ Deve ou não existir como partido? Cabe messe
ra a realização de uma partida guirá com os seguintes jogos: !

caso ao STE a palavra a respeito.amistosa no próximo domingo, Portuguesa de Desportos x

I
S. Paulo, 3 (Via Aérea) -

20 _ Se é ou não nociva. à democracia brasileira a
pela manhã, no estádio da rua Portuguesa Santista; Corin- Ao que tudo indica a estréia

permanência de deputados comunistas na Assembléia?
.

Bocaiuva, entre 'os dois con- tians x Comercial e Jabaquara de Ademir vestindo a camiseta

juntos. x S. P. R. do Fluminense, dar-se-á no
Este é um problema cuja solução depende do pronun--

* * encontro amistoso que está a,g_
ciamento da própria Assembléia, qu� lé soberana e re-

QUE RESPOSTA DARÁ A PENAROL E BOCA JUNIOR sentado ,para ser efetuado en- presenta o povo brasileiro.

"ltIAIS POPULAR"� EIUPATARA][ tre o tricolor carioca e o trico- 3° - A interferência do Partido Comunista na. or-

Um apêlo Em Montevidéu enfrenta- 1 l' t di 24 d b'l
" dem política. Este último aspécto, sim, é que diz respeito

01' pau IS a, no· a e a rI
ao ministm da Justiça. Quanto a isso cabe-me declarar

Destas, colunas vários espor- ram-se o Campeão uruguaio e próximo, Ino Estádio do Pa-

tistas apel:;Lm para a entidade o Boca Junior, de Bu.ealOS caembú. Imediatamente a se- que as autoridades estão vigilantes e não permitirão que

controladora do amadorismo Aires, empatando por 2 x 2. guir, o S. Paulo rethbuirá os comunistas lancem a discórdia no seio da família bra-
a

sileira.
ilheu, a transferência do jogo >" visita do tricolor, jogando na

Colegial x Vencedor do jogo -ÉDIO 'rONOLI Capital da República para a

Ca�aYana do Ar - .Figueiren- Tral1scorreu na data de 011- apresentação de AJdemir aos 'Ise, que deverá ser realizado às tem o amiversáJ:io natalício do adeptos do Fluminense, no Rio

15,30 horas de domingo, para nosso estimido companheiro, I de Janeiro.

que todos possam ass'Ístir à ••••••••••• IlIICJG•••,. .

Procissão' de Passos, realizan
do-se apenas o jogo entre Avaí
e Paula Ramos, às 13,30 ho-
raso

*

TEIXEIRINHA EXTREOU
BEM NO FUTEBOL GAUCHO
Porto Alegre, 3 - Prosse

guiu domingo último o Cam
peonato Extra da Capital com
o Jogo entre o Cruzeiro e

Ren-I'11er, sorrindo a vitória a êste,
pelo escore de 3 x 1.

O "center-forward" catari-I
nense Teixeirinha extreou no
ataque cruzeirista, sendo sa

tisfatória .a sua atuaç?;o.
*

HOJE
CINE ODEON
Às 7 1/2 hor.as.

Sessão Elegamlte
Um filme dedicado a todos os corações enlalm..ol'3J}os!

CLUB DOS NAMORADOS
Com - Jean Parker - John AI'ooer e centenas de garotas!
Pereços: Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,00.

.

Censura: "Lmp. 14 anos".
HOJE

CINE IMPERIAL
Às 7 1/2 horas

Um filme eletruante e cheio de avenrturas.
HORIZONTES BRANCOS

Com - William Lunldi'gan - Virgínia Da1e.
Amor! - Lutas! - Aventuras!
Preços: Cr$ 1.20 - 2,00 - 2,40.
Censura: "Imp. 14 anos".

PRóXIMO CARTAZ
Domingo ODEON - IMPERIAL

\ C.ONCERTO MACÁBRO
ü>.m - LaÍlid Greggar George Sanders - Linda DarneI!.
Forte! InllPressionan te!
Rigorosamente proibido até H anos.

