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protesto
JERU8ALEM, 9 (U. P.) - Vários ára)bes prisioneiros

sentenciados em 1936 durante os distúrbios na Palestina qu�
se 'encontravam na prisão central, inidaram a g-reve da fome
€m pfJOltesto contra a pdsão. Os prisioneiros apelaram para �
general Cunnin:ghaJIn, alto comissário e comandante em .che
fe na Palesttnla.

-----------_---- A estada do embai-
A�eitaram a sugeslao dos EE .. UU.,_ xador italiano em I

WASHINGTON, 9 (U. P.) - A Russia e a Grã-Bretanha S- P Jaceita�a:n a sugestão dos Estados Unidos para uma reuni� ao ao .0
dos m'1fll\stros do exterior dos 4 ,gr:andes, no próximo dia 25.

.

São Pau}o, 9 (A. N.) _:_ O
Esta revelação [acaba de ser feita em Washington, pelo embaixador 'iJtaliano Mário

S.ecretário de EsitadfJ, aJcrescentan:dú que a respO'sta da Fran- Aiug1llsto Martini, visitou, o

H d· Iça ainda �ão foi r,ecebilda, mas se espera seja afirmativa. aonsulado de seu país, sendo ova era para a paz muo la
S I

recebido pelo cOll.sul Cansel-

O ução para a cri·se do trigo liora DalaClena, funcionários e MOSCOU, 9 (U. P.) - O acôrdro russo-iraniano sôbire pe
membros dia ,colônia italiana, tróleo; foi recebido pelo povo dies,ta· calpital como constituindo

RIO, 9 (Via Aérea) .- Prosseguiram hoje as demarches aos quais concedeu audiência um têrmo feliz aos pontos de fdcçãJO que existiam entre a
entre os min�stros Sa:uri e Neves da F'ontoura para a solução a fim de illitei'l1ar-se das neces- União Sovilétka e a Pérsia, ao quie acentua o "Pravda", em
do caso do tngo. As cortversações transcorreram num 3Jmbien- sidaJdes e tomar contacto ,com editorial, acrescentando: "O aJcôrdo inaugura uma nova era.
1Ie de franca cordialidade e deve'l.'ão chega a U!m feliz téminQ. seus patrkios nesta ,calpital. I para a paz mundial".

XXXI

Cassados os títulos de
três senadores I

ROMA, 9 (U. P.) - A Alta Côrte da Itália cassou os I
títulos de mais 3 senadores, depois de concluir o ínquérí- I

te de franca cordíalídade e deverão chegar a um feliz término. !

gundo .fôra alegado, cO�aJlt0raJdo com o inimigo. Os três Ielementos que 'perderam a senatoria, foram: Angelo Albis
so, advogado, Eugênio Morellí, professor de medicina, e I
Pietro Purícellí, industrial. O marechal Badóglío, que as-

'

sinou o armísticio com os alíados, em 1944, foi também
privado do título de senador na: semana passada.

pelo Papa
.LONDF�ES, 9 (U. P.) - O papa recebeu 800 crianças da

Líbia, que vão embarcar em Napolse :para '€s'sa região africa
na, As crianças merendaram perto da reprodução da gruta .,de
Nossa Senhora de Lourdes, existente nos fabulosos jardins do
Vaticano.

Recebidas

Cresce a exportação iExposição de
de borracha bra- larfe sacra

sileira
. I Salvador, 9 (A. N.) Co-

Nova York, 9 (U. P.) � Ve- memorando o terceiro cente
rifica-se neste momento, im-: nárío da escolha de Nossa Se
portante movimento de _borra-l nhora da Oonceíção, como pa-

.

ena procedente do Brasil. Sa-, droeíra do Brasil o Instituto
be-se que o "Cape Cumber-i Hístóríco do Estado, tomou a

1:a:nd", conduziu e descarregou! iniciativa de realizar uma ex
vime mil fardos de borracha' posição de arte sacra e doeu
brasileíra, consignada a "RUb-1 mentos rehgiosos entre os dias
ber Reserve Corporation" sen- seís e quinze de dezembro do
do que outros 'sete barcos es- corrente ano. .

tão 'em viagem com ímportan- Nessa exposição figurarão
te carga do produto. Aeredí- as relíquias, esculturas, telas,
ta-se. que o movimento equí- benções papais, diplomas das
vale

.

ao dos melhores tempos irmandades, decretos de no
de pré ...guerra, pelo menos] meações dos b�SipOIS, vigários e

quanto ao produto brasileiro. j outras autoridades.

Seguirá quinta-feira
, �IO, 9 (A ..N.) -- Está marcada para quinta-feira

proxlm�, a parbda, do ministro da Viação para os Esta
dos U:_m�os. Deverá responder pelo expediente durante
a 'ausencía do coronel Macedo Soares, o chefe de seu ga
binete, sr. Luiz Vieira.

Greve fomeda como

)

de . 19i!6 H.

EM SETEMBRO, deçlara O senador
Herêu Ramos

':' Quem quer que, mesmo sem

imparcialidades marcianas, mas
apenas com honestidade, ana

lise o atual momento político,
concluirá que estamos vivendo
uma época de profundas e be
néficas alterações na substân
cia da nossa' democracia.
Orientado administrativamen-

te para o trabalho e politica
mente para a harmonia, o go
vê�no da R.fo1lública, por atos
e palavras, tem procurado con

fundir e arrazar a politicagem
ou politicalha rasteira, disper
siva e personalista, causa pri
meira de tantos males que. afo
gavam o Brasil. E - mercê de
Deus - Q seu empenho nesse

sentido vem recebendo o apoio
e os aplausos da�ueles adver
sários que se não acastelaram
no passado. Exemplos e nomes

encadeiam-se continuamente:
a eleição do líder oposicionista
para a vice-presidência da As
sembléia Constituinte.; a pacifi
cação política da Bahia" e de Per
nambuco; transformados em

"seio de Abraão", nó depoimen- '

to de) A. Chateaubmand ; a maio
ria constituinte apressando-se
desafrontar o Brigadeiro Eduar
do Gomes; a' oposição contem
plada proporcionalmente em

tôdas as comissões elaboradoras
do ante-projeto constitucional
e na grande comissão dos trinta
e, sete; o convite 'á U. D. N. pa
rai participar da embaixada bra
sileira á Conferência da Paz,
aceito na pessôa ilustre de Raul
Fennsmdes ; as «leclarações de
Juraci Magalhães de. que o Ge
neral Dutra merece um "em
préstimo de confiança" das opo
sições De lamentar no entanto,
que em alguns Estados, mor

mente em Santa Catarina, o

racionarismo impenitente de
uns poucos politicoides esteja
a obstruir a saudave!' e. seduto
ra obra de pacificação nacio
nal. Não fô ra a catarata mental
que cega e impermeabiliza os

sentidos dessa minoria dentro
da minoria, já não teriamos en

tre. nós a distinção de vencedo
res e vencidos. Dentro desse
outro e almejado ambiente, mo
vimentar-se-iam, cercadas do
respeito, da estima e da confi
amça popular, situação e oposi
ção.
Esse quadro, de esplendente.

formosura democrática, será,
todavia, mero sonho, enquanto
a incompreensão, o rancor, o

despeito, a inveja, a calunia, a

mentira, a intriga, o liliputianis
mo de atitudes enfim, abrigalI'em
a conduta de determinados
aventureiros, travestidos de po
líticos e de mentores da opinião
pública.

RIO, 9 (A. N.) - O senador Nerêu Ramos, líder d!'1
maioria, declarou que a Constiftuição deverá estar em VI

gor até setembro próximo. O projeto deverá ser entregue
até junho.

ativoPrestes
RIO; 9 (A. N.) - O senador Luiz Carlos Prestes, �em

mantido conferências com os líderes de outros partidos
sôbre as restrições aos comícios polsticos. É que Pr�s�es
tem o máximo interesse na liberdade plena dos corrucios

como forma de propaganda mais de acôrdo com a linha

do Partido Comunista.

