
o encontro da Mater Dolorosa co ,

.

ocante cerimônia
da festa dos Passos, dar-se-á hoje, pela tarde; em frente à Catedral Me
tropolitana. Fará o sermão o pregador patrício Frei Felício deVasconcelos.
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Símbolo sôbre-humano, às mães oferece Ela um coração
alanceado, sarjado, varado pela dor, tal como se lhes quisesse dar
um exemplo significativo de que maternidade é amor, e amor é
sofrimento, é sacrifício, é dedicação abnegada, que se entrega, fora
de limitações, à pessoa dos filhos. Por seu Filho, sofreu Nossa
Senhora. E que mâe haverá aí, que não tenha chorado. de amor,
de pena, de cuidado e apreensão pelos filhos? Amá-Jos'é integrar
se riele«, temer por êles. não cuidar senão deles. Uma'mãe que
'não chorou sôbre uma criatura sua, pode-se jurar que não lhe
educou o sentimento, não lhe adoçou o génio, não lhe formou a

sedimentação do caráter.
A Mãe Dolorosa, a glande Mãe de Cristo dão padeceu só

pela crucificação d'Êle, .Forem muitas as vezes em que o susto, a

tn'ágoa e o contratempo a saltearam, para lhe cravarem'mais as

espadas no peito. Jesus não era nado ainda, e já a manjedoira, o

curral humílimo, os bois ao pé, certo não lhe pareceram condignos
do Filho nascituro. Bem pequenino, outra grande espesie a varou:

a fuga para o Egito. Aos doze anos, oerderuio-o de vista, foi en

contrá-lo no Templo, aflitíssima, após as ânsias de buscá-lo a

tôda parte. E sempre, .. Até a Cruz, martírio sem nome!
*
* *

Mãe Dolorosa, sê-nos propícia. Vela peloe nossos filhos, olha
por êles, salva-os, dá-lhes a tua bênção.

Assim seja, pelo' Cristo, filho teu e Senhor nosso.

Assaltados armazéns da UNRRA
Roma, (UlilJed) - Pe;la

se-f
os depósitos locais da UNRRA, Ide-

gunda vez os armazéns da V:NRRA, pois de incendiar a câmara muni

no sul da Itália, foram a!ssaJ.tadosl cipal,
,pelo povo. Em Molfetta, perto de �' Manifestações semelhantes ver.i

Bar-i, uma l1�l�Hidiio que pedia tra-j ficara�l-s� .

omitem cm Ostuni, perto
.halho c, auxilíos e saqueou, ontem de Brindisi.

Conferenciou
Rio, (Via Aérea) - O'�

sr. Jurací Magalhães foi
recebido �elo presidente
Gaspar Dutra, ontem, no

Guanabara, com êle ronte
renciaruio longamente.

,.
,

I

-

NDO SE LEMBRAVB ! ! !
PRAGA, 4) (U. P.) - Um dos antigos assocíados de Karl

Hermann Frank acusou-o, perante o Tribunal de .ciimes de
Guerra desta capital, de tentar fug'u' à responsabilidade- pela
ordem que dera para a destruição de Lídíce, Assim é que Ja
rolav Krejos, ministro da Justiça do Protetorado, face a face, '

com Hermann Frank, dízendo textualment.e; "Na manhã em

que Lídice 'foi incendiada, você Frank anunciou ao govêrno do
I'rotetorado s "Ordenei a destruíção dle Lídice".

Jaroslev Krejos disse mais que quando Heydrích foi �s
sassínado, se registrou um fato semelhante, tendo Frank dito
naquela ocasião: "Nôs destruiremos toda a nação tcheca,".'

Diante dessas acusações Frank titubc·ou: "Não me Iem-
111'0. , , ", mas finalmt>nte confessou toda a verdade com um "já
wohl, já wohl . .. ",

TELEGRAMftS PENHORaNTES
.

'

O 'nosso Diretor de Redação, dr. Alfredo Damas

ceno, recebeu, por seu aniversário, muitas demons

trações de amizade e apreço. Entre elas, que tôdas o

desvaneceran1, três deepechos telegráficos a que nô«
outros, da tenda jornalística, queremos dar relêvo,
abrindo espaço, nesta coluna, para publicidade bem
merecida.

«Aceite meus sinceros parabéns pela passagem
da data de seu eniversério» - UDO DEEKE, Inter
ven tor Federal,

«Queira o prezado amigo receber meu afetuoso

abraço pela passagem, de seu natalício». VIDAL RAMOS

«O meu cordial abraço de felicitações pela passa

gem de seu enivereério». LOPES VIEIRA, Prefeito

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

Em alta os títulos brasileiros
NOVA. YORK, (, (u. P.) - Os títulos brasileiros .destaca

rum-se, hoje, na Secção de Valores Estrangeiros, que apontou
tendêncla firme. A atividade foi moderada. Os títulos do go
\êl'110 do DI'asU registraram altas até três pontos. AS' obriga
ções ferroviárias brasíleíras subiram de algumas Iracções até
mais de dois pontos,

Os títulos do Estado de São Paulo subiram até seis pon
tos, com pouco volume de negóclos.

•

1" aniversário
Franklin D"

o
I

WASHINGTON, 6 (U, P.) - Revelou-se que o secretárío
elo Interior, sr, J. A. Krug, convidou todos os embaixadores la
tino-americanos a tomar parte nas cerimônias que serão rea

lizadas no dia 12, em Hyde Park, em comemoração do prímel
ro anlversárío da morte do presidente Roosevelt. '

Permanecem apenas 400
NA'I.'AL, 6 (U. P.) - Desmentindo notícias velculadas pe

la Imprensa carioca, revela um jornal local que, apenas .qua
trocentos soldados e oficiais norte-americanos permanecem
na base de Parnamlrím. Esses militares dos Estados, Unidos
deverão deixar o Brasil dentro de (lois ou três meses, quando
já terá o Brasil pessoal hahílttado para administrar a base.

París, 6 (U. P.) - O presi- Nova York, 6 (U. P.) a-
dente do qouêrno espanhol no sr. Benjamin Cohem, diretor
exílio; sr. Diego Martinez Bar- 'do Departamento de Inior..
rio, anunciou esta noite que o mações Públicas da U. N., âis
Gabinete Girtü foi ampliado, se que a abreviação oficial de
sendo incluidos no mesmo o Nações Unidas é U. N: e não
comunista Santiago Carrilo e U. N. O., conforme tem sido
o representante autonomista usada por muitas organizações
da Galicia, Aiionse Castellao. I pelo público e pela imprensa.

Vai funcionar a
guilhotina !
París, 6 (U. P.) - O minis

tro da Justiça reoeloú esta
manhã que a· guilhotina será
usada para executar o dr,
Marcel Petiot, o famoso "Bar
ba Azul", que será a primeira
pessoa guilhotinda em Fran

ça, desde 1939.

Ampliado o

Gabinete Girai

de falecimento
Roosevelt

Salvador' na
Presidência'

.

Haya, 5 (United) - 13 juizes
da Nova Corte Internacional de

Justiça das Nações Unidas, no

mearam, em sessão secreta, o

sr, José Gustavo Guerreiro, de
EI Salvador, para o cargo de'

presidente temporário, até a

eleição do presidente permanen.·

te, no próximo sábado.

UN e não UNO
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Estação ambulante .11d'e controle para
I

aeródromos
o tipo de estação. ambulante

'de coritrôle -para ser usado nos

grandes aeroportos 'Civis do fu
turo 'está sendo atualmente
aperfeiçoado Ide maneíra . aus

piciosa 'pelos técnicos britâni
cos. Essas estações ficarão lo
calizadas, num dos extremos
das pistas, de aterrísagem
quando as condições atrnos
férícas não permitirem a visi
bilíríade desejada para a torre
central de contrôle. A estação
móvel está montada sôbre
um chassis e é dotada de jane
las pelos quatro lados, além
de uma cupola de, cristal sôbre
o této, No seu interior está ins
talado o equipamento de co

munícação telefônica com a

torre- centrai de contrôle, e,
por meio de luzes, com os

aviões em vôo. Essas novas es

tações ambulantes serão en

tregues aos diretores dos, aero
dramas .sem qualquer equipa
mento externo. As autoridades
de cada aeroporto farão as

suas próprtas experiêneías e

tratarão de equipá-Ias da for
ma mais conveníente ás suas

necessidades locais. Mais tar
de, com os 'sucessivos' aperreí
çoamentos íar-se-á construir
um modelo que sirva de pa
drão a todas as demais.

Sug.estão à Varta
Magna s'ôbre ii apli
cação de emprésti
mos bancários
Rio, (Via Aérea) - Um ves-

pertino destaca que o sr, Welling
ton Brandão apresentou á Comís
são Constitucional, a seguinte su

gestão: "Capítulo sôtbre ordem eco

nôu11'ica e s,oCt1wl, cOlllveniente: Ne-
\

O1ilmm estabeh�cime'l1t.o bal1ioá,rüo,
·.salvo o de crédito cSlpccial, !pode
a-á fundon,ar ou subsistir no ten'J
tório d::i República se não aplka!r
pelo menos 20% <lo seu . capitaJ Irealizaldo em· empréstimos á a,gri
cu lrtlll'a, 'nos moJ.des segundo o

p1'azo, taxas ,e juros que estiverem

vilgolrando na Car,te.ira de Crédito
Algricol'a, e lndusrtrial do Banco Of.i
da]. A aplkaçã'o d'êsse crédito se

rá c0111proevada em hal,allço ,espe
cial 1lD.ooIIPoI'ado 00' atual e terá
Í,nicj,o 'em 1947".

Correio 'Lageano
Venda avulsa %!oa

AGENCIA PROGRESSO

Peço hoje mesmo ao seu for-"
necadar um ':"Cortõo-Roya\",
que apresenta +ôdos os ins

truçôes indicando como fa
zer para receber a famoso
"Livro de Receitos Royal".
Se não encontrar, o Cartão e ...

cre:va para: Ca!xa Postatl 321 S_
Rio de Jenetre .

TANDARD BRANDS O.F BRAZIL INC. - RIO DE J·ANEIRO

l

AoS nossos

Ageni.es
Leiam todo dia 'esta coluna

até o fim
Pe"dimol aviso r por

ma, quando o jornal não
no rnearno dia.

telegra
chegar

I

e você é acometido de indigestão, cõlícas,
e mal estar após as refeições, tome Magnésia Bisurada.
Êsses disturbios estomacais, provenientes da condição
excessivamente ácida do estômago,
cessam rapidamente com Magnésia '- / ?Bisurada, composição ,antiácida co- � I,_� .:::A
nhecida em todo mundo por sua eíí- , � __

cácía. Compre-a hoje mesmo.

_A]fkl���g.�
...:� ffl��@

,-!UEIXAS E RECLAMAÇõES IJ;'lU!ZAIJU LE1TU1{: Se " ,ue rne

Iinteressa e, realmente, uma providencia
para endireitar o que: estiver errado ou

o/ ESTADO I
Diárie 'Matutino

Redação e Oficinas á rua Ioâo
.