Virilidade I
forca!
vigi.-r

Com o tratamento pelo reputado pro>
duto OK,o,SA, - A base de Hormôn!�
[extratos glandulares) e Vitaminas seie
eiottaria._. OKASA é uma mediCllyãu
racH1:lu; e de alta elicacia terapeunes,
em t0006 o. casos ligado. diretamente
t\ perturbações das glãndul&ll sexuaea,
OKASA combate vigorosamente: lra

queza sexual em todas fI,8 idades, .o� a

fôrma ue i�&uliciência glandular ou V11A

minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda"
as perturbações de origem ovmau..
idade critica, obesidade e magreza, Da
eídez da pele e rug08idade da cuti.. na
mulher. OKÁSA (ilrmortado dlroltament.
de Londres) pr�porcion. Juventude.
Saurte, Força e VigOr. Peça fórmula
�prata" para hemens e !�rmula "ouro'"

para mulheres, em todas 311 1>0&11 Droga
ria, e Farmaçi88 Informaç6oa.,pedidos
,.o Diltr,' f( odutOI AB.NA. - Ji.Y. We
Br..... l80 �

JA' ENTREGAMOS

o BRASIL E A POSSE DE PERDI
RIO, 2 (Via Aérea) - Informa-se que o sr. Batista

Luzardo já está de malas prontas para partir para Bue
nos Aires. ° sr. Luzardo integrará a delegação' especial
do Brasil á pôsse do coronel Perón na presidência da Ar

gentina, afirmando-se que, em seguida, ficará como em

caixador do nosso país em Buenos Aires, renunciando ao

seu mandato de deputado pelo Rio Grande do Sul.

MARE·MOTO EM HILO
S. FRANCISCO, 2 (United) � O Departamento da

Marinha anunciou que o seu quartel em Pearl Haroo'f'

interceptou uma mensagem do chefe de polícia de Hilo,
dizendo que 300 pessoas pereceram nessa cidade, em

consequência do maremopo.
Carece-se, ainda, de comunicação oficial.

---_ •._--

FARMACIA ESPERANÇA
•• Parmeeê.tleo NILO LA ti"
Boje e lI1llUUlIIJi _. ilI 1I1Il.. ,,?'CI"..?t�

� .� III eetraacet:rru - Do_paU... - -__...""'

�"'I!w-o.......�.."

......_ OI .lDldWI .......... -��

I
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGAO

lJlrurgi!\ e Ortopedia ctíníca e cí
rurgia do torax -Ó,fartos e doenças

de senhoras
OONSULTóRIO: R. Joãu Pinto 7
Dláríamente das 15 às 17 horas.
RE8ID1!:NClru Almh'ante A!Yim,

.
'36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Clúliea médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma de habüttaoão do Canse.
lho Nacional de Oftalmologia,

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

ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77,

TELEFON.IDS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil), Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais, Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospítal
Pstquâtríco do Rio na Capital I!E'

deral
CMXICA MÉDICA - DOENÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Resídênr-ia: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONJ
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
ItURGIA - MOLJjJSTIAS DE SJíi
.. " NHORAS - PARTOS " ,

Formado pela Faculdade ele Medj-
cínna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por vã.
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof, Alípio Correia Neto
Cirurgia (lo estômago e vias bi
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

ütero, ovários e trompas, Varteo
eele, hidrocele, varizes e herna

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

raíso). T'el, 1.598,
RESID:fllNCIA: :!'llul E�teves Jll·

n1or. 179; Tel. M 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA �IÉDI.CA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especial-

.

mente (lo coracão.
EI.ECTROCARDJOC'R/i}'I,1

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 às 18

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CO]\'SULTóRIO: Rua Vitor Meíre

les, 18. Fone 7'02
lIESIDí::NCIA: Avenida Tt-ompowski,

62. Fone 766

I

'DR. ARAUJO
Assistente dO' Prof. Sanson,

Rio de Janeü'o
ESPEC IALISTA

Doencas e oper.,,,Oes <ias OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cír-urgfa moderna da GlFE:LA DE
LOBO, do L.....BIO LE,POOINO (lã-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc,
CONSUJ,Tl\S: das '0 às 12 e da8

15 às 18 horas
RUA NUN1<JS IU:\(:HAD& N. 20 -

Fone J441

o .1."'.Do-Qulnta·'elre, 4 ct. AlHH oe 1!M6
-----------_.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..--------------..--�

Sabe o leitor amigo o que é a ação anti-tóxica do figada?
E a ação pela qual êle elimina as toxinas e os resíddos venenosos

que tanto perigo oferecem para a saúde e para a própria vida. As mo

léstias infecciosas, as extravagâncias, a idade, são fatores que acarretam

(Epecial para. o Bureau In- o enfraquecimento e até mesmo o desaparecímento dessa ação. As coo-

terestadual de Imprensa). sequências são fáceis de prever, bastando para isso lembrar que as to-

Londres, março - A desce- xinas e os resíduos venenosos ao invéz que serem eliminados vão Sé

berta de que o ácido 2: 4 - acumulando no organismo.
__......�..................'ri._..�...T;,.:r...'Of,t"'..'r��ito.TiI....�.i.Tio.T;j,"!:.&"......&..rJl,"'Vl"'..._'")J'fI'&.....""iI'fI!IItit declorofenooxyacetico e uma Atenção, pois, leitor amigo. Lembre-se de que o HEPACHOLAN

DR. ARMANDO VALÉRIO substáncía semelhante 4-clo- }"AVIER restabelece e aumenta notavelmente a ação anti-tóxica do fi-

DE ASSIS
ro-z metíl-fenoxyacetíco eram gado. E o que centenas de médicos atestam, acrescentando ser o HEPA-

Dos Servtços de Clínica Infantít da
altamente eLicazes ,na luta CHOLAN o remédio MAIS SEGURO E MAIS EFICAZ para todos os ma-

Assístêncta Municipal e dê
' cO/m,ra as ervas daninhas, e les do figado: cólicas e congestões lhepállicas, ictericias infectuosas, 00-

Caridade i d
-

t d' fi
A ,

CMNlCA JlII"DlCA DF) CRIANÇA!:! po erao .er gran e in uencia lites, ângio-colites, colecistites, cirrose, etc. Muitas perturbações díges-
ADULTOS 't" I 'I' d d

C.oNSUL'.róRIO: Rua Nnnes Ma-
na pra lC�A �grLCo a" nasceu trvas : azias, dispepsias, prisão de ventre, mau há ito, etc., ocorrem a

chado, '1' (Edifício S. Feanctscoj. das experrencias destinadas a anor-malidade do figado e desaparecem completamente com o USQ do
Consultas das 2 às 6 horas . ,

RESlDItNCIA: Rua )1arE',l:h�l GUI. observar os efeitos de conheci- HEPACHOLAN XAVIER, No interesss de sua própria saúde guarde bem

lherme, 5 Fone 783 dos hormonios vegetais como esta verdade: 'Em líquido ou em drágeas - HEPACHOLAN o remédio

DR. MADEIRA NEVES O ácido Bvindolddecetico sôbre soberano para os males do fígado. Atenção! O HEPACHOLAN agora se

Médico especialista. em DOENÇAS O desenvolvilnento das sémen- apresenta em dois tamanhos e a novos preços: Tamanho NORi\i.AL: -

Curso de ���fe�����nto e 1...011- tes e das raizes, Nutman, 30% mais !barato que ° antigo e Tamanho GRANDE: - o dobro do

ga Prática no Rio de Janeiro Thornton e Quastel ácido B- normal e a preço inferior ao dobr-o. 60% maior qne o antigo e apenas
CONSUL'l':\8 - Pela amanhá:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à indolilacetico pro.duziria a de- 20% mais caro.
tarrle excepto aos s.ibados, das 14 formação nas raizes capilares lás 16 horas - CONSUJ,TóRl(): �

-------

Rua João Pinto n. 7, sobrado - de lezumes como as
Fone: 1.461 _ Residência: Rua b

� que ocor-

Presidente Coutinho, 58 rem na presença de baterias

OR. MÁRIO WENDHAUSEN nodulares, No curso dessas ex

Médico do Centr-o de Saúde e Di- periências verificaram que o

retor do Hospital "Nerêu Ramos" ácido B-indolilecetico não so-
CLI:\TICA M:f;DTCA de adultos e ' _

ctIancas , , mente produzia a deformaçao
CONSULTóRIO: R. Trajano, 14 I d " '1, 1(altos da Confeitar-ía "Chi- as 1 aIZeS capl ares numa cu -

q u inho") tura agar de trevo vermelho
C01\SULTAS: das 4 às 6 horas A. .