'o discurso do senador
Ivo d'Aquino

o "Estado :í: São Paulo", de quarta-feira última, teceu os

seguintes comen.tários (e/m tôrno d o- ddscurso do senador Ivo

d'Aquino, em resposta ao do chefe comunista Luiz Carlos Pres
tes:

'I'eve a Assembléia a oportunidade de ouvir ontem uma re

futação cabal ao discurso em que o chefe comunista procurou
'ha dias armar uma intriga internacional entre o Brasil. e a Ar

gentina com o pretexto de salvar esses dois paises da ação ne

fasta! do imperialismo americano, o qual está, nesse momento,
causando serios aborrecimentos ao imperialismo moscovita,' de
.que os comunistas brasileiros são partidários exaltados .. O de

putado por Santa Catamna, sr. Ivo d'Aquino, em um discurso far
tamente documentado, destruiu todas as asseverações perigosas
do chefe comunista e aproveitou o ensejo para tentar desfazer,
no espírito dQS credulos, as ilusões sobre as virtudes do regime

soviétk� Naturalmente, pana qU,em está ao par -da vida, russa, s,

excía. nao apresentou novidade alguma quando provou que na

Russia não existe democracia, no sentido que damos a essa pa
lavra, .nem liberdades fundamentais como sejam a de pensamento,
a de critica e a de religião. O que alí existe á uma ditadura fer

renha, que .se diz proletaeia mas que, na melhor das hipóteses,
será apenas exercida em nome do proletariado.

A Assembléia ouvriu a exposição .corn a maior atenção e

com visivel agrado. Os próprios comunistas só quebraram o si
lênoio com um ou outro aparte mais de carater elucidativo do
que carater combativo.

O ponto principal da oraçâo do deputado catarinense foi o

.referente ás bases mllttares de que os Estados Unidos se utili
zaram durante a guerra. Ficou perfeitamente esclarecido que
quase todas ssas bases já foram restituidas ;l'

únicas que. ainda se acham em mãos de amertcanos, não o foram
porque não estamos com quadro de técnicos que devem toma
las sob a sua direcão inteiramente organizado.

Dubia acusação formulada pelo .chefe comunista foi ai de
que no Rio Grande do Sul tropas americanas estavam fazendo
;exel'cícios de guerra. Também essa acusação, que seria gravis
sima se fosse verdadeira, foi aniquilada facilmente. O que. pare
ceu ao chefe comunista exercícios de tropas americanas, consis
tiu apenas -em instrução tecnica dada á nossa tropa por dois ofi
ciais americanos ajudados por dois ou três sargentos da mesma

naqíonalãdade.
Apurou-se, portanto que houve por parte do chefe comunis-'

ta, nas acusações que fez, um" pouco de precipitação, se \ não
mesmo de leviandade. E isso, 'naturalmente, não lhe aumentará
o prestigio nem cercará de consideração públicai- o seu pantido.
Acusações que podem envolver compllcações Inter.nacionaés, ne

nhum homem sensato as deverá fazer, máximo e da tribuna de
uma Assembléia Constituinte, sem o maior cuidado. Não se
com pueender ia que as pudesse fazer com 'tamanho escandalo
um chefe político que vive a proclamar .o seu horror á guerra e

a sua abominação a todos os imperialismos, sanguinolentos ou

não. Tudo se explica, porem, como já folÍ assinalado não só nes

ta coluna como na tribuna da Assembléia, pelo amor excessivo
que o chefe. comunista vota á Russia e pelo zelo com que serve

os grandes interesses da pollítica bolchevista.
Não teriamos tido esse deploravel espetáculo parlamentar,

se, com efeito a Russia não entrasse a ver ):l,OS Estados Unidos
um obstáculo ás suas espansões imperialistas. A América, do
Norte v.eio a ser, com o seu im!)edalismo, um perigo para o

B�sil e para a Argentina, sóme.nte porque assim o entendeu o g' -

vêrno russo. E assim enten.deu, não por excessos de simpatia p -

lo Brasil ou pela Argentina, mas, simplesmente, para defender
os seus interesses que supõe contrariados pela grande democra
cia! americana.

Não se sabe, depois disso, onde os comunistas irão buscar
argumen,tos para nos convencer de que os integralistas são in

diÍgnos porque faziam no Brasil a política na:zista e de que os

que admiram a Inglaterra ou os Estados Unidos estão estipen
diados pelos banqueiros daqueles paises.

Por esse caminho a pregação comunÍ>ita não irá muito lon
ge nem fará largas conversões.

.E' o que pensa toda gente que raciocina sem pa!ixão".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS NOVOS ANEIS DE NOIVA-

DO
Desde tempos iremotos

aneís de noivado são aros

sos.

As americanos dos Estados
Unidos reacíonam agora con

tra esse feitto ; já vão introdu
zindo aneis de noivado muito
diferentes,
A Inova moda consiste em

adorná-los com pedrarias, mas

Icom uma original montagem,
.

que é, ao mesmo tempo, muito.
engenhosa. As pedras são en

gastadas de modo que possam
ser .Ievantadas. Sob essas pe
dras, gravadas no metal, podem
ser vistas íncríções tais como

nomes, datas, ínícíaís ou fra'::'
ses.

Es�s novas alianças são
mais luxuosas e perdem a sim

plicidade que as caracteriza
vam até agora.
Á E.SPERA DOS llIILHÕES ...

algum

Pedimos aviilar por
ma, quando o jornal não

os no mesmo di�.
li- II"

�UEfXAS E RECLAMAÇõES
Pl{.I;;ZAUU LE1T01{: Se o -ru e ,lIe

interessa é; realmente, unja providéucia
para endireitar o que estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; c

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar) encanu

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõ l!;�,
de O ESTADO, 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 recla

mação nem a providência tomada.

telegl'a
chegar

- Af:inal, achaste
apartamento que possa acomo

dar-mos?
Oh! Filha! Achei um que é

um encanto, com todo conror- ..------'--,---------

to, dous quartos amplos, duas ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO Jgrandes salas, copa, coztnha A. L. ALVES.
Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.americana e um banheiro que Encarrega-se de: compra, venda, hi-

é uma beleza! Completo, eom- poteca, legalização, avaliação e admi-

pletíssímo, banheira e todos os nistração de imóveis.

pertences que possa exigir a Organiza, também, papéis para com-

pra de propriedades pelos Institutosmoderna construção, muitas de Previdência e Montepio Estadual.
bicas e torneiras muito artís-
ticas, chuveiros eletríoos e não
eletrícos, tudo, tudo, enfim .. :
Só não tem uma cousa ...
- Que?

Agua.
"

Os homens não se emendam
- Vejam aquele tal que fez o

papel de Papai Noel numa ofi
chia de modistas. Terminada a

sua missão, imaginando talvez
que estava bem pago pelos seus

serviços, com o vêr as fregue
zas esperírnentarem seus ves

tidos, - que se ofereceu para
continuar a trabalhar alí gra
tuitamente!

POBRE do homem que nas

suas aflições não tem a seu la
do uma mãe, uma esposa, uma
irmã, uma filha ou uma amiga,
- Feman Cabellero,

:Ii= * *

Ern quarenta e seis anos
I

de
reinado, Carlos Magno, fez
mais de cinquenta guerras,
sendo que em quase todas saiu.
se vencedor.

O "Emblema das Américas",
que simboliza a união deste
hemisfério, começou sua bri
lhante carreira em um almoço
em Was,hington" a que 'compa-

. reüeram as senhoras Roosevelt,
Wallace, Hull, Welles, Rooke
fe1er e os embaix3!dores e mi
nistros latinos amerkanos com
suas se,nhoras.

nu TEMPO
Que tempo aborrecido!

Não faz mais nada senão cho
ver. "

- Mas has de concordar
que é melhor chov,er agora do
,que quando ha bom tempo,

o QUE SE PENSA DA MULHER
A mulher se santifica, ainda que

seja um diabo: - quando é mãe.
***

A beleza da mulher é física e

moral' raramente intelectuaL O
home�, geralmente, des;sas três be;
lezas, prefere a primeíra. Estara
certo?

cal
lhe

Lombo frito com quiabos
Escalde um bom pedaço de lom

bo magro e côrte-o em pedaços do
tamanho regular.
Leve ao fogo a caçarola com tou

cinho "bacon" e alho e frite bem
o lombo.
Nesse molho faca um bom mo

lho de tomates e Junte quiabos já
cozidos.
Sirva os quiabos na mesma tra

vessa, porém de um lado, o lombo
e do outro os quiabos.