Pinto n. 5 �

� DIRETOR DE REDAÇÃO: '

I A: Damasceno da Silva I
t' ;
ASSINATURAS i
Na Capital í

Ano .: . . . . . .. Cr$ '80,00"
Semestre Cr$ 45,00.;
'I'rimestre Cr$ 25,0&
Mês . . • . . . . . . . Cr$ 9,00'
Número avulso Cr$ 0,401 {
Número avulso i

domingo .. , Cr$
No interior

Ano Cr$
Semestre ,. Cr$
Trimestre CrS.
Número avulso Cr$

\ -

. Anúncios mediante contrato> i
. h

Os originais, mesmo não i
publicados, não serão 'l

devolvidos. I,

A direção não se respon.'-�
sabillza pelos conceitos :i
emitidos nos artigos .'

assinados l'
1:

,.' >: .Nf�'9·n é si a
.

':,:�
BISURADA
PÓ E COMPRIMIDOS

pare que al�Llma falta não se repita; e

NÃO o 'escândalo que a sua reclamação
ou quet.xa pode-a vir a causar, encanu-

nhe-a á ssccxo RECLAMAÇOJ;;S.
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ;0 conhecimento de quero

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resu1tado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a Tecla

mação nem a providência tornada.

RECORTE ESTE coupon preencha-o e por nosso' inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS, INDIGÉNTES I

DE FLORIANÓPOLIS.
Autorizo a minha inscnçao como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade �,� Cr$ .

Florianópolis, de de 194 .....•

MACHADO I (JÁ
AgênCia. e ReprCl••ntaçõe. em• •

O.ral
M<1triz: Florian6p'l'j.
RI.la Joéio Piato, D. S
CGlZa Po.tal. 37
.Filial: C,...ciúJ:tlo

Rua Floriano Peixoto. a/no
(&111:. Pr6priu).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Agent.. 'Qo. principal.
Inuniciplo. do E.ta"'''

Nome por extenso ., .. , -;".. .! •• , ••••••••••

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

J

ii
==
-
-

,

NOSSAS SECçõES
Direção de:

Bl\RREIROS FII,BO'

Notas Polít.lcas
Notas Locais

Artigos de Redação
Página. Literária
SIDNEI NOCETI

Economia e Finanças
V)da Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Esta tística
Nem Tôdos Sabem
A. D.UIASCENO

Governo do Estado

Jurisprudncia
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País
Art ígos de Redação
LíDIO !f. CALJ,ADO

:":rônica da Semana
Pelos Municípios
Magazine
Concursos

Artigos de Redaoão

D. F. AQUINO
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina
Religião

PEDRO PAULa �IACH �I.JO'

Não se fie em

HoróscopoS •••
estados de desnutrição. Agradável
ao paladar, Vinol é tomado ás

refeições, e serve tanto para
adultos como para crianças. Os

convalescentes de doenças ou

operações encontram em Vinol
um poderoso estimulante. Na sua

composição acham-se as vítamí-
\ nas A e B, bem como os princí
pios do oléo de fígado de baca

lhau, o cítrato de ferro amoniacal,
peptonas de ferro e outros ingre
dientes científicos de eficiente

ação revigoradora das defesas
naturais do organismo. Tenha

sempre em casa um vidro de

vinor. vtnot encontra-se em tôdas
as farmácias e drogarias, Vinol
é a saúde do sangue I

No tocante á saúde, não nos de'
vemos basear senão em um

seguro diagnóstico. O sangue
pobre pode determinar certo de

sequilíbrio nas defesas orgânicas.
o que poderá dal' causa á anemia,
ao esgotamento, emagrecimento
etc. E', então, quando se faz ne-

.

cessário o uso de um tônico vi

taminoso de ação restauradora.
Cuide, portanto. de enriquecer
seu sangue. tomando Vinol. Vinol

reforça as d e f e s a s orgânicas,
multiplica as hemoglouínas, equi
libra o sistema nervoso, aumenta

o. apetite, eliminando a depres
são, o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc. Prepa
rado científico de grande valor.
terapêutico, Vin_?l ,,' 1//
encerra índícação v--c,' / /
em tôdas as mani- - //
fe�taçôes deficitá- :-

/
.

rias do orgdnismo,
como a anemia,
a .neurastenia, o

emagrecimento e

ESCRITóRIO IMOBILlÁRrIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis,
Encarrega-se de: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza. também, papéis Prra com

pra de propr iedades pelos Instituto.

de Previdência e Montepio Estadual.

I

.

!

t'

Esportes.

Informações úteis

No Ba� e no Lar «KNOT»
deve faltar

DOENÇAS NERV�SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são male.<I per.
feitamente remediáveis. O eurandeí
rísmo, fruto da ignorância, só podo
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais díspÕ.
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes nervoses ·ln.

digentes, na Rua Deodoro 22. das ,
às 11 'horas. diàl"iaments..

\
.

VIAGENS
Fpolls. -- Joi2tvile

Saída. - 2 hora. da

madrugada

TELEFONES MAIS NECESSITADOS;
\ Bombeiros ;.:............... 1313"i
Polícia ........................•. 103�
Delegacia O. P. Social ...........• 1578'
Maternidade 115S
Hospital Nerêu Ramos _ . . 831,
Santa Casa .................••... 1036..
Casa de Saúde, S. Sebastião ... '... 1Ü�,
Assistência Municipal /. . . . . . • . • • . • 16611"
Hospital Militar 1l�1
14° 11. C. 1530'
Base Aérea ......•........•..... 78f>.o
7" B. 1. A. C. 1593
Capitania dos Portos ,.......... 1380
16a C. R. 1608>
Fôrça Policial 1203"'
Penitenciária 1518'
"O Estado" _ _. 102�'
"A G�zeta" . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1656-
"Diário da Tarde It

•••••••••••••• 1579"
L. B: A. 1643�
Emp. Funerá-ta Ortiga ......•..• '102�·

-

nao

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

Movimentação com' cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

I Joinvile-.Fpolis.
Saída. 9 hora. da manha:

Informações nesta

re�ação

FARMÁCIAS DE 'PLANTÃO'
Estarão "de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farrnacia :

Nelson - Rua Felipe Schmielt.

Domingo - Farmácia Nelson _."

Rua Felipe Schmidt.
13 (sábado à tarde) Farmácia·

Moderna - Praça 15 de Xo-

vembro.

14 Domingo - Fa;l'l:1ácia Moderna
- Praça 15 de Novembro.

19 (Sexta-feira Santa) � Farmácia'

S. Antônio - Rua ,João Pint0.

20 (sábado à tarde) - Fanni",ia.'

Catal:inense - Rua Trajano.
21 Domingo Farmácia Catari ..

nense - Rua Trajano. If.
27 (sábado ã tarde) - Farmácia'

Rau1iveira � Rua 'Trajano.
28 Domingo - Farmácia Raulivcua·

- Rua Trajano�'
O serviço noturno ..,crá efetuadtV,

pe1a Farmác�a Santo Antô11io sita à-.

rua' João Pinto.
\

CAPI'rAL: .cR$ 60.000,000,00
'

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua TraJallo, 23 Florianõpolis

..�..------..----..-- ......

O vigor do organismo huma
no e a plenitude da sua.vi

talidade está no equilíbrio das
'unções glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu-

II' las e vitaminas, normalisa essas
funções e imprime ao organis.

mo novas forcas propulsoras.
De�perta energias adormeci
das, trazendo ao homem a. ale-
gria de viver. Tubos C0m 20 dra
geas. Expansáo CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

gfantona

Deseja obter
emprego '?

PrGCUr0 5'ntão a noss3 Gerêa.-·
cla e preencha a nossa "ficha de"

informações úteis", dando tôdu'
as indicações pQssíveis, que' ter...
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição dGl'
l)ons funcionários (as).
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J llI-da'S
-

J ,Trigo argentino

J_!I-_-· ICIa P�!!a,P��tll!�� Portu-
.

gal terá todo o trigo de que
ANIVERSÁRIOS .necessita para seu próprio
Bra FRANCISCA MANGANE- consumo, recebendo-o da Ar-

LI OROFINO gentina.
Anâversaría-se hoje a exma.

Essa notícia foi publicada
.sra, Francisca Manganeli Oro- pelo "Diário de Notícias", âes

f:ÍJl1JO, dd. espôsa ao sr. Luiz ta captial, e é atribuid:a a de-
•

-Orofíno. . .ilarações feitas a um de seus

'" I correspondentes pelo. próprio
JOSÉ STEINER coro_nel . Sauri, minis�ro da

Trancorre, hoje, 'o aníversá-
r Açricuitura da Argentzna.

río natalício do sr. José Stei-I _i.

'. Or5. IAderbal Ramos
da �ilva "

'oão Batista IBoftnassis

PROF. Dr. ��LMAR DIAS ADVOGA DOS IAssinala a efeméride que Rua Felipe Schmidt 34,

.noíe 'transcorre, o aniversario Sala 3, Telef. 16-31

.naítalícío do sr. dr. Vilmar l�������������
. .Dias. I-

a RússiiH e não
O'S EE. Urudos

.ner.

.Sr. EUCLIDES SCHMIDT JU-
NIOR IA data que hoje transcorre

. assínaía o aniversário rnatali-lcio no sr. Euckídes Schmdt Ju

.níor.

STA. DULCEMAR SILVA
Festeja, hoje, mais uma pri

.mavera a gentil sta. Dulcernar

.snva,
*

)

Nurernberg, (U. P.) - Contes-
SRA. ZIZI LISBOA BRISI- ,tando ruma pergunta que lhe foi

GHELLI fornrnlada pela acusação, segundo
Anéversaria-se, na efemérí- a qual foi o estado maior alemão

de que hoje transcorre, a que determinou a entrada Ido Japão
.exma. sra. Zizi Lisboa Brisi- na ,guerra contra os Estados Uni

ghelli, dd, espôsa do ST. Ubal- dos, Keitel declarou que os gene-
do Brísíghelh. \ rais alemãJ_es desejavam, unanime-

* mente, que o Japão atacasse :l

SRA. ALDA NUNES TOLEN- 'Rússia e não os Estados Unidos.
TINO DE SOUZA I "Era nosso cfujetiv:o impedir, por

Fa:z anos, hoje, a exma.. sra, �odos os meios ao nosso alcance,
.Alda Nunes Toíentíno de Sou- que os 'Estados Unidos fossem en-

.sa. I
volvidos na guerra. Quando visitei

*
a frente russa, no inverno ide 1941,

STA. ANTONIETA MAGA- em companhia de Hitler, todos os

LHÃES SILVA I generais perguntavam quando- os
Transcorre, na data de hoje, japoneses atacariam a União Sovié-

-mais' uma festiva primavera tica".
-

-da gentil senhorinha Antoníe-l

:'����lv����rna-'I Dr. João Ribas I
HÉDIO MEIRA SILVA I �

Andversaría-se hoje o sr. I Ram'OS �
JIiédto Meira suva, 'funcioná- j �
��� S. A. Moinho Rio Gran- I A D V O G A DO �

* * *

I
Rua Correia Pinto. 11 �

Faze anos hoje, ainda os I L A J E S �
'esrs: Orlando Haberbecke, Be-I Santa Catarl'na �
'mevemrto Vieira, Moacir Cam-I �-
�pos, José Monteiro dos Santosm -.