.

RESfDÊ;,CTA: R. Felipe Schmídt, na ausencia de baterias nodu-
38 - Fone: manual 8.!..:__ lares, mas que uma concentra-

DR. BIASE FARACO ção de uma parte em 10 mi-
Médico - chefe do Serviço de lhões supr-imia a germinação
Sifilis do Centro de Saúde 1DOJ':NÇAS DA PELE _ SíFILIS C O trevo, Este alto grau de to-

- AFECÇõES URO-GENITAIS xídês suaeriu a possibilidadeDE AMBOS os SEXOS - RAIOS �

INFRA - VERMELHOS E ULTRA- de que o ácido B-indolilaceti
VIOLETAS

CONóSULTAS: das 3 às 6 11s, _ R. CO pudesse ser usado para o
Felipe Schmídt, 46 C t I d íment dRES.: R. Joínvile, 47 _ Fone 1648

OU ro e O cresclme11 O as

plantas, No entanto, verítícou
se que a substância era de to-!

do xidês relativamente pequena
no solo, devido á sua decepo
sição pelos organismos do so- P i

-

dlo. Procurou-se então uma mo- roe ssao O
lécula que tivesse efeitos bío-
lógicos similares aos do ácido
B-indolilacetico, mas capaz de
resistir a um ataque microbia
no. Verificou-se então que o

ácido 2: 4-dicl!orof\;)noxcacetico
era altamente tóxico no solo
numa, concentração de par
te para um milhão em plantas
como o trevo vermelho e a be
terraba. Além disso, conserva
va sua oxidês no solo por um

período de tempo suficiente
mente longo para ter valor na
agricultura, Esta substânJCia,
numa concentração que mata
ria a germinação do trevo ou

da beterraba, não tinha, no

entanto, nenhum feito apre
ciável sôbre o trigo. A subs
tância tem o grande mérito de Isuprimir o crescimento no so-

lo de muitas ervas daninhas,
----.-------------------------

sem envenenar permanente-
mente a ação do solo. Slade,
Templeman e Sexton, inde-

I
pendente, chegaram á mesma

conclusão de que os ácidos
clorofenokyaceticos, es,pecial
mente o ácido 4 - cloro - 2

(

metifenokyacético, podem '

ser

l
usados como venenos para as

\ plantas, tendo suas expe1'iên
� cias se originado também das
• observações dIDs efeitos do

; ácido B-indolilacetico sôbre a I

��.'
germinação das sementes, Ve
l'ificaram eles que o ácido 4 -

cloro - 2 metilfenoyacetico,
98.687.816,30 � cuja atividade é similar á do

« 76.736,401 306,20 I ácido 2: 4-diclorofelloxyac-etico
i suprime rapidamente a germi
� nação e o desenvolvimento

de Carvalho, Dr. Francisco l quasi todas as espécies de er

Joaquim Barreto d� Araujo � vas daninh::s, sem prejudicar
� o desenvolvimento dos ce-

�- -- •. _ .. _�_.--_-_--_; I'eaI'.s. I..... "
- - .. - -.�w- - - • -.- ... " - "'I -,.

=" .......�......-..._ --_-...- ......-...· ..- ...- ...--w__ - ...__ -....-· ...- ...--".-...._-..-__· •

DR. NEWTON D'.AVILA
Operações - Vi1ls Urinárias "'

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas, Tratamen

to da colite arnebíana.
Ftsioterapla - Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles 28,'

Atende díaríamente às ,'11;30 hs
e, à tarde, das 16 hs, em diante

Resid: Vidal Ramos, 66,
Fone 1067

r------....�--�-- �__..� �

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pa�'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Praça da Bandeira

ne. 37

-- " kL ...... u.., .. .._..m�. «

"ALIANÇA DA BAtA-COMPA.NBIA
,••.1•.1. •• 187. - !éó.: 1\ A I A
rNCEN'DJOS E T1U,NSP�ltTE�

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,Baianço de 1944:

, Responsabilidad�1I
, Receta

: Ativo

í

Cr.
Cr$

80,900,606,30
5,978,401. 755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

SiAistros pagos nos últimos Iv ana�

Respansabi lida des

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

,A
melhora.