*:;:*

***

A mulher engana, não por
culo mas porque a natureza

impÕe mais essa gracinha.
***

Creme de maçãs
Cozinhe sem água e apenas com

6 colheres de açucar, 10 maçãs pi
cadas.
Junte um pouco de essencia de

baunilha, e passe pela peneira.
Ponha de molho em um copo de

leite, 150 gr. de biscoitos "palitos
franceses" e passe também pela
peneira. Junte ao "purée" de maçãs
e adicione 4 gemas.
Leve ao forno em forminhas de

pudim-untadas.
Sirva com creme de baunilha.

* * *
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CONSELHOS DE BELEZA
As 'fazendas estampadas não são

muito escolhidas para modelos es

portivos. Esses vestidos, �eralmen
te são trabalhados em dois tons de
te�idos, que se harmonizem. E per
manece para eles, a lmha ameri

cana de ombros pronunciados, lar
gos, 'detalhe muito interessante,
que esbelta a silhueta.
É muito visto o vestido cruzado,

que se fecha com uma linha. de
botões ou com um laço, ou fítas

passadas: nota mui decorativa para
a simplicidade dessa indumentaria,
própria para a praia., A� mangas
são muito curtas. E lógico que
essas ,combinações de côres sejam
de belos efeitos nós vestidos es

cassos de adornos. O amarelo é
uma côr favorita, unida ao preto, e

a outras, principalmente as tonali
dades escuras.

AS DONAiS DE CASA DEVEM
SABER QUE:

Para a conser-vação dos livros

Colocar querozene ou gasolina,
numa vasilha, e pincelar a lomba
da e o interior dos livros com o

liquida. Manter por trás dos livros,
nas estantes, bolas de naftalina,
que afugentam as traças destruido
ras. E não esquecer, nunca, de que
o manuseio e a limpeza dos livros,
com um pano de flanela, para reti
rar a poeira acumulada, antes que
êles voltem ao seu lugar, é indis
pensável a bôa conservação de ca
da volume.***

Para limpar objetos de prata
Limpam-se os objetos de prata

antiga ímergíndo-os numa solução
de ácido sulfúrico a 10%, até que
desapareçam as manchas escuras.

':'** A seguir enxáguam-se em água pu-
RECEITAS PARA O SEU ra e sabão e, depois de secos, dão-

PALADAR Sê- lhes brilho com um pedaço de
Galinha desfiada completa flanela.

Tome a galinha, cujo caldo ser- ***

viu para sopa, desfie, deite num Para 'tirar manchas de gordura
bom refogado, junte ovos cozidos, Para tirar manchas de gordura,
palmito, azeitonas e petít-pois. o meio mais eficaz é embeber um
Adicione 2 gemas, 1 xicara pe- guardanapo ou uma ponta de toa

quena de leite com um pouquinho lha de rosto em sifão puro e esfre
de farinha e sal ao paladar. Deite gar, sôbre a parte manchada. Re
essa mistura em pratinhos que vá petir até desaparecer a gordura.
ao forno, cubra-o com massa de Secará em poucos instantes, sem
empada, pincéle e leve ao forno. J deixar o menor vestigio.

DOENÇAS NERV<)SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, <lPando
tratadas em tempo, são mal� per.
feitamente remediávei'- O eurandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cíonal de Doenças mentais dispõ,
de um Ambulatório, qne atende gra.
tuitamente os doentes nervosos ln.
digentes, na Rua Deodoro 22, das t
às 11 Iboras. diàriamen••

o Mueus da
Asma D.issolvid·o
Ropidómente
os ataques desesperadoras e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando, rapidamente' os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
pareCl,r a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o q ue se faz ne
cessario é tomar 2 pastilbas de Mendaco
ás refeições e Ucará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que s.e-tmte de casos rebel
des 'e antigos. M.mdaco "tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e faei! ra
pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
boje, mesmo, em qualqu�r farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

MeDdaeo A�a!:.:::.m
Agora tambem a Cr $ 10:00

***

As blusas de pano estampado,
são trabalhadas de forma diferente
das outras, em tecidos lisos. Nelas,
a fantasia se expande largamente,
apenas com franzidos e recortes.
Há modelos que se póde dizer que
vieram do Oriente, tão oriental é
o corte.

Os "duas peças" estão em primei
ro plano entre os modelos de rua.

Lisos, com blusas de côr, e em com

binação com outras. O preto e o

purpuro, é uma dessas combina
ções.

Vida de perigas, a vida da mulher
Sujeita continuamente ás pertubações próprias de seu sexo, tende

o soo aparelho genital consbituído de importante e delic�díssimos ór
gãos cujas irrC'glllaridad,es fadl:mente se tranSf0'I1mam em gravíssimos,
males, tem a mulher sua vida allueaçada por constailltes :perigos e pre
cisa, pois, estar sempre vigilante. O �eu fluxo mensal é um verdadeiro
espelho -de sua saúde intima: si Vffill 'regulando em dias certos e. em

quantidade 'certa,' sem do·res, cólicas, torrturas, enjôos" etc. tudo está
bem. Mas Ile aparece em abundancia ou, a'O contráJrio, diJ:Jli.nuindo, irre·
guIar ou retardado então ur�em providencias 1medi.ata,s. Más nada de
recorrer a um remédio qualquer.' Os' seus males são de ,duas naturezas
difer,entes - os que' se malni-festam pela abundância de regras ,e hem{)r- .

ragias e o.s que s'e manif.estam pela fal.ta, atraso ou dimiuuilção de, re·
gras - e, portanto, exigem 'remédiôs· d'�fer,en[oes. "o. Regulador Xavier,
atendendo a, 'essas duas na·turezas diferentes d'Os maIes f,emi[linos, é fa·
bricado em ,duas fÓlIIl1u.IaS diferentes: o N°. 1 para os cas-os de regras
abUiI1dantes, prollongadas, repetidas' e hemorragias' e o N°, 2 para os

casos de 'falta doe regr:lS, regras dimi.nuidas, atrazadas ou suspoosas.
Portalu:to prezada Ieitora, o Regulrudo'r Xavi,er N°. 1 'Ou o Regulad{)r

I
Xavi'er N°. 2, conforme €l seu caso, é o remédio único e insubstituível,
capaz d'e ,combat'er eficaZlluente e afa,sía-r de ,m�neira de.fi.ni�iva os �eus
males, conservando-a a salvo de todos os grarves e tralÇúelros pengos I

--- que a:IJleaçam a sua saúde e � sua vida. :,
i , ,', ..... 1.. ,,'

RETIRARAM SUAS CANDI·,.
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusIve as
fabricadas em outros' Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
IUl! vitória do aperitivo KNOT.
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TELEFONES M'AIS NECESSITAD05;,
Bombeiros _ , . . •. 13130
Polícia _. . . . . • . . . . . . . . . • • 103ai!
Delegacia O. P. Social ..........•• 157�.'
Maternidade _ _ .. _ ...•. llSS
Hospital Nerêu Ramos .•....•..• 831. /
Santa Casa ...............••••. _. 1036i,
Casa de Saúde S. Sebastião •....• USa.
Assistência Muni.cipal _ . . . . . •• 166'
Hospital Militar . . . . . . . . . . • 11".,
14° B. C. .....................• 1530:'
Base Aérea ......•.•......•••.. , 78&-
7- B. I. A. C. . _ . • • • . • . . . • 1593
Capitania dos- Portos •. _ . . • . . . . . . . • 1380
16" C. R. 1608'.
Fôrça Policial 1203'
Penitenciária •................... 1518 ..

"O Estado" ,.................... 1022'
nA G3zeta"·, ........•..• 0.0. •••• 165&.,.
"Diário da Tarde" •........ __ . . • 1579"
L. B. A. . .... _ . • . . . . . . . . . . . . . . �64lr"
Emp. Fumr� ..ia Ortiga .•.......• 102.i!.·

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias: �,

6 (sábado à tarde) - Earmacia

Nelson - Rua Felipe Schmiolt.