·e Ramos de Castilho Pinto.

(

'ANIVERSÁRIOS:
*

ET. EMíLIO BILBAO lVI�nina. Maria Garcia

'Transcorre amanhã O aní-:
Fe••re , hOJe. maia U�Q prima- "1

,. " , .

' vel'o a galante menIna Maria
-versrano natalícín do sr. ten, ,Ga�cia, filha do ar. B.lmiro Gar-
':EmílJio Bilbao, que por muito cio, funcionario da SecrettÍl'ia da

-:tempo serviu no 140 B. C. Fazenda, e ap�icQda aluna do Gru-
... po Eacolar Ioae Boiteuz.

SRA. OLINDINA ELMO LI
NH.ARES

Aniversaria-'se-á na d a t a

'-q u e amanhã transcorre, a

,eXIma. sra.' Olillldina Elpo Li

nhates, 'tid. espôsa do sr. Aldo
l.inihares.

Snra. Tecla Sohn
Fez anott, ontem, a anra. Tecla

Sohn. antiga e competente fun
cionária da conhecida Fábrica de
Moveu Reini.ch.
A aniveraariante. pela aua dedi

cação ao trabcdho e boa vontade

e� a.rvir, aoube se impor no con
'C.lto de aeu. chefea . e de a.us

companheiros de trabalho. que lhe
dedicam verdadeira eetima À ani
veraar'rante, oa 'nosaoa parabéns.

*

-"VITOR SILVEIRA DE SOUSA
A data de runah4_ã registra o

-aniversário n'atalício do sr. Vi-
-ror Silveira de SotllSa, alto Viajantes:'
.funcionário da Contadoria Ge- Prelo Newton da Luz Macuco
'i'al do Estado.

' • AchCl-ae naata Capital o ar.

.., ... ... Newton da Luz Macuoo, prefeito

MENINA HELOISA MARIA
da ppogre.aiata cidade de Ioaçaba.
S a, veio trCltar. cio. aolução de

MAYR magn� problema. em favor da-

Completará armanhã a sua quela comu.n� que téio brilhante

·:aa rprÍlmavera a galante meni- vwAitTÊm�trQ.
'-na Heloisa :Maria Mayr,. dileta __

S.
.

jil:ha do sr. João RicaT'do Mayr
. Charles R. HampshIre

. Encontra.... em PloriClnópolis, de
SRA

..�EATRIZ SUCUPIRA pa..agem para o aul o ar. Charles
DefluIra na. data de ama- R. Hampshire aub-gerente da im

n!hã, O aniversário natalício da p�rtante O1'9Clnizeção Anglo Me-

exma. sra. Beatriz Sucupira. f:lC:� d:���::Ü:. Company Ltd .•

S,II, que, pelo .eu cavalheriamo e

Epif&nio Sucupira fino tratá, aoube conquutar. de
Tranacorre, amanhã, o aniver.à- outra. vezes em que aqui eateve

":rio n ... t..,""!;'" ,.]" cçp F.,··d�A,..�"" �'lC\l- g',.�na� IlÚm@l'O de amigo_, te�
,pira. conceituado farmacêutico. J .ido muit", cumqrimentado.,

\,

I

�
Apresentando

grandes
inovações

NOVA

FÓRMULA

Relembrando Lídice

Um esmalte inteiramente

novo: seco ràpidamenta.
tem maior brilho e permo.

neca longamente s6bre as

unho�_

Praga,
�

(United) - Precisa

mente" quando várias mulheres

de Lidice depunham no proces

so contra o ex-governador na

zista Frank, contando corno ha

viam sido separadas dos seus

filhos chegava a notícia de que

fora ,encontrada na Alemanha

mais uma criança de Lidice. Es

ta acha-se na ilhal de Rugen, no

Báltico. Com ela sobe a 18 &

total de crianças da aldeia ar
rasada, cujo paradeiro se con

segue identlfica'r.

NOVAS

CÔRES
arrojados.,. lindqs,. exCÍ'

tontes, .. At Eose - Honor

Bright :. Proud Pínk,

33°10 MAIS De
,

ESMALTE
Acondicionado em no,vo

vidro, de maior tomonho
e linhos modernos.
,

.

(UTEX
Sempre

na vanguarda
em novas idéias!

_._-:;;:__---------
._----,_

Solucionada a crise russo-persa
Teerã, (United) - Em en- Laydjan e Jakmin, quasí todas

trevista coletiva aos jornalistas com mais de 30.00'0 habitantes.

amglo-arner icanos, um porta-voz Teerã, 5 (United) - O minis-

da presidência do Conselho con- tro de ,Propaganda declarou aos

firmou que as fôrças da Rússia jornalistas que o govêrno "con-

continuam a deixar o país, já cedeu dois ou três navios, os

tendo sido completamente eva- quais repletos de soldados 1"US-

cuadas as tropas soviéticas das sos deixaram o Irã, atrarvés do

cidades de Firuzki, Semana, porto de Pahlevi" .

E DITAIS
JUíZO DE DffiEITO DA COl\fAR. Carias Fermino Vieira: Um terre-

CA DE TlJUCAS no situado em Pôrto Belo, desta

Edital de praça com o prazo de 20 comarca, com setenta e dois me-

dias tros e sessenta centímetros (72m.,
O Doutor Maurillo da Costa 80) de frentes, por quinhentos di

Coimbra, Juiz de Direito da Co. tos (500m) mil e trezentos metros

marca de Tijucas, do Estado de quadrados (36.300m2), fazendo

Santa Catarina, na forma da lei, frentes e fundos ao mar, extrema

etc. ao norte com terras de Pedro An-

Faz saber a todos quantos o pre- tônio Vicente, e, ao sul, com ditas

sente. edital de praça, com o prazo de Francisco Baltazar, avaliado

de vmte (20) dias virem ou dêle pela importancia de quatrocentos
conhecimento tiverem, que no dia cruzeiros (Cr$ 400,00). Quem dito

sete (7) de maio próximo ás 10 bem quizer arrematar, compareça

horas, nesta cidade e Comárca de no local. dia e hora acima meneio

Tijucas, á porta do edificio da Pre- nados. E, para que chegue a notí

feitura Municipal, o porteiro dos cia ao conhecimento de todos,
auditórios trará a público pregão mandou expedir o -presente, que
de _venda e arrematação, a quem

deverá ser afixado no lugar do

mais der ou maior lanco oferecer costume e reproduzido na ímpren
a:cima do' preço de sua- avaliacão sa de Florianópolis. Dado e passa

os imóveis abaixo discriminados' do nesta cidade e comarca de Ti

separado para pagamento das cus: jucas, do Estado de Santa Catari

tas do arrolamento dos bens da fi. na, aos 28 dias do mês de marco

nada Virginia Maria Silveira: Um de 1946. Eu, Rodolfo Luiz Büchele
terreno sito em Major, desta Co- Escrivão o fiz dactilografar e o

marca, no lugar Praia Grande subscrevi. Maurillo da Costa Coím

com a área de 18.020 metros ou se: bra, Juiz de Direito. Está conror

jam 85 metros de frentes e 212 di- me o original, que afixei hoje no

tos de fundos, pouco mais ou me. lugar do costume e ao qual me re

nas, fazendo frentes á margem di- porto e dou fé.

\ reita do Rio Tijucas e fundos em Tijucas, 28 de marco de 1946.

terras de Antônio Vitorino; extre- O Escrivão: Rodolfo Luiz BÜChele

mando ao sul em terras ele Alzira
* * *

e ao. norte em ditas de Jerônimo JUíZO DE DIREITO DA COMAR-,
de tal, no valor de Cr$ 300,00 (tre- CA DE TlJUCAS
zentos cruzeiros). 2 - Um terreno Edital de praça com o prazo dé 20
sito em Major, desta Comarca com dias
16 metros de frentes, que fa:�em á O Doutor Mauri llo da Costa

margem do Rio Tijucas e mil e Coimbra, Juiz de Direito da Co
cem (1.100) ditos de fundos, que marca de Tijucas, do Estado de
fazem em terras de Antônio Vito- Santa Catarina, na forma da lei,
rino, e a área de 17.600 metros qua- etc.

'

drados; extremando ao sul -com Faz saber a todos quantos o pre
terras do espólio e ao norte em di. sente. edital de praça com o prazo
tas de Arivaldo de tal, no valor de de vmte (20) dias virem ou dêle
Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros). conhecimento tiverem, que no dia
Quem dito bem quizer arrematar 30 (trinta) do corrente. ás 10 (10)
compareça no local, dia e hora' horas, nesta c.idade e. Comarca de
acima mencionados. E, para qu� Tijucas, á porta do edifício da Pre

chegue a noticia ao conhecimento

I
feitura Municipal, o porteiro dos

de todos, mandou expedir o pre- auditórios trará a público pregão de

sente, que deverá ser afixado no, venda e arrematação, a quem mais

!ugar do costume e reproduzido na der ou maior lanço oferecer acima
Imprensa de FlorIanópolis, Dado e do preço de sua avaliação, o imó

p��do nesta cidade e comarca de vel abaixo discriminado, separado
TI}UCaS, aos 'quatro (4) dias do para pagamento das custas e taxas
mes de abril do ano de mil nove- do arrolamento dos bens finado
centos e quarenta e seis (1946). José Domingos Peixer: Um terre

Eu, Rodolfo Luiz Biichele, escrivão, no com vinte (20) metros de fren

q_ue o subscrevi. (Assinado) Mau- t�s e duzentos e cinqüenta (250)
nl!o da Co?ta Coimbra, Juiz de Di. dItos de fundos, sito em Nova

I reltO. Está conforme o original Trento, fazendo frentes ao norte

Que afixei no lugar do costume, a� no Rio do Braço e fundos que se

qual mé reporto e dou fé, achar no Travessão da Velha ex-

Tijucas, 4 de abril de 1946. tremando ao leste em terras' de
Rodolfo Luiz Büchele. escrivão. herdeiros de Emflio Piva e ao oes-

* * *
te em ditas de Elizeu Tridapali;

JUíZO DE DIREITO DA COMAR- perfazendo a área de cinco mil

CA DE TlJUCAS (5.000) metros quadrados, no va-

FAital de praça com o prazo de 20 lo� de Cr$ 5OO,O<? (quinhentos cru-

• dias' zerros). Quem dIto bem quizer ar-
O Dr. Maurillo da Costa Coim- rematar, cOplpareça no local, dia

bra, Juiz de Direito da Comar('a
e hora aCIma mencionados. E,

de Tijucas, do Estado de Santa'Ca. para, que chegue a noticia ao co·

tarina, na forma da lei etc �he�upento de todos, mandou ex-

'faz saber a todos q1.Í�ntos' o re- p�d�r o presente,' que deverá ser

sent� edital de praça com o prazo af.lxado, no lug!lr, do costume e �e
de vm!e (20) dias virem ou dêle m,odU.ZIdo na Imprensa de Flon�
conhecImento tiverem, que no dia nopolls. Da�o e passado nesta Cl-

30 de abril próximo. ás 10 horas d?de de !IJucas', !los quatro (4)
. !lesta cidade e comarca de' Tijucas" dIaS do mes de abnl do ano de m!l
a po.rt;a do edifício da Prefeitur� novecentos e quarent_:a �, seIS

�umclpal, o porteiro dos auditó- (194�). _ Eu, Rodolfo LUlz �uchelt:,
nos trará a público pregão de ven-

Escrlvao, q':le o subscrevI.
.