Notas cientificas

7

Ação do fígado-

Fabricante e di9tríDuidores das afamadas cano Ifecções "DISTINl'An a RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamento.

\ para olfaiutea. que recebe diretamentE' daa

I'fábrica.. A Casa ·A CAPITAL" chama a atençã.o do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazsrem uma

visita ante. de efetuarem sua. compra•• MATRIZ em Florian6pnH•• - ,FILIAIS em Blumenau e Laja& •

...................._ ----- _ ..I

NOVOS MÉTODOS PARA MA
TAR ERVAS DANINHAS

De Franktín Davídson

anti-tóxica'

/

Senhor dos Passos
CONVITE

Healizando esta Irmandade a 6 do corrente mês, às 19,30 horas, a

�ransladaçào da Venerando Imagem >cI'O Senhor Jesus dos Passos da sua

capela, no Menino Deus, para a G:rte.dral desta cidade, e, no dia seguin
te, às 16,30 horas, a ;pxocissão solene da mesma Imagem, da Catedral
para a referrda capela, convido, de ordem do sr. Irmão Provedor, 0'8

Irmãos e Irmãs para tomarem parte mêsses atos, revestidos de balan
draus f) fitas,

Comunico, também, que, no domingo, dia 7, às 9 horas, estarei com
o Irmão Tesoureiro, no Consistório, na Catedral Metropolitana para o

recebime-nto das anuidades.
Consistório, 1 de abril de 1946,

Luiz Sanches Bezerra da Trindade - Seccetárto

A [)V()G ,\ JJQ'S I
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt�5.2 -

Edifício Cruzeiro -.Florianópolis.
Sala 5

Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina. Exame !_)cU'a

verificação da gravidez, Exame
�

<le escarra,

Exame pare verificação de doencas da.

l)ele. boca e cabelos, Exome de fézes,
Exame de �ecreções.

f.utovaccinâs e transfusão de songues,
Lxame qu�mico de farinhas, bebida

café. águas, etc.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do E.tado

Florianópolis
Farm. Narbal Alus na Souza

da Costa Avila
Dr. H. G S Medina

farOl. L,

I
...... .. ....i..........I....I....��
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MENOS DE 50 POR CENTO
ATENAS, 3 (U. P.) - Mais da metade dos eleitores gre

gos deixou de comparecer às urnas. Estão faltando apurar
apenas os votos em duzentas mesas. O número de pessoas ins
critas era de 2.211.000. Votaram menos de 507c por cento do
total inscrito.

Reinicia-se a exportação de resinas
Batávia, 3 (S. H. L) Cêrca trarn duzentas e cincoenta to

de cineoenta toneladas de da- neladas dos mesmos produtos.
mar e copol foram embarcadas Ambos os produtos são resinas

para os Estados Unidos pela tropíciais muito solicitadas na

organização de importação e indústria do verniz. A escassez

exportação do govêrno das In- de meios de transporte dificul
dias Oríentaís Holandesas. ta a exportação desses mate-
Rumo à Europa se encon- riais.

febre amarela,'impôludismo
ou .... o que?

B. AIRES, 3 (U, P.) - Nenhuma novidade acorreu até
agora respeito ao surto de febre amarela na zona alto Para
ná, na região fronteiriça. No transcorrer do dia chega-se à
certeza de que não há febre amarela e sim a recrudescimento
do impaludismo naquela região. Enquanto isso, medidas res

tritas foram tomadas pelas autoridades sanitárias argenti
nas, com o fechamento da fronteira paraguaia aqui. O Minis
tério da Saúde Pública nega a existência de qualquer epíde...

mia de febre no país.

a reabilitação da In�onésia
Melbourne, 3 (S. H. 1.) -I te de materiais de reconstru

O tenente-coronel L. A. Wes- ção, medicamentos e roupa. O
ton, do exército dos Estados tenente-coronel Weston fez
Unidos, que, por ordem do essa viagem de inspeção não
Departamento de Estado, per- com fins políticos mais para
correu as ilhas orientais da determinar a reconstrução da
I-ndonésia, declarou que essas indústria e das plantações nes

ilhas necessitam urgentemen-I sas zonas.