7 Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmidt.

13 (sábado à' tarde) Farmácia.

Moderna - Praça 15 de No-

vembro.

14 Domingo - Farmácia Moderna
- Praça 15 de N'ovembro.

19 (Sexta-feira Santa) - Farmácia

S. Antônio - Rua João Pinto,

20 (sábado à tarde) - ,Farmáci...

Cata;rinense - Rua T'rajano.
21 Domingo Farmácia Catart-.

nense - R:ua Tr1Qjano.
27 (;ábado à tarde) - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Rau1ivelr�

- Rua TrajanD_
O serviço noturno .,�·á efetuadl.»

pela Farmácia Santo Antônio sita à:

rua J�ão \ Pinto.

Deseja obter
emprego 1

Procure 6'!ntão a nosss Gerê.... -

cia e preencha a nossa "'ficha d6J"
informações úteis", dando tôdal'l
as indicações. pQlisíveis, que ter.

mos prazer em recomendá·lo. (a)
3108 interessados na aquisição, d,,-
1)ons funeionários (as).
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CLUBE DOZE DE
..Domingo 21, Paschoa .das
.supresas, etc, Publísames em

durante

AGOSTO '_ Dia 20, Sábado de Aleluia, Soírée ..

Crianças, maunée infantil, distríbuiçãe de ovos, bombons,
outro local o programá das festas e se realizarem

meses de Abril e Maio..
\ .

os

Kardec
Jesus disse: "Meu Pai tra

bahha sem cessar". É isto que
devemos farer. TralJa..l!har sem-:-

Prell·'sa-O ,do tempo pre c� método e 'bOO v?ruta-
de alfrm de sel"'IIlDS agracIados

Previsão .do tempo, 3:té 14 po� Deus.
'

horas do dia 10_ na capltal: José da costa Filho ttsta casa de Caridade.
Tempo: instáv.el; ,suieit;o, a �'SANATóRIO BOM·RE'l"Uio" "ALBERGUE NOTURNO"

chuvas.
,

' .:' A ;partiT de 31 de março úl- J1ste Depa;rtament0 assiOciati-
.

Temp�tura: estáveJ,.' tjmo" entrou em franco fun- vo d,a F�eraç�
,

Espírtta ciD
O PRECEITO DO DIA Vientos de nordeste a sueste, cion,amento mais este útil de- �ná, regiStrou, durante o

AR PARAltO E SAÚDE 'fretsCOS·
,

' pa�to da Ferleração Es- mês de -,fevereiro 'passado, o
Noa lac:ai. cujClI portas e jane- �ernpe.r3itums, e.xtrmnas � pírlta do Paraná e que, está seguinte mov:i!l'nento: - ho�

laS- permanecem, fechadal. o ar hou:> fOralIll' rnaxuna 26 6 lll1
não .e ren090, é p�rado, quente" .-,/'-', ,

'
,

-

aparelhado dqnJvemeI(temente 'ImenS, 397; mulheres, 166 e,
úmido O organumo doa que 9� nnna 20,6. para receber. 80 enfermos \menO'l"es, 70, 1'lJUm ,total de 633,
vem nêases ambientes oferece pou-

LE AM RE S
mentais. peSSÔ3S.

ca tesistência à. infecçõel, I, ,A JVI, TA A Federação areita todo e' Acerlad'amente diz o rifão'
Aumente a tesiltência do orga-

nismo p�r,monecendo em lOCQÍB. O VALE no I'J "-JAI q'ualquer donativo paxa au- PQP11lar "Deu.s ·ajuda a. quem
hem arej':ldos, -- SNES I' , ". - xiliar a manut,enção de E1ais: �rabaiha".

*

� V!� 'Social t tci��S�:�i��ij�·��ndl�;�!��!����p���f�í�����:;��:���l�
ANIVERS

'

RIOS
'

mal-estar entre os membros do O BRASIL SE OPoE AO ROMPI. çoes Unidas.
'A' . : quadro de oficiais do exerci- MENTO COM FRANCO Inquerido pelos jornalistas sê-

SILVIO D'ALASCIO to de Franco, pelas dissenções New York, 9 (United Press) bre a posição do Brasil em face

,
Aniversaria-se, na data que surgidas entre os mi ldta res de - "O Brasil se oporá ao dai' proposta da Polônia, o sr.

hoj-e transcorre, o. jovem Sil carreira e os jovens oficiais de rompimento de relaçõe� díple- Leão Veloso disse acreditar que
.

D'Ala
. curso complementar, ª' maioria

I
mátieas com a Espanha fran- a resposta do Brasil seria De-

VlO S'C10, que ,goza de lar- deles falangistas. Os militares quista". Esta pelo menos é a gativa.'
ga estima nesta cídade, d'

. . �
,

'TEN. FARM��., \DELFO)fSO \ ���:;�:li;1\s:::sua::�S:i;�::; K-·eT.T-s
....

Te·
..

&n
..

�hT·-a·
..

·T&.".·-F··TO·
....

r....--e
..

·u
....

s
......

-e&T&1iêIi-g&
....

·rêiõ&T
... ,.T.T_

JU sao promovidos mais raplda-VENAL mente que êles. Diz-se que si
A\Ssinalá a efeméride que ho-l se ve rificair um "lHonuncia

je transcorre, ° aniversário, mento" contra Franco, os fa

natalício do sr. Teu. Ideltonso Iangistas combaterão contra os

.

.Juvenal,
militares de carreira. Parece
que essa rivalidade preocupa
as autoridades que consíde
ram que o exército é que sus

tenta sózinho o regime. Diz
se, também, que estão sendo
fome.ntadas cisões nas fileiras
do exército, onde se organizam
grupos de resistência. Por pes
soas chegadas á França, clan
destinamente, sabe-Se que as au

toridades dntensificam a vigi
lancia na fronteirai Todo o ci
vil surpreendido junto a ela,
sem autorização, logo é encar

cerado, e os que são detidos nas

zonas próximas á fronteira são
interrogados severamente e são
passiveis de multa. Sómente mi
litares pódem transitar livre
mente na zona da fronteira.

NÁO SE ENTENDEM
Perpignan, 9 (U. P.) - Os

oficiais do "caudilho" Franco
.não mais se entendem, andan
do uns para um lado e outros
para outro. De acôrdo com in
formações chegadas a Perpig
nan,. são cada vez maliores as

dissenções entre os oficiais do
exército espanhol. As dissenções
são mais intensas entre os mi
litares de carreira e os jovens
oficiais d,o curso comple.mentar,
quasi todos falalngistas,
Segundo revelou-se os ofici

ais de carreira, em g>eral monar
quistas, estão protestando por-

JOVITA LISBOA
TranSICOrI1e, hoje, o aniver

sário natalício do sr. Joví ta
.Lísbôa, tuncíonárío aposen
.tado.