(ASSl
da e arrematação, a quem mais na�o) Ma�nl�o da Cç>sta Cormbra,
der ou maior lanco oferecer acima JU,l;. de Drrelto

.. E�tá conforme o

do preço de sua -avaliacão o imã- onomal, que afIxeI no lugar do

vel abaixo descriminado, 'separa. �éstume, ao qual me reporto e dou
do para pagamento das custas do

.

"'To]ame:1t.n (''''O ),"'''C' (''lO:; f;'1�'" - Tijucas, 4 de abril de 1946.
,Ernesto Antônio

�

Vieira e' s/m.· j' R d fo 01 o Luiz Büchele, escrivão4

I
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Moscou se opõe ao

Conferência da

,

IniCIO

Paz.
da
Maio

•

da Confe-

Rússia tenha solicitado a sus

pensão da referida Conferência.
Tanto os Estados Unidos como'

a G.rã-Bre.1anha informaram á

França que a Conferência' deve

começar no dia 10 de maio' co
mo foi combinado anteriormen
te. Entretanto, se li Rússia per
sistir em sua atitude, o govêrno
f'ramcês não acredita que possa

começar a Conferência. pois
não admite que QS delegados te,

nham ultimado para tal data a

sua tarefa,
Faz duas semanas que. a

..

elD
França' enviou urna .ob Inda

gando se os delegados termina
ram os tratados com antecipa
ção suficiente para poder con

vocar os países á Conferência
da Paz no dia l° de maio. Tan
to' os Estados Unidos come a

•

Grã-Bretanha responderam afir-
mativamente; Não foi recebida

contestação oficial da Rússia,
porém o govêrno soviético in
dicou que se opõe á convocação
de Conferência sem haver sido,
antes ultimadas as minutas dos

tratados, em Londres.

París, (United) - De- fonte
autorizada informa-se que a

Rússia comunicou á França que
se opõe á celebração da Confe
rência da Paz antes que as cin
CO' gramdes potências cheguem a

um aeôrdo perfeito a respeito
das linhas gerais dos tratados
de paz.

Os sub-delegados
rência dO'S ministres .das rela
-ções extertores, em Londres,
preparam agora as minutas dos
referidos tratados, Negam as

fontes dignas de crédito que a

'""

�r

" .

A Tosse e a SufoCGcão da
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos

Leve, persistente, deliciosa -

�t complemento perfeito de seu perfume favorito.

Para ser usado prodigamente.

Agora

der-se contra os futuros ataques. Por
exemplo, muitas pessoas que haviam
perdido peso, que passaram as noites
sem dormir e que se sennam sufocadas
com os sucessivos ataques de asma ou

brouqmte, descobriram que Mandaco
acabava com os acessos desde a prí
meira norte e muitos. já há anos, não
voltaram mais a sofrer de asma.

,

Sinta Alívio lmedietc
A primeira dose de Mendaco come

ça a trabalhar através do sangue, aju
dando a natureza a acabar com os efei
tos da asma e bronquite, Em pouco
tempo, Mendaco fará com que se sinta
anos mais jovem e mais forte, Adquira
Manduco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia: experimente-o e veja como
dormirá bem esta noite e como se sen
tirá melhor amanhã, Nossa garantia é
a sua maior proteção.

MendacOÁ:O!:'::�
'tambem a (5 10,00

Sofre V, de acessos de asma ou bron
quite tão fortes que perde a respiração
por momentos e que não pode dormir '?
Tem que tossir t.ento que lhe parece
abalar os músculos do estômago ? Seno
te-se débil, incapaz de trabalhar? Tem
que evitar as correntes de ar e certos
alimentos? Mllsrno que esteja sofrendo
por milito tempo deve ter confiança
nesta nova receita médica chamada
Mandaco, Tudo o que tem .a fazer é,
tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata
ques desaparecerão, Mendaco começa
a .ctrcular ao sangue em poucos rninu
tos, ajudando a promover uma respí
ração fácil e li vre, sono reparador e

tranquilo, de maneira que desde a pri
meira noite se sentirá mais jovem e
mais 'forte.
Anos sem Ataques de Asma
Mendaco não produz apenas alivio

quasi imediato e respiração livre, mas

ajuda tambem o organismo a delen-

A Mulher Paris e Londres
PARIS (H. P.) - A mulher moderna de Paris e de Londres �abe

despertar, �dqUÍilir e. conservar a sua Femirrilidade, Juventude, Saúde,
Atração e Beleza, tão desejadas e neccssártas em -tod?s os períodos <!e
sua vida, A sua arma é O' famoso tratamento Okasa, a base de Horrnô
mdos frescos e vivos, exta-atos das glâmduJas endócrinas e de Vitaminas
essenciais - Fonte de Vdtroildade. Okasa é conhecido em todo O' rmm

do, e fab�icadO' pelos' reputados L�()lratórios Horrno Phanma de Lon
dres e Paris é importado agora. diretamente de Londres. O tratamento
Olcasa é un� medicação de escolha, u1tra ,raciO'nal e, cíentifíca, ,sua efi
cácia: terapêueíca é clinicamente coln,prO',v��a '!" ofere.ce O' maxnno de,
sucesso em todos O'S casos ligados a deficiência IdO' sistema glandular,
do aparelho germinativo e do teôr vitamiTIi�, com

. Flfigirle�.. insufi
ciência ovariana, regras anormais, pe,rt�rb3içoes. da idade crítica (mt;
nopause) , obesidade ou magreza ex,�ess,lv,as, f.1a?ldez da I?'ele e rugosi
daíde da cútis, queda 'ou falta de turgêncía dos s>el�s, etc., tôdas essas de

fdciêncí as de origem glandular na muillher. Ok,asa en{)Oirut�,a-s� �as boas

Drogarias e Farmácias. -'- Informações e 'P�l{!Jos ao �)1.st.ribll!ld�r ge
r-al : Produtos Arna Av. Rio Branco, 109 - RlO de Janeiro. Experirnen
te Okasa e se .conv�,nee.rá! Peça a fórmula drágeas "ouro" só em .emba
Iagern or-iginad de Londres.

I
I
I
I

-----

I
I
LACTIFERO

Lactífero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o

Lactifero tem prestado às sras. mães, quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoj e conhe cido , Em sua farmâcra ou

com o depositário S. M, BANDEIRA. Rua Paísandú,
219 - Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est. do Rio Grande do Sul.

ESCRITÓRIO JURIDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisrâr!o de Camargo Branco

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

En dereço telef!'ráfieo: "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

c $
ORLANDO SOA l{_PI�LLJ

Roa G6Bselbeiro Mafra, 36 � loja e �obreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal, 51' --- End. Teleg.: «S'carpelli)) _..,- Florlanôpelís

!
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',Que convém saber
sôbre.o DDT

-Como age êsse novo e milagroso
inseticida? De que é feito? Pode
-ser usado em animais -de estima-
-ção? É prejudicial às pessoas?
Tem eficácia contra as traças e

.0 cupim, ou estraga as roupas e

o mobiliário? Qual a sua ação
.sôbre os percevejos, as baratas,
.as moscas e mosquitos? Tem-se
:falado muito sôbre o DDT, mas

.é errado quase tudo o que a res

:peito se pensa. Seleções de fere
'reiro dá-nos os fatos, corrobora
.dos por autoridades no àssunto.
Também neste novo número

,A ESTRANHA VIDA DAS ÀBELHAS.
"Como é que. entre 10.000 pretendentes

· 'ardorosos, a abelha-mestre escolhe, seu
companheiro? Porque são massacrados,
periOdicamente, os machos, pelas virgens
.enfurecidea? Leia o que há de fascinante
mistério. de científico e de dramático,
:nesta história da existência das abelhas,
contada, de modo incomparável, por
Maurice Maeterlínck.

.-di ••• 0 •••••••••••••••••

UM CAMINHO PARA A CASTIDADE.
Vale a pena manter a castidade antes do
.casamento? � melhor do que ter "muita
experiência"? Em Seleções de fevereiro,
conhecido escritor dá sua opinião aôbre

· as vantage-ns da castidade. Leia esta de
fesa da castidade. em termos realis cas, e
veja como o autor está orientando seus

· filhos através as. tentações, armarrdc-os
com algo mais forte que o medo do cas

tigo. Compre hoje mesmo a sua Seleções.
....... . . . . . . . . . . . . . . . . - ...

UMA MULHER EM SHANGRI-LÁ. Um
desastre de aviação atirou uma moça e

dois rapazes do exército americano numa
-selva tão afastada que nos mapas estava
marcada como "desconhecida", Leia a hís
-tôr-ia íntima e dramática dos 47 dias ea-

·

-tranh'iseimoa que ela passou 'entre alguns
selvagens do "Vale Oculta"daNovaGuiné.

..... . - - .

r, São ao todo 26 artigos interes
santes e estimulantes, mais uma

-condensação de notável livro,
.meste novo número de Seleções.

I

Compre

SELECÕES
,

DE FEVEREIRO

À vendo agora
,A REVISTA INTERNACIONAL

j?UBLICADA EM SEIS IDIOMAS

",jt ••• - ••••••••••••••••

Representante Geral no Brasil,

fERNANDO CHINAGLIA
flua do Rosário, 55-A, 2.· andar - Rio

......... .,...,. •••• 8.&"

·1 Ouro pcHd Denti��a5
22 Quilates (Justo Título)

"� E."lop. de 3 e 5 "",ma.

Pedida ao
. DEPÓSITO DENTARIO

M A_ S E T T.l_....
RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

'NI(O HIl: IGUA·L'
&J&IE .....,••• ' 1\1

Reabertura do
Laboratório

R adio-Tecnico-Electron'
Fundado em 1935

Montagem de rádios. Ampli
, fi.cacloI'es-Transmis8oll'es

Material importado direta
mente doa U. S. A,

ProDrietário
OtOtnnr 6eorges Bõnm
E:ectl e - Tecni.co - Profissional

formado na Europa
Florianópolig.

�U(1 lrf.io i>inte n 29 _. Sob.