Serão da responsabilidade
exclusiva dos EE. Unidos
LONDRES, 3 (U. P.) - As próximas experiências com a

... bomba atômica, no Pacífíco, serão da responsabilidade exclu
siva dos Estados Unidos. Essa rápida declaração foi feita na
Câmara dos Comuns, pelo primeiro ministro, Clemente Attlee,
em resposta a uma pergunta de um deputado trabalhista.
.....� ..

Cínes R I T Z ,. R O X Y
l{JTZ - Hoje às 7,:1O horas - HOXY às 5 e 7,45 horas

SeSs<'ies Chies
Mae West - Victor- Moor« - Wi l liam Gsxton - Lcster Alen

Xavier Cugat e sua famosa orqucstru.
SEDUÇÃO TROPICAL

Hitrno e Bumba. Romance e riso. Três rnrnbas cantadas pOI' Lina
Romay. Uma comédia de 'Outro mundo ...

Preços: IUTZ - único 3,(j() e lWXY - 3,00 - 2,40.
Censura - LIVRE.
ATENÇÃO: Excepcionalmente a sessão de 5 horas será rculixada

hoje no ROXY.
RITZ - AJl1HlIruhã às 7,45 - uvant-prenriére do I'ilme que J"loi inspi

rado pela música que imortalizou II VALSA.
A GRANDE VALSA

Luizc Baíner - Fcrnaud Gravet - Miliza Korjus,

Registam-se ações isoladas em

Java .

e Sumatra
Batávia, 3 (S. H. 1.) - Um lha avançada dos aliados dís

relatório oficial in�orma que] p�rsou os rebeldes. No subúr
os extremistas dispararam bio Meester Cornelis de Batá
morteiros contra os acampa- via, as fôrças aliadas confís- 1
mentes de internados civis eu- caram armas e munições no
ropeus e indo-indonésios em bairro nativo.
Bandnng. Um desses interna- Em Sumatra foram presos
do� v�iu a falecer em conse- v:inte-e-sete terroristas que ti
quencia desses ataques, en- nham em sua posse explosivos,
quanto que outros três fica- enquanto que em Bali foram
ram gravemente feridos. Os presos mais treze terroristas.
extremisats haviam preparado Nos a�redores de Denrpesar,
uma emboscada para um com- capital de Bali meridional co
baia que voltava de Bandung meça a escassear o arroz devi
para Batávia, mas uma patru- do ao boicot dos extremistas.

Previsão do tempo C��2i�� (����DV�!��m �S �contetlmeDtos
SERVIÇO DE METEO- mações chegadas de Bandoeng 'I'egallega.

ROLOGIA dão o conhecer que os indoné- Um oficial indiano e um

Previsão do tempo, até 14 sios canhonearam intensamen- soldado da mesma nacíonalí-

horas do dia 4 na Capital: te um acampamento de inter- dade foram feridos, numa tl'O-

Tempo, bom, com nebulo- nados civis, naquela local lda- ca de tiros. Mais tarde, um

sidade. de, na terça-feira, matando transporte índonésío foi visto

Temperatura, estável. duas crianças holandesas e te- fugindo daquela área, 13erse-
. Ventos de sueste a nordés- rindo duas mulheres também guido por aparelhos da RAF.

te, frescos. holandesas. A artilharia bri-
Temperaturas extremas de tâníca respondeu ao fogo in i

hoje, foram: Máxima 23,6; migo com peças de vínte-e-cíu-
mínima. 16,4. co libras, com as quais alveja- \ * * *

---------------ill- ram os '''f'ri'' (Corpos Indo- Perdeu-I e um casaco de côr beije.

KfIN O T � I néstos de Preservacão da Paz)
Pede-se a quem o encontrar, en

� � . . ..' trGga-lo r>eata Redação, que sertf
. < • nas vIzmhanças da pIsta ele bem gratificado, 3 v. - l'

\pJJe::,IfiJilli.,111 ::::::D:::��
I�II00[III �::ft�CC�::LU::'

Repelindo, da tribuna cons-

':' tituinte, conceitos desairo
sos à pessoa do Brigadeiro
Eduardo Gomes, golfados pela
vilania do líder stalinista, o se-

o preâmbulo da futura Carta Magna, apresentado pelO Iídur Nerêu' Ram�s, e aprovado Vflm
Gomisfião ConsUtuciaal, está assim formnlado: «Nós, os representantes- do povo br,asileiro, reunidos
em Assemblé·ja Constituinte, sob a proteção de Deus, para es tabelecer um regime democrâtico",.