Copyrigh' doi

TReNAVE tOUNEADD""" \

1 - que a nata batida tor
na-se liquida a mais de três
mil metros de altura, motivo

CÂMARA CIVIL Ca,�lidsmo por que não pode ser servida
Julgamentos realizados em G SANTo O� DIA -em aviões qU2 voam muito
sessão de 8 do corrente mês 10 DE ABRIL a[lto.
A:gravo n. 1.581, da com�r�a SS. Terére.io, Africano e Com- ( 2 _ que a prímeíra compa

d� LaJ�u:r:a, agravante Man_o panheiros, Mártires (nhia comercíaí organizada pelo
�Ianchm: e 'ag�avad� .HeracI-1 ,Foi em meados �o terc�iro sistema das

.

atuais rocieldad�
lia Medeiros Bianohini. Rela- seculo que, na Arríca, serre- anônímas fOI o Banco de' Sao

I tor o. sr. des. Silve�a de Sousa., ram pela fé 'católica Terêncio, Jorge, em'Gênova, fundado no

FOI negado provimento .

ao Africano te um grande núme- século XII.
agravo, para confirmar a sen- 1"0 de cristãos

..? império
. �o-I 3 - que, por causa dos s�us

tença agravada. mano estava ja no declínio. movimentos elegantes, a pra-
Agravo n. 1.��5, da co- (TIanlto mais ranatícamense ta é denominada pelos árabes

marca de Crescmma,' agra- procuravam os nincíonános 1 aI serafe, isto ié, a graciosa, e

van�e. Sul Am�rica Terres�re,:d�s 'proyínci�s, extirpar � félqu'e, assim, o nome que s,e �.á
Mantrmo e Acidentes e agra- cristã. E 'este um fato sinto- ·aquêle animal em tôdas as Iín
vado Camílo Benito Rab�lo'lmátíco. Um govêrno ef�iente I'guas ocídentaís ré apenas urra

Relator o- sr. des, Luna Fre�re. e forte 'nunca perseguiu a corruptela daquelas palavras
Prelirrninamnen:te, foi o jul- IIgreja. Fortunacíano fôra no- árabes.

g��nto convertído em dil� meado prefeito da província 4 - que o basco, .atualmen
gencu;., para qu� os �utO? baí- da Africa e veíu Itamar p�se te falado em certas regiões da
xem a Secl'etana afim ce ser de seu alto cargo, Num baixo Espanha setentrional e do sul

retific�da � conta .d� preparo servilismo quis grangear e I da França por cêrca de .

e em seguida contínúe os au- garantir o favor do trístemen- 900,000 pessoas, era antiga
tos com vista ao sr. dr. Procu- .

te célebre imperador Décio. I
mente, como lmgua dos iberos,

r�dor Geral, I�O Estado, para Or:d�u, pois, que tod�S?s !
a Espanha, França e Itália

dIZler do men'to. habltantes ,da sua provInem I o idioma dominante em tôda
Aipelação de desquillte n. 415, oferecessem s.acrnllcios aos meridionais Bri.!tânia e Irlan-

da ooma�ca de Indaial,' �pe- .deuses dos romanos., Enoon- da.
'

iante o dr. Jlll'l;_z :de Direito e trou, poném, forte resistência' 5 - que as enOImes dimen
apelruios Antomo Hugger e 'da parte de um resolulto gru- sões do 'elefante não se devem
sua mu:lh�r. I\Jelator o sr. des. po de cristãos. Terênci.� era simplesmente ruo grande volu�
Luna FreIre. seu porta-vo!?,!. Contra ele se me das div'ersas ip3.l'tes do seu
Convemido ,o julgamento dirigiu 18m primeiro lUig'ar o corpo mas sio:n a um sistema

em diligência, para que seJa furor do governador. Foi anatÔmico lextraordinari:amen

re�tituida a quantia �e 13 cru- lançado num imundo, (cala- te complicado, pois enquanto
:zJe�ros cobrado ,a maiS e que bouço, enquanto a espada .deu o Icorpo' daquele paq�derme
seja dado aos ln1teressados o cabo de :seus compan.helros. tem 40.000 mlUOOUlos, o do ho
I\estante do ;prazo para o re- Jullgando o prefeito que os roem tem ape:n:a;s 527.
cumo voluntário. horrores da ,cruel matança ti- 6 - que Sir Henry Wood,

vessem abalado as !Convicções o mais 'popular, regente de 01'

do santo, mandou chama-lo a questra i:nJglJes, falecido há
sua presença. Mas' Terêncio pouco t�, sempre publi
ficou firnne. Foi jrnediataInen- coo suas próprias composições
te degol,ado. sob o pseudônimo de Paul Kle-

* ,., .* novsky, eX!plicando a �ôlha

I
dêsse nome ,de aparência rus�

sa com o falto de que os ing1e
ses sempre preferiram os com

pü6:i1tores est�eiros aos fia0;

cionais.

As
do

guerras
\

futuro

*

SRA. NADYR AMARAL
FERRARI

A 'efeméride de hoje registra
o ,aJIliversário natalício da
exma, sra. Nadyr Amaral Fer
.rarí, dd. espôsa do sr. prof.
.Flávio Ferrari, Diretor da Aca-
demia de Comércio,

AJtlantic City, 9 (U. P.)
Para o futuro, as. guerras se

rão ,tão su1ipreendentlés quan
to os relâmpagos. Foi o que'
va:tiiCinou o sr. Robert Patter
son, Secretário da Guierm, fa-
lando em Atlantic Cilty. O" di- Digno é o

rig1eIlte nOl1te-americaa:lo des- alimenlto.
tacou que os ataques seriam
des:IJechadJos de SU1ipresa, uti�
lizanido-se nos mesmos, bate
rias ou :gazes, ou ambas as

.coisas. O sr. Patterson, ref.e-
riu-'se 'tarmbérn á descotrerta de Trrubalho,
amuas mmto mais terríveis tolerância.
arlnIda que, as empregadas na

segunda guerm mu.ndiJaJl.

*

OTÁVIO PEREIRA BRITO

Tiago
solidariedade

Incendiou-se
a barca
Rio, 9 (Via A.érea) A

barca "Comendador Lage",
pertencenrte· á DanJtareira, in
cendiou-se na haia de Guana"

e
baxa, ficamo tota1m.e:nlte de&-,
trulírla. Não há, feli2lmen1e, ví
tLm� a regiStrar.

'

_
f '

[)

Transcorre, hoje, o aníver
sano natalício do BT. Otávio
.Pereíra Brito, nadío-telegrafis
.ta da marinha mercanze.

operário do seu

*

..

MENINA NORMA STAEL
d'ACAMPORA

Festeja, hoj·e, mais uma pri
�:mavera a Ig;entil menina �or
.:ma tS'bael d'Acampora.

*

Jesus

O homem é justiçado pe
las obras, e não sómente pela
fé,

TOME APERITIVO

KNOT

BTA. LOURDES MARIA
CORDOVA

A data de hoje regista mais
-uma primavera da prendada
sta. Louroes Maria Cordova,

\
·filha da exma. viuva Maria

\>tOizani Cordova.

Congresso de jorna
listas em
Belo Horizonte'
Belo HoriWITte, 9 (A. N.)

Afim de indicar os seus repre
sentantes no Congresso Sindi
-cal a realizar-se em Juiz de
Fora, r,eune:,se em Assembléia

I Geral o Sindicato. dos Jorna
Hs'tas Profissionais desta Ca
pital.

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

VIAJANTES:

Sra. Perciliana Cunha
A' data de ontem, reqi.trou o

"aniveraério natalício da exmQ,

,.1Ira, Perciliana Cunh�, dd. eSpÔlQ
,.do Ir. Dario Cunha, músico reior
..:modo,

BODAlS DE PRATA
Vinte e ciIllCO anos de con

sOl1cio f.estejaram, ôntem, ro

deadospor 'seus filhos, nora,
genro e pessôas amigas, o sr.

,.Antônio ViJeira Machado (San
iord), inspetor-chefe da IVTP.,
-e sua exma. espôsa d. Alvina
Schroeder. São os seguintes os

fíl!hos do distinto üasal: Pedro

Paulo, 'funcionário da Impl'\€n
ia Oficial e diretor da secção
-e:spOl1tiva desta folha; Maria

.dç Lourdes Gaudra, casada
'com ° sr. Ruy de Crustro Gan

,dra; Antônio, casado com d.
Cli'canda �ereira; João, gráfi-

..
co d!ts oHcinas do "O Estado";
Jo.%, escrevente da' Base Aé

-:rea; f)]Jga, aLuna do 2° ano

.00 Cl'TSO Compl'8Il1entar do
'o. E. "'3ilvetra die Sousa"; Ma

, :noel, s�ounldoani'Sta do mesmo

grupo,' .p Ferll811do, menor.
.'

•
I

JULIO PACHECO
MONTEIRO

De regresso de uma es

tação de aguas nas Ter
mas da Guarda, em Tuba
rão, passou, ontem, por
esta capital o snr. Julio
Pacheco Monteiro, benquú.
to elemento da sociedade
de !tajaí, cidade onde exer

ce, com rara habilidade, as

altas funções de gerente
da 'filial do Banco Nacio
nal do Comércio. S.s., que
estava acompanhado de
sua exma. espôsa, teve

opot:tunidade de ser cum

primentado por Inúmeros
amigos durante a sua cur

ta estada em Florianópo
lis.