\

1

I
I

.g'·It.,,,, ...... *"�
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Uma mulher
em Shangri-Lá

Do avião destroçado saíram, ras
tejando, uma moça e dois rapazes
do exército americano - e perce
beram que se achavam numa selva
tão remota que nos mapas estava

assinalada como sendo "desconhe
cida". Assim começaram 47 dias
de aventuras, com muitos momen

tos de terror. Seleções de fevereiro
nos traz a história, contada pela
própria moça, dos seus dias dra
máticos entre os selvagens do
"Vale Oculto" da Nova Guiné.

Compre hoje mesmo seu exemplar
de Seleções, antes que se esgote.

ATE' FINS
DE ABRIL
Cairo, (United) - Após decla-.

rar que ainda não foi fixada ne

nhuma data para a abertura das

negociações a'JlJglo-eg1pciru; o pri
m:i..ro ministro Sedky Pachá acres

.oentou que ainda não havia sido

ofioialrnente informado dia compo

sição da deJ!egação britânica, nem

da data de sua chegada ao Cairo.

A respeito escreve o [ornal "EI

hoham" que o govêrno britânico

deseja, inícíalrnente, encarregar o

embaixador da Grá-,Brctanha �o
Egito de sozinho conduzir as nego

ciações com '() govêrnc egípcio,
'<las em consequência das criticas

que foram feitas pela opinião pú
blica egípcia e por ímstâncias do

primeiro rninistno Sedky Pachá, o

govêrmo Abritâruco decidiu formar

uma delegação composta de ho

mens de autoridade necessár-ia pa

ra tOllDiaJr as mais importantes de

cisões.
Diz-se que a intenção de ambos

os 1,OOos é terminar as negociações
até 10< f1m do corrente mê-s de abril.

FI OE I NE

Também nes·te novo númel'o

QUE DEVEMOS SABI:R SÔBRE O
DDT. Como age êsse novo e milagroso in
eeticide ê .€ prejud ida! às pessoas? Pode
aer usado-em animais de estimação?Estra..

gerá roupas ou mobiliário? Quase tôdu
as nossas idéias eôbre o DDT são errôneas,
Leia os fatos, neste artigo autorizado.

A prisão de ventre é um 'grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilíbrio salutar.
Em sua Farmáeia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisanáú, 219 Caixa Postal, 572 - Porto Alegre IIEst- do Rio Orande do Sul.

.

· .

A ESTRANHA VIDA DAS ABELHAS.
Como é que, entre 10,000 pretendente!
ardorosos. p abelha-mestra escolhe seu

companheiro? Porque são maeeacrados,
per iõdicernente os machos, pelas virgens
enfurecidas? Leia o que hã de fascinante
mistério, de científico e de dramático,
nesta h is tória da existência das aberhas,
conteda, de m-do incomparável, por
Maurice \t! aeterlinck

. - - . - -
,

.

NOVO � eXTRAORDINÁRIO PREPA
RADO MÉDICO. A estreptomicina já
tem dado resultados onde falharam as

sulfas e a penicilina. lt ef.icaz contra as

febres tifóide e ondulante; talvez sirve
também no combate à tuberculose, à
lepra, e até à coqueluche. Leia como se

desenvolveu a estreptomicina a partir de
bactérias do solo - e veja 08 resultados
já obtidos.

· - .. - .

São ao todo 26 artigos interes
santes e estimulantes, mais uma

condensação de notável livro,
neste novo número de Seleções.

Compre

SELEÇÕES
DE FEVEREIRO

.À vendo agora
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS

· - .

Representante Geral no Brasil,

FERNANDO CHINAGllA
Rua do Rosório, 55-A, 2.0' andar _ Ria

•••••••••••••••••
- -

Aos' sofredores
Dra. L. GALHARDO,Ex-mé

dica do Centro Eapírita Luz •

Caridade e Amor. comunica
� mudança do seu consultó
rio para a Rua do Senado
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde pOisa a oferecer.
011 ll"UIi pré.timos. Escreva de

talhadamente -- nome. ida

de. endereço e envelope se

I udo para a reapc'ita.

Exame de sanque, Exa.me para l"erificllçã.o
de cancer, Exame de urina. Exame 901'0.

verificaçã.o da qravidez, Exau18 <ie escarro,
Exame para

. verificação da doenças do.
�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
I\utovaccinas e tronsfusã.o de sorlques,
l:..xame qu(mico de farinhas, bebida

café. áqua., etc.

Compre

SELECÕES
,

DE FEVEREIRO

I IÀ vendo agora QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA ?
A REVISTA INTERNACIONAL

.

PROCURE A
PUBLICADA EM SELS IDIOMAS

•••••• e _. _. _ •••••• _..

I Alfa-Iatar-Ia Pere-,ra & MelloRepresentante Geral no Brasil:

N
'

:"�R:�::�;:,�;;�:�:;��':�. i R." F,l nc' "ohmie, " _ "h',d,

.

�!,t�t�)on!�na�!, �m m!n� dertorizadamente se informou premeditação e alevosia o

que o dr. Marcel Petiot foi inocente de seis outros as-Icondenado á morte. Como sassinatos.
se lembra, Petiot é acusa- O doutor Marcel Peiiai
do de ter assassinado 63 dormia, enquanto o juri de-
pessoas, abusando de sua liberava, porém, aparente-
qualidade de �dico e se mente foi informado sõbre
apresentando como capaz o "uereâitum" imediata-
de conseguir a. saida de ci- mente antes de entrar na

dadãos franceses da -seú ter- sala e estava preparado pa-
ritôrio. en-vão ocupado pe- ra escuta?' a confirmação
los alemães.

I oficial .

Ao chegar ao banco dos
Paris, (United) Os réus, voltou-se para o seu

jurados declamaram Marcel " irmão e fez-lhe um gesto
Petiot culpado de 24 homi- de resignação com a mão.

Laboratório
(Iínico cf

RUA JOÃO PINTO, 25
tone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Fum..Narbal Alus de Souza

da Costa AvUa

CASA MISCELANEA distri
R. C. A.

RETIRARAM SUAS CANi)l

DATURAS
'I'ódas as bebidas, inclusive as

L.ilJl .cauas em outros Estados,
i'eUl'al'am suas candídaturas,
para reinar nos lares ça�a.r�·
nenses, - em vista. ?a ce_rhssI
ma vitória do apentivo KNOT.

I

•••••••••••••••• -1

Novo fi'
extraorêlinário

Preparado Médico
Já tem dado resultado onde falha·
ram as sulfas e a penicilina. Cha
ma-se estreptomicina, e promete
ser uma kma de grande potência
contra grande número de doenças:
as febres tifóide e ondulante, a

cólera, e talvez até seja de grande
utilidade no combate à tuberculo

se, à lepra" e mesmo à coqueluche.
Seleções de fevereiro conta-nos

como a estreptomicina se desen

volveu de bactérias do solo - e

descreve alguns dos surpreenden
tes resultados obtidos.

Também neste novo número

UM CAMINHO PARA A CASTIDADE.
Vele a pena manter a castidade antes do

casamento? :t melhor do que ter "muita

experiência"? Em Seleções de fevereiro.
conhecido escritor dá sua opinião eôbee

as vantagens da castidade. Leia �ta de�

fe"'R da castidade, em termos realIstas. e

veja como o autor está onentando se�
filhos através as tentações. armandO-ali

com algo mais forte que o medo do cas

tigo. Compre hoje mesmo a sua Seleções.
.....................

UMA MUlHER EM SHANGRI-LÁ_ Um

desastre ce aviação atirou uma moça e

CQis rapazes do exército americano numa

selva tão afastada Que nos mapas estava

marcada c;_mo "desconhecida". Le:a a h�s·

tóri'l íntima e dramática dos 47 di:::ls 03-
tremhissimos que e.a. passou entre alg'..l.ns
s�:-1vagens do "ValeOculto"da NovaGurné.

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

QUE DEVeMOS S'A8ER SÕBRE o DGi.
Como age êsse novo e milagroso inseticida?
:E: prejudicial à3 pessoas? Pode se.r usado

em animais de estimação? Estr gerá rou

pas ou mobiliário? Qm�se todas as noos�s
idfias sobre o DDT são CrrGne3s. Lelf�

� fatos. neste artigo autorizado
......................

São ao todo 26 artigos interes

santes e estimulantes, mais uma

condensação de notável livro,
neste novo número de Seleções.

Ccmpre

SElECÕ'ES
,y

DE FEVEREIRO

À venda agora
A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS

••••••• o •••••••••••••

Representante Gerál no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosário, 55-A, 2.0 andar. - Ria

• �'� � U o Q � Q o. o o o o o.

CREDIÁRIO « K NO T»
Avisa QcS

eecritórlo
junto

seus clientes a m odonco
para a rua João Pinto n>

à Redação do «O Estado».

de
5.

•••••••••••••••••

Um caminho para
a castidade

Vale a pena manter a castidade
antes do casamento? � melhor do

que ter "muita experiência"? Em

Seleções de fevereiro, conhecido
escritor dá sua opinião sõbre as

vantagens da castidade. Leia esta

defesa da castidade, em termos

realistas, e veja' como o autor está
orientando seus filhos através as

tentações, armando-os com algo
mais forte que o medo do castigo.
Compre hojemesmo a sua Seleções.

Também neste novo número

NOV(\ E EXTRAORDINÁRIO PREPA

IlADO 'MÉOICO. A estreptomicina já
tem dado resu: tados onde. falharam eé

eutfes e a penicilina, '€ ef-icaz contrE:l as
febres tifóide e ondulante; talvez strva

também no combate à tuberculose, à

lepra. e até à coqueluche. Leia como se

desenvolveu a estreptomicina a partir de
bactérias do solo - e veja os re3ultados

já obtido3.

Dr. 8. 6 S. Medina
�arlD. L.

QUE DEVEMOS SABER SÔBRE O
DDI. Como age êsse nove e milagroso in

seticida? É prejudicial àa p�soas? Pode s�r
usado em animais de estimação? Estra

gará roupas .ou mobiliário? Q_uase todas

as nossas idé'las sôbre o DDT 5&0 errôneas.

Leih os fatos, neste artigo autorizado ..

r-------------

; SELEÇÕES
� de FEVEREIRO

I· - ..

A ESTRANHA VIDA DAS ABELHAS.
Como é QU"', entre 1 0.1;00 pretendentes
ardorosos, a abdha�mest.ra eeco:he seu

companheiro? Porque são m'3ssac�ados,
periõdicamente. os M:!:chos. pelas vlrgen3
enfu{'ccidas? Leia o que há de fesc.nante

mistério, de científico e de dramático.
nesta história àa existência das abelhas.
cont3d�j, de. modo incomparável, por
Maurice Maeterl�nck.
· - - ...

· -

São ao todo 26 artigos interes

santes e estimulantes, mais urna

condensação de notável livro,
neste novo número de Seleções.