,

estatuímos e promulgamos a segu.inte Constiluição dos Estados Unidos do Brasil».

nador Nerêu Ramos ensinou es

plêndida lição de democracia.
Mai ecoara no recinto a intri

-ga cermelha, já ª pulverizava o

nosso representante. Esmagado
pela fôrça moral do líder' pes
sedista e varr ido pela insuspei
ção do seu depoimento, o enrê
do desonesto transverteu-se em

manifestação de aprêco e reco

nhecimento às altas virtudes do

político udenista.
Esse episódio, desacudido de

exemplos entre nós, durante
mais de um quarto de século,
revela a intenção de se recondu
zir para os nossos usos republi
canos, uma política tonificada
de respeito e de compreensão,
As palmas com as quais, de pé,
a maioria e a minoria democrá
ticas da Assembléia saudaram o

gesto de senador catarinense
podem ser interpretadas como

expansões de um empolgante
desejo de estabilizar em alturas
mais oxigenadas o nível da nos

sa vida política.
O crocitar comunista em tor

no das nossas instítuiçães, que

agora regressam à plenitude de

mocrática, está, de fMO, a exi
gir defesa cerrada. Seria esta

inoperante e avestruzesca, se

pcrsístíssimos na senda das in

transigências partidárias e da
contumácia das solidariedades
incondicionais e dos oposicio
uismos sistemáticos.
A permuta de concessões, en

tre as bancadas democráticas,
cimentará um entendimento no

bre e puro, digno dlll inteligên
cia e da cultura dos que a pro
moverem e, sobremaneira, gene
roso para com o progresso do
Brasil.
Por sôbre isso, na franqueza,

na cordialidade e no respeito
recíprocos, sem quebra de com

promissos partidários e sem

sacrifícios ideológicos, têm os

representantes do povo brasilei
ro a melhor e a mais poderosa
arma contra o extremismo ru

bro. Até agora a estratégia; dos
nO.SS06 partidos era "dividir pa
ra derrotar". Praticá-la, hoje,
quando nos enfrenta um inimi
go comum, é mais que erro: é
vocação para o suicídio,
Que Deus abençôe ,os nossos

Hderes e dirigentes e inspire os

nossos políticos, para que o rea

cionarismo não nos venda a

Moscou.

o pequeno, znas er rcjedo ·barco ANITA, que acaba

de cobrir o percurso Fpolis .- Rio com pleno sucesso,

e grande contentamento dos ien s do esporte
náutico de Santa Catarina.

Repelido
tria. A êsse respeito. lembra-se
a atitude estranha desse trai-

dor, durante o tempo de seu

cativeiro, quando demonstrou
tanta contíânça em sua absol

vição que estudava inglês,
tendo em vista uma viagem
aos Estados Unidos, a qual
pretendia realizar, assim que
estivesse solto.

Haia, 3 (S. H. I.) - O tri
bunal especial de apelações
declarou sem sentido o recur

so interposto por Anton Mus

sert, chefe do partido nazi-ho

landês, conhecido como o "pe
queno fuehrer" da Holanda,
que havia sido condenado á

pena carpital por traição à pá-

Foi adiada a reunião
Batávia, 3 (S. H. L) -

De-I entre os representantes do go
vida ao fato das sub-comissões vêrno holandês, presididos pe
holando-indonésias não terem

I'
10 dr. van Mook e dos nacíona

terminado .os trabalhos que listas indonésios, presididos
lhes haviam sido atribuidos, pelo dr. Sharir. Será dentro
foi adiada a reunião que deve- em breve fixada a nova data a.

ria ser realizada na casa do reunião quando as comissões
enviado extraordinário brítâ- tenham terminado a coleta de
nico, Sir Archibald Clark Kerr, ínrormações.

CASACO 'PERDIDO

I
t
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