Falef'imento-s :

FRlipe Neves
Faleceu, ontem, em aua' l'e.i

,dancia. no P.etreito, o ar-: Felipe
.

.Nevea,
O 18;1ultarnento de !leu corpo

dor-ae-á hoje, '<'\0 cemitério do Se
"nhor doe Posa0., saindo o feretro
da re.aidência t!o extinto. às 15
horal.
À !amílio en},ttada. apre.enUi

:<;1mCS c:ondolêncÍ'J!l
,
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cartaz 'O ·romplmento
com a Espanha de Franco

Nova York, =(Uniteâ) -) tes da reunião do Conselho
O caso espanhol terá de. ser fala-se na possioel apresenta�
discutido no Conselho de Se- ção do dssunto pela França,
gurança, e matenção a um pe- mas esta foi aconselhada por
dido do çouêrno da Polônia. Londres e Washington a adiar
Assim, ao que parece, as Na- a discussão do caso espanhol.
ções Unidas ficarão em um ou- O representante polonês sa

tro "impasse", possivelm ate lientou que tomou essa de
de solução mais dif��'Íl do que cisão co reconhecer, ôntem, o

o representado. pelo caso T'US- qouêrtto republicano espanhol
se-persa. no exilo. A discussão do caso

Nos meios diplomáticos de se prende diretamente ao pe
Nona York salienta-se que a dido para que as Nações Uni
proposta polonesa para a de- das rompam as relações com

cissão do caso espanhol, iei em o qouêrno chefiado pelo cau

grande parte, uma suqesttio dilho Fra":o. Os britanicos e

da Rusia. Recorda-se que an- norte-americanos não parecem

Volta. ao

muito dispostos a ceder dian
te da pressão. polonesa. Assi
nala-se, entretanto, que os po
loneses contarão com o apoio
da Russia e também da Fran
ça para o inicio do debate de
caso espanhol.
Comentando a proposta po

lonesa, um representante bri
tanico reafirmou a declaração
anterior, formulada ao govêr- -

no da França, segundo a qual
a Espanha de Franco não
. .. . ..... sodutvO OU?]V1llOH
constituia ·nenhuma ameaça
para a paz internacional, nes-
te momento.

- ,

FilHA I MAE I AVO I
T'ooes devem usar a

1\ Grã Bretanha e o

poder atômico
Paulo de Campos Moura

(Presidente do Centro de
Expansão Cultural) A Sociedade de Cultura Musical, coo tande com a cola-

O govêrno britânico anun-, bor ação dos sol.iat ae LIDIA ALIMONDA e CARLETON

dou ha pouco a sua. intenção SPRAGUE SMITH, tem n p rs zer de convidar os senhores

de construir fabricas e labora- sócios do Instituto Brasil EE, UU., para as-i at ir ern ao 8�. con

tados destinados ás necessa- cêrto da «Orquestra Sinfônica», terça-feira. di a 16 do corrente,
rias Íi!1'V1estdJgações sob r e a às 20,30 horas, no Teatro Álvqro de Carvalho

energia altÔmica e sua aplica- MANOEL MIRANDA D� CRUZ JOR. - Secretário.

ção, devendo o preço total des- NOTA: _ Dará ingresso aos sócios do Instituto Brasil
sas ínstalações atingir a casa EE. UtT., a mensalidade de abr-il
dos 50 milhões de Iíbras ester- 3 vs. alr _ 2
Iínas, Essas fabdcas ficarão _

sobre o controle do Ministerio
dos Suprimentos, para o qual
foram distr�ibuidos todos os

assuntos relacionados com a

eltergia atomãca que. durante
a guerra estiveram a eargo do .

Departamento de Pesquízas
Itnd!ustrw,is oqientifíeas. Essa
iniciativa. do governo inglês
dá a entender que OIS resulta
dos obtIDOS até agora no ter
reno das diversas aplicações
praticas da energia atômica

Ialti:ngi11am uma fase. bastante.
adentadas 'e promissora OPORTUNIDADE.- VENDE-SE
para� a jUE.ft±ücação

.

da re�- Negócio de PA._PELARIA, PERF:UMARIA, ARMARINHO,
liz-açao de UIIIl pro'leto tao BRINQUEDOS e mi d zoa com hôa frequezia de ATA-

t C'
I U El

cus oso como esse. om.o se s�- CADO e VAREJO _ preço de fatura estoque calculado
be, !I1'�ste momento. a �eneDgla atualmente em CR$ 160.000,00
a,t�ea e suas aplicaçoe� .:pos- T ..atar pAuoalmen_te com: PAPELARIA MELIM
Slvers no terr·eno das artlvlda-
de.:; de paz estão ocupàndo a

Rit> do Sul - Santa CatorinQ.

atenção dq,s_ dentistas e tecIlli.-:-.
CDS das . princ�pais potoociás
mundiais, principalmente OS Tenha � empre em cosa' uma garro.finha da-
EstaJdlOS UndOOs a Russia e a

Grãi-Br.etaJnha. No caso das
instalacães a serem eúnstrui-

.

das peià,' Grã-BreiaIllha acen
tua-se que a. atenção dos cien-
tistas imgl:eres está foCaliza.d.&
sob.I1etUido no que diz resp·eito
ás poosiV'eis aplicações indus

.
tria:ils da energia nuclear que
se extenderá no fu'tjuto a limi
tes que escapam á capacidade
de previsão huma.na.

e você é acometíão de indigestão, cólícas, flatulência
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- � ,_

_ �
nhecida em todo mundo por sua efi-

_

'.� __

cácia. Compre-a hoje mesmo.
. -=--

�n(ti "\' I � 0\
�!i

I

conr�Çi. f",QIJQ' '1€c:r1TES ou AnTI6AS
"'i5""'W' • _ j�

,

I

":�: 'Ma 9 n:�'e''-'s ,. a';"" ;:�,�,�� ;,

.. BI$URAD:Ã···,.'"
�•. J�Q,:-E ',ço,�_PJUMIDOS

"

I
-

•

•

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia lU

VIEIRA;
EVIT ARA DORES
Cólica.' Uterinas

CASACO PERDIDO

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO 'e ELEGANClA ?
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

,

Empr egu-se com vaptli!!t-<mp8-
ra cnmb;1ler as irregullHidlideti
das ftlDçÕe!ol pe rtódicas daé H

nhoras. É calmante e rezulador
desses funções.
FLUXO-'EDflT.INA, peLti &UI\

comprovada eficácia, é muito rê

ceitada .. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA enennfrli-i''''

em toda parte . '1 Perdeu'ao um casaco de côr beijo.
Pede-ae CI quem o encontrar, en

tr6ga-lo nesta Reda.ção. que será
bem gratifica:io. 3 v. - 1

A Mulher de Paris e Londres
PArRIS, (H. P.) - A mulher moderna -de Paris e de Londres sabe

despertar, adquir-ir e conservar a sua Femínílídade, Juventude, Saúde.
Atração e Beleza, tão desejadas e necessárias em todos -os· períodos de
sua vida. A sua arma é o famoso tratamento Okasa, à base de Horrnô
.ndcs frescos ,e vives, ex:w31l:os das glânidlllJlas endócr-inas e de Vitaminas
essenciais, - Fonte de Vritooirda.de, Okasa é conhecido em todo o mun

do, e fabrtcado pelos reputados Laboratórios Hormo Pharma de Lon
dres e Paris, é importado agora diretaanente de Londres. O tratamente
Okasa é uma medicação de escolha, ultra r,alcional e científíca, sua efi
cácia terapêutica é clinicamente comprovada e oferece o máximo de
sucesso em todos os casos ligados a deficiência Ido sistema glandulae,
do aparelho germinativo e do teôr vitamínico, com Fr-igidez, insufi
ciência ovariana, d�e:ga'as anormais. perturbações da idade crítica (me
nopausa) , obesidade ou magreza excessivas, flacidez da pele e rugosi
daíde da cútis, queda ou fUiLta de turgência dos seios, etc., tôrd.as essas de
Iiciências de or igem glamdudar na muãher. Okasa encontra-se nas boas
Drogas-ias e Farmácias, - Informações e pedidos ao Distríbuídor ge
nal: Produtos Arria, Av. Rio Branco, 109 - Rio Ide Janeioo. Exper-ímen
te Okasa e se convencerá! Peça a fórmula drágeas "OlU'O" só em emba
lagem originad de Londres.