APENAS Cr� �,IW
Com eSSa ínfima quantia Voe.

está auiiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de EsmolaI
aos lndisrentes de Florianópolis.

buidara dos Rádios
Victor. Válvulas e

Rua C,)Tl!leth�ifO
Disco'S.
Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7 DE\ABRIL
Sto. Hegísípo, Ooufessor
Supõe-se que este santo mor

reu em Roma pelo ano de ,180.
Segundo algumas observações.
em suas obras, era ele descen
dente de judeus. De Jerusa
lém dirigiu-se para Roma, pa-

Irando no caminho em Corín-
Direção de PEDRO PAUUfMACHAIii>@ to. Mais do que isto mão sabe-

------------�-------------------- --------�

I mos de sua vida. Entretanto,

O I Cl b f' Ii hoi
,

9 h
'

I é este santo por causa de SU&
. ate

-

,U e ara rea Izar oJe I
·as' o reI'S, a grande obra sôbre os inícios.

da Igreja e a doutrina católica

4a. regala interna, -em disputa da de grande·valor. Pois, chegado
muito perto aos tempos dos

C A'
.. Apóstolos, 'conhecia perfeita-

«
,

OPa
'

In.e r 1Ca». mente os- e1nsinamentos deles.
e de seus sucessores imediatos.

. . Depositou estes conhecímen-

I na Capital Gaucha, frente ao

I
de. O clube caroiea propunha .' " .,

Cruzeiro, não foi além de ajus- uma excursão na base de 50 tos numa obra d: cinco livros,

tado empate, assinalando um mil cruzeiros, livre de despe- o que nos perm.Ite ver e pr?
goal cada bando. Teixeirinha,lsas, por três partidas. var <;lrue a dO,.-ut;ll1a, da Igreja,
o renomado craque catarinen- - Via terrestre, seguiu on- do século XX e a mesmIssI�a
se, foi o autor do tento cruzei- tem para Blumenau o atacante, que a que prega:am os Após
rista. A renda atingiu a. quan- 'I'eixeirhnha, que brevemente) tolos. Que importa a falta de

'tia de Cr$ 55.040,00. assinará contrato com & Cru- pormenores da VIda do sant�,
-Arruncia-se que já foi escala- zeiro, de Porto Alegre. I quamdo a sua obra o s.obrevI-

veu fornecendo-nos mats uma.da a equipe argentina que par-

dticipará do Campeonato Sul-" fiei' to o delega o confirmação da autenticidade
li \J do nosso credo moderno?Americano de Natação, a dis-

trabalbl'"staputar-se no Rio de Janeiro. HORÁRIO DAS SANTAS ])IIS-
- O Conselho Técnico de México, ..6 (U. P.) - O Co:' SAS PARA DO])nNGOV�leibol da Confederação' Bra- mité Executivo da Conferência Catedral: 6, 8 e 10 horas.

sileira de Desportos resolveu, Regional decidiu, por utumi- Novena: ás 19 horas.
apezar da solícitáção da Fede- midade, aceitar as credenciais! Em dias da semana: Missa:
ração Mineira de Futebol, man- do delegado trabalhista da Ar-, ás 7 horas.
ter as datas já fixadas para a gentina, sr. Malvicini. I Lgreja de S. Framcísco : 7 e
disputa do próximo Oampeona- Anteriormente, l'epresentan-' 9 horas.
to Brasileiro- de Voleibol. O tes trabalhistas reunidos em· Hospital de Caridade: 5,30-
certame fôra marcado <para [u- uma sessão secreta haviam e 8 horas.
nho, no período de férias esco- decidido recusar aquelas 1�"1"e- Purfssimo Coração de Ma-
lares e uníversttártas o que fa-

denciais. ria (Parto): 8 horas.
. cilitará os trabalhos das enti-

_- ,_- Igreja de Bta. Antônio: 7 e
dades na formação de seus se-

,8 horas.
Iecíonados Aquele orgão da

Igreja de' S. Sebastião: 6,30
"mater" nacional deliberou horas.
enviar a Belo Horizonte os

Igreja Sta. 'I'ereztnha : 8 ho-
desportlstas Canor Simões e

Fernando Ramos para estudar
o assunto junto aos dirigentes.
da Federação Mineira e pro-:
vídencíar na organização do
campeonato brasileiro.

- Informações chegadas de
Porto Alegre revelam que há
muito o' América, do Rio pre
tende excursíonar àquela cida-
.......aai ·••••••••••

rotas!

Preço único - Cr$ 2,40 - �eral - 1,00 - "LIVRE"

Crtanças maiores de 5 anos poderão entrar.
IMPERIAL - As 2 horas - Matinée do Barulho

Um filme vertígtnoso, cheio de torcidas e sensações!
"ases" do volante numa corrida vertiginosa!

A PISTA DA ])IORTE
Com - Joan Valerie - Henry Armetta,

HORIZONTES BRANCOS-
,

Com - William Lundigan - Virginia Dale - e o "Cão
Sábio" ..

Inicio do'melhor e mais sensacional seriado que Holly
wood já produziu!

OS PERIGOS DE NYOKA Rio, 5 (Via Aérea) � A secreta-
Com - Kay Aldrid.ge - 1° e 2° Episódios (5 partes). ria da presidência da República
Lutas! Homens contra homens!' - Homens contra feras l di.:r.i:giu cirooJar a todos os m.iius�
Preço único - Cr$ 2,40 - "Lmp, 10 (dez) anos.". téríos e órgãos sUJbOTldina,dos, de�

. . . . . .. . '.. cbrando que a admissão de servi-

Simultane.mente . dores ,na qualidade dre extra-nu-

ODEON - 4112 - 6 Y2 - 8 1/2 '-
c.

IMPERIAL - 7 1/2 hs. merwios contratado é feita "para
Sessões Elegantes o desempenho de função recOinhe-

A 20TH CENT'URY FOX apresenta a sua mais arrojada c.idarnente especi'aliZalda e para a

produção! A história dolorosa dfun com;positQr genial, sujeito qual não haja servidor devidamen-

a criminosos lapsos de memóri,a,! te habilitadoU• Alc�soonta que é
,

C O N SE R:T O M A C A B R O '�ada a adJmi.s.são "para função·
Com - Lail'1d Gregal' - Geor:ge S!lJlders - Faye Marlowe oo�espülndente á série fullcional'�.

e apresentaJndo: A nova LINDA .DARNELL ao lado do novo Diz quJe o presidente Dutra! delihe-.
insinuante :galã CLENN LANGAN. rou permitir o 100nt1'ato d,e pessoal..

Forte! Impressionante! Amoroso! Cheio de sut'lpresas! mas que seja pI1OlC!ess�do sómente

Preços: ODEON - Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00 - Às 612 - para o exercido de fU'l1Ção técnica,
Cr$ 5,00 (único). IMPERIAL - 'Cr$ 4,00 --=- 3,00. .qÚrin,doo absolutamente nc'ccssái'ios

Cen.sura: Até 14 anos. para seus serviços.
.

.

CRôNICA DOMINICAL

AMADORISMO "MARRON"
Sabemos perfeitamente que alguns clubes amadoristas da

cidade díspenderarn vultosas somas com o pagamento de "lu
vas" aos seus novos valores.

Sabemos, sim. Mas não podemos provar, porque não os vi-
mos depositar a "gran_,_a" nos bolsos dos tais 'amadoristas
"marrons", estes que se arvoram em craques, quando, na ver

dade, não passam de verdadeiros fracassos. Sómente median
te bom pinheiro é que assinam inscrição e, após alguns meses,
só jogarão se forem bem gratificados.

Há muito que o profissionalismo futebolistico foi banido
da nossa ilha, porém os seus remanescentes aqui ainda perma
necem,

Profissional é o [ogador que faz do esporte um meio de ga
nhar a vida, sendo considerado, portanto, um empregado do
clube que o contratou.

Amadorista é aquele que se diverte praticando o esporte',
não tendo direito a remuneração.

O bom amadorista dspreza todas as propostas onde se

negocia a dínheíro. •.
O bom amadorista luta por amor ao clube que depende e

pelo seu aperfeiçoamento fisico, pelo bom nome do esporte"
obedecendo sempre ao imortal lema de Ovídio: "Mens sana

-

in corpore sano".

o CLUBE DOS NA]){ORADOS
Com - Jeam Parker - John Archer - Centenas de Ga-

• • •
"

FRENTE AO BOCAIUVA CRONIS'l'A WALDIR DE OLI-
TREINOU O AVAÍ I .

VEIRA SANTOS

, Quinta-feira última, á tarde,' Transcorrerá, na data de
ensaiaram os "azurras" no amanhã, o amíversárío riatalf

gramado da Praia de Fóra, cio do nosso distinto compa
frente ao <conjunto do Bocaiu- nheíro de imprensa esportiva
va. O ensaio esteve bom, notan- cronista 'Valdir de Oliveira
do-se bastante entusiasmo e Santos, redator interino do
técnica nos dois quadros. Na"Diário Oficial do Estado" e

equipe do sr. Agapíto Veloso, diretor da secção esportiva da
foi-me dado apreciar os novos nossa coníreíra "A Gazeta".
valores que concorrerão, sem 'Infatigável tem sido na lu

dúvida, para a boa apresenta- ta pelo desenvolvimento do

ção do "eleven" no campeona- nosso esporte, não esmorecen

to. No conjunto avaiano, Adol- do nunca a1ríte as situações crí
finho demonstrou estar ainda tíoas que sempre atravessamos.
em grande forma. Tavínho, Suas crônicas escritas com ca

Henrique, Zackí e Nizeta treí- prieho são lidas e epreciadas
maram bem. Apesar de não por todas, razão por que deve
mais 'pertenoerem ao clube do rá ser muito felidtado ama

sr. Arnaldo Dutra, ensaiaram nhã ..

os players Saul e Bráulio que, "O Estado Esportivo" sen

breve ingressarão no futebol te-se prazeroso em registrar o
.blumenauense. A.n1ibos os joga- acontecimento, enviando ao

dores fizeram excelente exibi- colega, com amtecedência, o seu

ção princtpalmente o extrema abraço de parabéns.
n. 1 do Estado, que ainda cons- * * *

títue perigo para os guarda-va- PROSSEGUE, HOJE, O CER-
las adversários. O ensaio ter- TAME 'PAULISTA
minou com o escore de 5 x 1, São Paulo, 7 - Com mais

pró-Aval. três encontros proseguirá hoje
E. J. T. o Campeonato Paulista de Fu-

• • • tebol, ontem inaugurado.
TORNEIO INTERN() DE FU- São os seguintes os jogos
TEBOL NO COLÉGIO CATA- programados para hoje: Por-

RINENSE tuguesa de Desportos x Portu-
Por iniciativa. do padre Nu- guesa Sarrtísta, Coríntians x

nes, orientador esportivo do Comercial e Jabaquara x ·S. P.
Colégio Catarínense, será efe- R. �
tuado, êste ano, o "Torneio • «< •

Interno" no qual tomarão par- O PAULA RAMOS QUER BO-
te aS seguintes equi'p-es forma- TELHO
das. pelos alunos Internato, A nossa reportagem canse-

Externa.�o, 1° Ciêntífico, 20 e guiu B1purar que, o Paula Ra.-
30 Ciêntífico. O .programa dos ,mos E. C. e8tá fazendo ingen
jogos já estão sendo estudados tes esforços para .obter o con

e, de:ntrÔ.\ em breve, terá iní- curso do zagueiro Botelho, ex

cio a sell:sacional temporada. jogador do Ritz, afim de calo
Os jogos_serão realizados no cá-lo ao lado de Luiz, na tempo
gramado interno. Os alunos rada amadorista do corrente
desses superior estabelecimen� ano.

to de e!Ilsino estão vivamente
oi< "'. '"

:Ln,teressados na realidaJde des- VÁRIAS NOTíCIAS
sa notável inidatiV'a,

I O
.