CONVITE

. RECORTE mSTE coupon preencha-o e por nosso Inter
anédío remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte .

dessa CiAIXA oom a mensalidade de Cr$ . '.,' . . . . . . .• \

Florianópolis, de ......•••••. de 194' ....••

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

.

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

ADVOGr�DOS I
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRio: Rua Fel'ípe Schmidt:S2 - Sala 5
EdifíCio CrU�..,iro - .Florianópolis.

BRONQUiTE

aPERITIVO. «I NO T»
ESCRITÓRIO JURt�IfJO COMERCIAL

(Com um Departamento Imo�i1iário)
Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Diretor: dr. EI;siário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua 'Frei Rog-ério , 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54 l

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

QONTA CORRENTE POPU:L.AR
Juros Sl/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimenfação com. cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

\ .

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

Trajano, 23 • FI'orianõpolis

, .

I

I
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Q eSTAOO-Quarta.ielra, 10 de .bril Ge '••6 5

Pequenos IPeriodos de 6 anos, para o presidente I
,. I 9 a 3 para os senadores e 4 '

-anunclos' para 08 deputados '

1\( t
'

I ' Rio, (Via B.,erea) - A cipios ôntem firmados, figura1'10 or /a O eo cru propósito da reunião secreta a concessão de mais um SEna-
VENDE-SE um marca "cu de ante-õntem, no ministério dor para cada Estado, ficando

nmax" - mil rotações _ força da Justiça, com a presença dos dessa forma, assim áiscl':mi-l
de 6 a 8 cavalos; possuindo co.

ministros da Guerra, Exterior, nada a duração de seus man"j'�e de óleo. e ,Fazenda, �senadores , Melai datas, de acôrtio com o nú:ne-
,

O motor pode ser examina. Vzan� e Nerêu- Ramos e dos ro �e votos obtidos: Para o I

do em Itajai com o sr. Oswal-I deputados Agamenon Maga- mais rotado, 9 anos, para o

do Dufra delegado Instituto lhães, Sousa Costa,. Beneaiio segundo, 6 'e para o úüimo, 3,
-dcs Marítimos. Tratar cO,m Sid- yaladares, "A�'!Lr:czo TO�l1e�, C? mandato d.f deputado +icou.
�ei Noceti à 'rua João Pinto, iniorma O pzarzo âa Noite, zgualmente [ixaâo em quatro
_34. Telefone 1134.. que consequiu obter em meios anos, o que concede ao chefe

• • • ligados ao PSD, a seçuinie in- do ttonérno a prerroçatira de
formação: eleger, durante o seu manda-
"Na reunião de ôntem, fi- to, duas câmaras leaislatinas.

cou deiirdtioametite assentado A nova reunido secreta ,lp:Je·,
o prazo de seis anos par: o rá ser realizada até a proxima
cargo de presidente da Repú- quarta-icira.
Nica", Também entre os prin-

'

Viagens
PELO

Expresso Noturno' do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS -, JOINVILE

Informacões:
J/I

Compra-se
Mobília de sala, grupo esta

fado, em bom estado.
.Dirigir-se à caixa Postal 106

Nesta,

2 da madrugada .

7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

,. . .

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncipe

TOSSE,
B-RONQUITE

141!mentaçã� p�ra as I Correio Lageano
crl8nvas at6mas Venda avulsa na

Tôdas Ias crianças das esco-
AGENCIA PROGRESSO

las alemãs Iocaãsadas no in-
terior ?a zona brítaníca de C ,ONTRAocupaçao recebem agora uma

�������������������������� refeição díaría composta de

E t
.

EE UU sopa ,e pão, sem que para isso

n r,enue aos '0 ItenhaJffi neces�jJdade de gastar!I. •• os seus cartões de raciona-

t d' íst d B °11 menta. Com essa medida as

POR O
. e, VIS a o r�sl :�:Ir]�:�:tar ��UJp��� ���:=

,

RIO,8 -:- (VIa Aérea) - ° ren�a:rl'egaJdo de negocies �os I quentes da sub-nutrição dos
�stados 1!mdos esteve no Itamaratí, 'Para receber das :n�os escolares a;1emães compreen-0'0 sr. Joao Neves da Fontoura o "memorandum" brasileiro drdas entre 6 e 18 anos '.A$,
com o. ponto de vista do Brasil a respeito do "Livro Azul" di- areas em rue tal medida' estavulgado pelo Departamento de Estado norte-americano. sendo �da estão Ioealísa-

dias ao norte do Rheno e no

dístrsto do Rhur, calculando
-se que pelo menos 800. 000

crâamças al-emãs sejam bene
fícíadas naquela zona e umas

400 ou 500 mil na outra. De
sua parte, as autoridades a.e
mãs COl1lC'OITem para a execu

ção dessa iniciativa median
te um pagamento sobrema
neira. modico cobrado pelas
citadas refeições escolares, Q

mesmo fazendo os país dos pe
quenos, sempre que lhes seja
possível, mas sem' nenhuma
obrigação. Essa medida é mim
demonstração do quanto é
compreendida a necessidade
da manutenção das boas coo

dições sanitartas das zonas de

ocupação sob 'controle, o que
redunda exclussvamente em

benífícío do proprlo povo ale..

SAlDA DE flORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOINVILE:

SAlDA DE JOINVILE:
CHECiADA A fLORIANÓPOLlS:

o mELHOR DOS m,ELHORES
-

VENTILADORES

CREDIÁRIO «KHOI»

I Vi'ite. sem compromissos

1��4�!t,o�!�4Ftc r ianópo lis

Livros novos' e usados,
em diversos idiomas.

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

Vendem-lie dois -ventiladores elec
-tl'icos, grandell. para cima de me

.a ou parede. seridc um oscilante,
-proprioli para escritório. barbea
:ria., cafe•• etc. Tratar na rua AI
_nlirante Lamego 15.'

* * *

Avisa or's seus clientes a m rdonco de
e� critório para: a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do «O Estado».

Novidades todas .'j

TERRENO
Vende-se um terreno com madeira de lei,

grande mata e cachoeira, situado no distrito de
Paulo Lopes, município de Palhoça, contendo

«oitocentos e cinqüenta metros de frente, que
.faz com o Travessão ele Bom Retiro, com doi.,
-mi l oitocentos e sessenta metros de fundo. "I'ra

.aar com Nilo Chaves à rua José Jaques n. 'L

-:telefone J\1 760 - Fpolis.

semanas'

Il

Chegará dia 28 prÓXimo
mão. .

RIO. - (Via Aérea) - Uma correspondência da Ag_ên- No Bar e
cia Tass, aqui, informou que o embaixador soviético, JacU}:> _

Zuritz, deverá cheg-ar ao Rio, a fim de 31SSUJffiir o seu posto de nao
representante da URSS junto aJO nosso govêrno, no dia 28' od
corrente, viajando no vapor "José MehendJez", cuja partida
para Nova Orlteães está ma:rcaJCla para o próximo dia 8.

;

no Lar «KNOT»
deve faltar

CASA MISCELANEA dístri
buiàcra dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Disco li.
Rua CtlDselheiro Mafra

Laboratório
Clínico

ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL
Allfluntoll: Turídicos ,- Corner'Ciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Co�&ulte nossa Q.rganizaçêio Ol;\t�s de le decidir pela com

:>ra, ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empralla nelte etltado ,

Diretor: '.- DR. ELISIARIo. DE CAMARGO. BRANCO :'
ADVOGADO

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

fARMACIA ESPERANÇA
•• I' ee.tleo NILO LA \JS
.ole ·_ ..........