Palmeiras, de S. Paulo,
E. J. T. em sua segunda apresentaçào

Cínes ODEON- IMPERIAL
CINES COROADOS

llratjnée� do Domingo 7 de abril d� 1946
ODEON - lY2 - 'Matínée das Moças

SEREI SE])IPRE TUA
C0111. - Paulette Goddard - Sonny Tufts � Música! Ro

mance! Poesia!
A mais desopílanre comédia do ano, cheia de músicas

J

romance!

• t

Relig�ão
. : - O SANTO· DC -DIA

.i.:
�.

)..'1
{ .'

·ras. .

-I Capela do Montserrat: 8 110-

I
ras, .

Gapela do Monserrat: 8 ho

Iras.
Asilo Irmão Joaquim: 6'

horas.
Saco dos Limões: 8 horas.

I Ginásio: 5, 6 e 7,30 (só alu

nos), - 8,30 horas .

Capela de S. Luiz: 6,30 e 7
horas.
Capela do Abrigo de Meno

res: 6 horas.
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos . Pa

dres: 8 horas.
João Pessoa. (Estreito): 7

horas (igreja), - 9 horas (ca
e pela).

São José: 7,30 e 9,30 horas,

K·126·P

Só para funções
tp.coiras

.I
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-es TRAIÇOEtROS
ATAQUES EPILEPlICOS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DAVIDA,
DESAPARECEM COMPLE'
TAMENTE C{)M O USO
DlARIO,DURANTE TRÉS
MÊSES, DO CONHECIDO
E EFICIENTE PREPARA'
00 CIENTíFICO

..

Pequenos
, .

.

snuneres
1\1010r a óleo

,

cru

Nttas
.

cientiticas
INViESTIGAtçõES CIENTIFI
CAS SOBRE A CRIAÇÃO DE

ANIMAIS

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

\

, oof.tltl� · ·
·

<, ,�S� '" ..

. .. em qu:
O UtA� todos de minha fami-

'O�stl I lia tenham prazer e orgulho de
morar. Deverá satisfazer aos nossos hábitos

e necessidades e possibilitar a expansõo d'a per-

sonalidade de cada um, sem prejuizo dos demais.
Porisso, minha casa deverá ser, acima de tudo,
sólida e confortável, refletir as tendências da
nossa época: nela pretendemos usar todos os

modernos aparelhos domésticos que a ciência

e a indústria criaram para facilitar <;I vidp. E
para que isso seja possivel sem custosas re

formas posteriores, extensões anti-esteticas,
perigo de incêndios e curto-circuitos, farei
questão de que se estude, previamente, uma
instalaçõo elétrica completa e adeqllad...a

.

para o nosso lar.

P R o J

_a��__:B_�r.ii:&;�'W\!![.�

ALDARY TOLEDO - ARQUITETO

:ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Anunto.: Turídicos -- Comerciai. -- Rur'àis e -�nformativ�.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte no,sa Organizoção ontas de se decidir pela com

'!)ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer-

emprella nelte estado '

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

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

Al\iPLIAlCÃO GIGANTESCA
DA VISÃO

O novo mícroscópío eletrô
níco cujas 'experiências foram
terminadas ainda recentemen
te, abre um vasto campo no

terreno das investigações me-

VEN:TILADORES ,dicas. Esse aparelho constitue
Vendem-.e dois ventiladores elec- um aperfeiçoamento do mode

tricos, grandes, para cima de me- lo eX!perihI1ental construído
.a ou parede, sendo um oscilante, em 1936 por um professor do
proprio. para e.critório, barbea- Colégio Imperial de Londres.
rias, cafes, etc. Tratar na rua AI-

Sôbre uma téla de um '
..verde,mirante Lamego 15. 1-

* *.* -.' -_ - - - fl trorecente torna-sê'- possível
T E R R E N o

I
ver os objetos de tamanho ínfi-

Vende-se um te1'1'e."o com madeira d� lei, nítesímal, como, por exemplo,grande mata e cachoeira, SItuado no distrito de
. . tí 'r d "d d ._

Paulo Lopes, município de Palhoça, contendo as ;par lrcuLas· e OXl o e Zln

oitocentos e cinqüenta metros de frente, que 'CO encontradas no húmus que
faz com o Travessão de Bom Retiro, com dois médem apenas 0,0000254 de
1I1ii oitocentos e sessenta metros de fundo. "ra- um milímetro! ,Esse mícroscó
tar com Nilo Chaves à rua José Jaques n. '1,
telefone M 760 - Fpolis. pio consegue aumentar de 50

vezes as 'resultados obtídos
'com os melhores modelos fa
bricados altié hoje e funciona
mediante a ação de um feixe

I luminoso de eletrôníos lançado
em duas etapas através de
lentes magnéticas. Um feixe
luminoso de 50 watts dirige-se
primeiramente sôbre um pla
no mtermedíárío, aumentando
o objeto' que se quer ver umas
60 vezes; 'em seguida, as lentes
do projetor formam uma íma
gem amplãada 180 vezes, sôbre
atéIa fluorecente, na qual,
além disso Ia imagem podre ain
da ser aumentada de 2 a 5 ve
zes mais, o que representa em

conjunto um aumento de 50
mil vezes o seu tamanho na
turall.

VENDE-SE um marca "Clí
max" - mil rot sções _:_ 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 Maritimos. Tr-atar com Sid
nei' Noceti à rua João Pinto,
134. ,.� efone ! 1;4;.

Compra-se
Mobília de sala, grupo e rt o

fado, em bom escaco.
Dirigir-ee à caixa Po st e ] 106

Nesta,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO I'rAJAI

TOSSE.
BRONQUITE
E COqUELUCHE

"'\
TOME SEMPRe

o mELHOR

. Em todo o mundo está se

Iprocessando as mais variadas

investígações e pesquízas _cie�-� LÍricas em torno da, cnaçao� mais edliciente e segura de ani
.0 mais, muito especialmente do

gado vacum. O Conselho de
i-esqudzas da Grã-Bretanha
escolheu dois de seus mais ca-

pazes técnícos, professores de
universídades para patrocínar
os estudos qu� representam
uma ímportancía para a rique
za do país. Eses dois cientistas
assentarão as bases paira a or

ganização nacional de investi
gações cientírícas sôbre a

criação de animais e genética,
devendo ainda estudar os sis
temas adotados nos outros
países para a solução desses
problemas, Entrarão em con-

tácto direto com os criadores e

com todos aqueles que se in
teressem diretamente pela in
dústria agrícola em geral, re
colhendo e arquivando dados e;

informações capazes de servi
rem futuramente para a con

cretásação de seus propósitos.
Serão estudos que conjugados
com os demais levados a efeito
110 mundo inteiro, poderão
proporcionar grandes benerí
cios para a criação de animais.

B R I�T O
o alfaiate indicado
Tiradentes. �

Precisa de um empregado.

competente?
- Consulte o nosso fichá

rio de candidatos a

emprêgos

·HEMORROIDES
11h �A IlfAls -

.

éSri i5PfClF/CO rR/rl.,
ALIVIO IMéVIAfO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides: é Ime
diata, alivia as dõres e o.

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas da.
ulcereções e varizes hem ..r

roidais. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
CORl cânula especial para

facilitar a aphcáção.

PARA HEMORROIDES
Vm pl"odoto De Witt

FARMACIA -ESPERANÇA
•• "al'mad.tleo NILO. LA UM
.o� • lUIIaIlU _I '" na .N'lIIrl4I.

--.. .............. NtliIlllP1r.. - BO_!!'II.... - ......__
� 41. IIIorraüa.

......� ......._ .. .......a. j .�__«I. ... �.",o",..

�-------------------------------------- ----.... --

AI)VOGADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Sch�idt:52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.• I

4. �.. .. .. ..�

·1 Vi,lle, sem. (?mprOmISSOSLIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Ftorianópolia
Livros novos e usados;
em div�rsos idiomas.

Todo acumulador Delco é vendido sob ampla

garantia da General Motors do Brasil. Êste é um

dos 6 pontos de vantagem que Delco lhe oferece.

Por isso, exija o acumulador de maior rendimento

e de longa vida ... Exija DELCO I

Elca
PRODUTO DA GENERAL MOTORS

Distribuidores em

Florianópolis CARLOS" HOEPCKE S. A.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

7

I,

.'
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Rio, 6 (1.1.)-0 Parti_o Jrabalhista resolveu, em virtude da semelhança, de prograntas,
lundir-se com, 8' Partido Socialista do'Brasil, adotando a I'egenda- dêste ·ultima
que,

.

com o, intuito de congregar todos os partidos cujos programas coincidam�,
procura entrar em entendimento ,c,um o P.artido Igrár\io! com o Socialista Cristão�

'Agiu como ve.rdadeiro ditador
GUAIAQUIL, 6 (U. P.) -

I
. Esta manhã, a guarda civil

Tnfor-mou-se, sem confirmação, inva�iu o ec1ifici,p da 'Universi-

��l:I�V::�;s����:��:I��::Oa!h;�: I. z:ql�e d::t�!OUen::n�;!::::::
ver-nador do Estado de Guayas, em sinal de protesto contra o·

ordenando-lhe que se rctire <lo I govêrno, conduzindo-os preses-

cargo até agõsto próximo, en- até à Central de Policia. Ao"

tregando o poder ao Congres- mesmo tempo, foram detrdos-
so, dois anos antes do fim de inumeros dirigentes operár-íos.,
seu mandato. acusados de incitar os colegas,
Os adversários políticos de à greve.

Tbarea acusaram-no de ter agi- Os trens circularam normal:"·

do como "ditador", ao suspen- mente entre Gualaquil e Qui-.
(ler as garantias constítucío- to, sob a vtgílancía de forças,
nais, implantar a censura e de- militares.

portar, sem julgamento, vár-ios NADA l\ÍAIS SABE

destacados políticos e milita- WASHINGTON, () (U. P.} _,o

res, por suposta conspiração O embaixador do Equador, sr,
contra o govêrno. Galo Plaza, declarou nada mais

Noticias não confirmadas in- saber além das Informações pu->-
dícam que as guarnições mtlí- blícadas pelos [ornats, sôbre os

tares de Azuay, Loja c EI Oro acontecimentos em. seu país. O

estão prontas para impedir diplomata está esperando uma

novas 'tentativas de reímplan- informação oficial, para' co->

tação da ditadura. mental' as noticias.

o órgão reacioruirio lembra
esses veículos antigos, bigo
dudos, 'de motor exausto, .bi
tola estreita e pneus carecas.

Eles são o pavor das estradas,
porque não podem obedecer
as leis do trânsito, sem se ex

porem ao emperramento. Nas,
descidas, quando todos os

santos auxiliam, desabalam
em velocidades irresponsá
veis. Já nas subidas, ronro

nam, pipoqueiam, bufam, es

traçalham-se em ganas e ren

âiâuras, e empacam vencidos.
Se o caminho é pesado e es

corregadiço por êle se não

aventuram, que a bitola foge
'ao trilho, feito por outros ...

Se caem nos declives ou se

apanham em vias planas e

bem; calçadas, voltam a peri
gar, fechando curvas e abrin-,
do escapamentos,

*

* *

Ao Diário só um trilho lhe
serves atacar o sr. Nerêu Ra
mos. Esse é o seu fraco. Mas
é também, comó no caso dos
velhos carros, o fraco que o

torna inutil, intransitável,
ferro velho ...

Florlan6polb, 7 Lie Abril ste 1946

Na 'última-campanha, em

discursos nesta capital, em

Lajes, em Itajai.. em Ctinoi
nhas, Ãcom aplausos dos uâe
nistas) e em outras tantas
cidades, o sr. Nerêu Ramos
exaltou as qualidades morais
do Brigadeiro Eduardo Go
mes. Os oradores pessedistas,
e entre eles, com maior fre
quência, o professor Orlando
Brasil, confessavam sempre
que o candidato oposicionista
era o católico praticante.
De comunistas eram tacha

dos, inclusive por um ilustre
sacerdote, os que apoiavam a

corrente dutrista. A prova,
diziam, estava '''I2a atitude 'de
Prestes, apontado como um
dos mentores do "oueremis
mo". Reagindo contra essa

intriqa eleitoral, os pessedis
tas apontaram diversos sim
patizantes do comunismo e

comunistas mesmo, entre os
candidatos da U. D. N-
E não mentiam. Ainda ago

ra, na Camara, as tristissi
mas declarações do líder ver
melho foram repudiadas pe
los representantes do povo
brasileiro, contra o voto da
bancada moscovita e do de
putado udenista Hermes Li
ma . .. Esse era um dos no

mes que serviram ao P. S. D.
.

para se âeietuier das acusa

ções maldosas dos [alastrôes
oposicionistas.
Essas histórias ilustram.

Venham outras. O povo pre
cisa conhecê-las, para saber
votar no próximo pleito,

Reassumiu a
Sp,r,retaria. Geral
Rio, 6 (E.) - Numa cerimô

nia simples, realizada na séâe
da U. D. N., o sr. Virgilio de
Melo Franco reassumiu, à car

go de secretário geral do par
tido, que vinha sendo exercido,
interinamente pelo sr. Paulo

inteiramente, pelo sr. Paulo

Nogueira Filho.

Lydío M. Calado
Pelo avião c'l'Il cll1rreira da Pa-"

nalr, seguirà, J:t"je para a 'Capitol
Federal. o n osao mui prezado
companheiro e ..edotor dêste IiHá
rio. acadêmico' Lydio Martinho
Calado,
O nosso prestimo80 ··amigo. que'

se fará acompanH'ar de- Bua geni-'
·tora. vai ao Rio' de' Janeiro afim .

de lIer submetido a unta delicada
intervenção cirúrgi'ca" em uma das '

villtas e que' "será efetuada peta
professor Sonasori.
Ao nqsso bom Lydi'o almejamo.

uma f�Jiz viajem e pronto resta
belecirnJmto. para que. dentro em

breve. po&samos te-lo n,ovament.·
entre ;'n6s. brilhando e' brilhante
de in teiiqência e operosidade.

*'

:;: *

Para o Diário, o pôsto de
lider da maioria deveria ser

conf,iado a um paulista ou a

um mineiro ...
o povo que vá anotando!

1 Bahia aolaude
"

Salvador, 6 (U. P.) - Os

jornais e os meios políticos de
todas as correntes e a opinião
pública em geral, sob a im- p

.:..

d tpressão do notável tiiscurso reVIS30 O empo
que o sr. Otávio Mangabeira
proferiu ontem na Constituin- SERV�<.�O DE l\fETEO�OLOGIA

. . _ • Previsão do Tempo, ate 14 horas .

te, [ixaruio a posiçao da UND f do dia 7 na Capital.
e"!,, [ace p,o PCB, =» comen_-, Tempo: Em geral, in�tável.
tanas e aplausos a personali- Temperatura: Estavel.

dade do grande brasileiro que Ventos: De nordeste' a sue�te,.
.

t l'd
frescos,

se proie a como 'z er no ce- Temperaturas extremas de hoje,.
nário nacional. foram: Máxima,

o Estado vae ficar livre'nosso

dos insetos, nocivos

OPORTUNIDADE ,.,- VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,.
BRINQUEDOS é miudezas com bôa frequezia de ATA

CADO, e VAREJO - preço de fatura estoque calculado-
atualmente em. CR$ 160.000,00.

Tratar p�s8palmente com:. PAPELARIA MELIM
Rio do Sul - Santa Catarina.'

Aprovada a mudança
da Capital ,Fed�ral

central, como na Constituição- ..

de 1891, o que é aprovado".
Diz então o parágrafo único:

"Ficai pe.rtencendo á"União, no'

planalto central da República ..

uma zona de 14.400 ks. quadra
dos, que será oportunamente- '

. demarcada para nela ser esta

belecida a futura< capital fede�'
ia!. Efetuada a mudança da ca-'

pital atual, o Distrito Federar;

passará a constituir um Esta-·

Rio, (Via Aérea) - O sr.

Nerêu Ramos, presidente da Co

missão Coustítucional, deu iní

cio aos debates, ontem, do pro-,
jeto da futura Carta Magna do

Brasil. Examinou-se. () artigo 4°

que diz: "O Distrito Federal é

a capital da União". Os srs, Ar

tur Bernardes e Ben�dito Vala-

..
"'.

dares . mostraram-sé ;favoráveis
á mllda<nça da capital da União,
sendo que este indicou o triân

gulo mineiro para local, com o

aproveitamento da cachoeira

Dourada e aquele o planalto

LEIAM· A REVISTA
O VALE DO ITAJAf

A PRÓXIMA CHEGADA DE
UMA VERDADEIRA "BMBA
ATÔMICA'� PARlA A INSETO
LÂ'NDIA - A:çÃO PERMA
NENTE DURANTE 30 DIAS

mais poderoso ínseticíría, sendo
considerado como verdadeiro
sinónimo de destruição. D rta
do de um novo e mais eficiente
mecanísmo de' poder tóxco,
Detefon é um inseticida de

"ação permanente", isto, é,
corrtinúa por muito temp.o
ativo nas áreas onde fôr piive
rizado. Com apenas uma apli
cação, bem feita, Detefon eli
mina, durante um mês, os Ler
ríveís insétos nocivos.
Para fazer o lançamento de

Detefon em nosso Estado, de
verá chegar a esta Capital, bre
vemente, o sr. Arnaldo Barbo
sa Caciqumno, 'chefe de ver.das
do Instituto Medícamenta
Fontoura SM., distribuidores
da Fomo-Química SIA., de
São Pa�J.l10, rabríoante do nevo

e poderoso msettcída.

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLA�AÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Vem obtendo os mais satis
fatórios resultádos nos Est:idos
de São Paulo, Minas Gera's e

Porto Alegre, o novo insetlcida
Iíquído Detefon, que pelas suas

qualidades mortíferas já foi
considerado como uma autên
tica "!b�ba, atômdca", capaz
de destruir completamente to
dos os insetos nocivas: pulgas,
mosquftos, traças, piolhos,
barata's, moscas, percevejos,
etc. - que tanto incômodo
causam e que sempre são por
tadores das 'mais perigosas
molestías.

. .
No sentido de ampliar essa

grandiosa obra de saneamen
to do nosso país, livmndo-õ
dêsses asquerosos paras-itas, o
famoso inseticida Detefon vai
entrar em funcionamento em

Flor:i:8inopolis, dentro de poucos
dia�. A nossa população terá,
assim, um meio verdadeira
menrte eficiente para o combate
a;_91S seus: pequeninos inimigos,
tão prejudícíaís a saúde e ao
bem-estar.

Fabri:caJdo à base do cé: .ore
DDT, Detefon é atualmente o

Uma visita que DOS
agradou

Uma comissão de alunos
do Senai - distintíssimos -

deu-nos ontem o gÔ6to de'
vir a esta Redação, para
nos convidarem a comparecer
hoje, às 15 horas à sede, e

assistirmos à inauguração
do Grêmio Cultural, que a'Ii
funcionará.
Gratos pela gentileza.

(ines R I T l-R O X Y
HGJE - Domingo 7 de abril de 1946 - HOJE

RITZ - Ás 2 horas
Fernand Gravet - Luize Rainer - Miliza Korjus.

.A. GRANDE VALSA
O filme que foi inspirado pela música que imortalizou' a

,Valsa ...
Preços: 5,00 - 3,00 - 'crianças 2,40.
Censura: LIVRE.

ROXY - Ás 2 horas
Tom Neal - Ann Savage.

O CÓDIGO ])ESCONHECIDO
Romance .. , intriga", emoção, ..
Início do luxuoso e espetacular seriado:

O FALCÃO no DESERTO
Os três patetas numa desopílants comédia:

t'rRINCA SEM MIOLO
Ann Shirley - Dennis Day - Phillip Terry.

I , CASEI-ltIE POR ENGANO
Um delicioso "cok-tail " de ' .

- romaruce, mUSICa e comédia ...
Censura: Até 10 anos.

Preço: 2,40.
RITZ - Ás 4 1/4 - 6% e 8% horas

Sessões elegantes
Luize Rainer _:_ Fernand Gravet "- Miliza Korjus.

A GRANDE VAI,SA
O filme- que foi inspimdo pela música que imortalizou a

Valsa ...
O rei da valsa toca, " uma nação :dans�
No programa: Notícia5 da semana 46x8 - DFB Notícias

do Dia - Jonnal.
. ,

.

Pr�ç�s: Ás 4 1/4 e 81/2 horas - 5,00 - 3,00 - às 6% ho-
ras - Ul1l,CO - 5,00. I

ROXY - As 7,30 ho.r,as
.

Margaret Sullavan - Ann Sothern - Joan Blondel.
AURORA SANGRENTA

Treze mulheres ap·aixonadas num romance dedicado a
todos Q.S que amam!

Os três patetas numa c.omédta eletrizante.
TRINCA SEM MIOLO

O mais original e verdadeiros documentário todo falado
em português. ,

ATACAR ..:._ A batalha da Nova Bretanha.
Preço único - 3,00.
Censura: Até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