.._ ...-r- - --..ntu - ,,__ . '

,
, AJ'UC08 .. 1Iona.....
-_ .. _.................� .........

. Seda,s, Ca'simiras e Lãs

CASA ·$A.'fA aOSA
ORLA ,='JD'O, S(]f\ RPI1JLLl

,Rua Coaselbeir& Mafra, 00' - loja e �obreloja _. Telefoue 1514 (rede interna)
'"

Caí"a Pos�al 51 --- End. TeJeg.: ({Scarpelli" --- Florianópolis

I
I'

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1.44.8'

,

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Parm, Narbal AHIVS 08 Souza

to, dI) Gosta Avila
Dr. B. G S Medina

Ya.rm.

Exa.me de 80::l.gue, Exa.me para verificação
de ccmcee , Exaro. de urino I Exame !,lora

vellificação da gr-ovidez. Exofi.'\&, <i,e escarro,
Exame pore veriHca,çõ.o de doença. do
pele. boca e cabelo., Exame de fÉizes,

Exame de secl'eções.
.IlutoV'occina.fi e tronsfuséio de 8-0ngues,
J:.xame qubnico de fOI'lÍ'iihas, bebida

café. água8-, etc.
- J

------_

\

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIAro, VANADA.
TO. FOSfOR05. CALDO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONJ.CO DOS MUS:CULOS

I ·0. Pálido.. DeJ;llui:».,.dol.
�'CJotedo" Anêmicos, Mi••
'que criem Migro.. C,ienç..
r.quíticII. receberio I tonl-'

,

ficlção ger.1 do .OfSlnltmo
co.. o

Sa nguB ft 01
LIa D.N.S.P. n' 199. de 1921

I

APENAS Cr� 3.60
Com essa ínfima quantia Vod

está auxiliando o seu próximu.
Coptribua para a Caixa de Esmolat
aOIl Inrtilr:entes de FIorianóoolilil.

,
'
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PRÊIlUO AO AR'rILHEIRO DO
"TORNEIO RELÂiIPAGO"
o destacado €&portista sr,

Dirceu Gomes, ,geren'te da "Re

lojoaria Royal", num gesto
digno dos 'maiores encômios,
resolveu instituir uma belissí
ma medalha de ouro que será
oferecida ao jogador que con

quistar mafor n ,ú m e r o de

"goals" no "T'o'rneio Relâmpa
go" citadino, a iniciar-se sá
bado próximo.

Direção de PEE>RO PAUL@ MACHADO
"

,

Desta. forma maior ainda se

rá o ínterêsse dos nossos'

"'players" 'pela disputa do tor

neío.jestando o referido prêmio
exposto na vitrine da' " ReIo-

O Ia te(�}e���,,� ,,�J}1t� ...�!I,IA��! ts�a�Nú�!JDa : I���:�tõs�E�i��!�o"o I EnCQ�;;!�se ��'�!�anópo- ioa:a,,;;::��;: CARIOCA
Com a chegada ao Rio, a 27 de março último, do, elegante cuter CITADINO lis desde ontem, o nosso dístín- Rio, 9 - dom a partícípa-"ANITA", justo ongullho da construção maval catarinense, ·registrado na

flotilha do Iate Clube e seu capitânea, seria oportuno 'recordar a con- to companheiro de imprensa cão de todos os clubes protís-
tr.iibu'içã:ol altamente valiosa do elegante clube da Pedra Grande no de- Pínalmente no próximo sá- psuortisca, jornalista A. M. �iOlnlais cariocas, realízar-se-á,
senvolrvãrnento da Vela em Santa Catarína.. fruto do programa" traçado bado O Departamento de Fute- Bertoli, redator do semanário domingo próximo, no Estádio
por seus dirigentes, Q. qual vem sendo ournprido a risca não sem encon- bol Amador ida F. C. D. dará "Cidade de Blumenau Esportd- do Vasco da Gama, o torneio
trar oSstlÍJculos, 'todos eles diabilrneute contornados pelos golpes de le-
me aplicados no momento oportuno. Início ao "T(mr�eio Relâmpa- va", que se edita nessa progres- Início do corrente ano.

Fundado em iulho de 1941, sendo portanto o' primeiro clube de vela go" da cidade, que será dispu- sísta cidade.
.'

I >1<

do Estado, maugur-ou em dezembro de 1942. suas prímeíras instalações. tado pelo seguintes Clubes --_.:._-----------------------------
Nesse festivo dia 12 de dezembro, paràninfado pelo exmo. sr. Ga- amadores da divisão comple- GOV'E'RNO DO

.'

ESTAOOpilitão Piãnio M. Cabral, 'lançou 'às aguas da baía norte a sua
.

primeira
flotilha de iates da classe "Sharpíe" 12m2, construída em Santa Catarí- inentar: Avaí, Figueirense,. .-
na, dentre das exatas medidas da planta original, num total de 10 iates, Caravana do Ar, Bocaiuva,
os quais foram aparelhados por seus proprietários, aprendendo assim o Paula Ramos e Atlético. Decretos de 25 de março de 1946 . ra I) Curso Complementar anexo ao Grupo

traJbaJlh� de �TI!a�ilnh!lria. .'.. _

'
., Ás 1330 horas deverão pre- o Il'ITERVENTOR FEDERAL RESOLVE! Escolar "Pedro II", de B'lumenau.

ASSIm, a prunelra regata a vela assistida pelos florianopolitanos e '.. 'I ..' Nomear: O aluno de 2° ano do Curso Normal Wil-

corrfda dentro das regras .ínternacíonaís
.

de regata (L Y. R. D.), foi Ihal Car�val1a do Ar e .FIgU�I� De acordo com o art. 169, do decreto-lei n. so;" Marcelino, para o Curso Complementar

'Organizada pelo Iate Clube. .'
I rense e as 15,,30 horas jogarao 431, de 19 de março de 1940: anexo ao Grupo Escolar "José Boiteux ", do

. Pat.rocinou a fu�da_ção'do Iate Çluhe da cidade/de Itajai, tendo para I Bocaiuva1 e Atlético. José Maria Muniz para exercer o cargo de Estreito, cidade de Florianópolis.
la seguido uma c01TI!ssao de seus diretores, procurando aSSIm, cada vez Dornin0"0, prosseguirá o cer- Tui' de Paz do distrito da sede do munic ipio A aluna de 2° ano do Curso Normal Sei;

maIS, aumentar O nrnuero de clubes de vela Ino- Estado. _.
Co. ". e comarca de Campos Novos. ma Yone de Castro cara, no Curso Com-

Em V'irtude do. grande desenvohvímento do clube, realizando suas' tam:e com ma�s dOIS Jogos que Evonerar:
�. plemento v anexo 00 Grupo �scolar "José-

regatas internas, curnpr indo seu progTaIna esportivo, e a orientação serao os seguintes: Paula Ra- Alvady Kurt Becker do cargo de Juiz de I Boiteux ", do Estreito, cidade de Elorianó-

.criteriosa e técnica dada ao elegante' esporte, foi obtida pO'r deferência 1110S x Avaí e Vencedor do 10 Paz do distrito da sede do município e co- polis, substituir a professora licenciada, Oge-

da Conrfeideraçã.o Brasileira de Vela e Motor sua direta filiação a Enti- joo·o x Venced-or do 20 jogo
marca de Campos Novos. nê Andrade.

'

-dade Máxima Nacional. ,bT d I b r IT n (Reproduzidos por terem saído com incor- A professora Cláudia Westrup, para o

Gosando dessa prerrogativa, em agosto de 1943, recebia a primeira , _

o os os e u es co lCO .e tes -recões). çurso Complementar anexo ao Grupo Escola.'

visita dos iatístas ganchos, cuja embaixada veio ohefiada pelo dr. Hugo estão concentrados para a sen- Decretos de 5 de abril de 1946 "Gustavo Capanema ", de Presidente Cetú-

Benta, então vice-presidente Ida Federação de Vela e Motor do Rio Gran- sacional disputa que Vê111 sen- o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE Iio, no município de Ibirama.

de do SUlI; disputando duas regatas na baia norte. Era a primeira regata do azuardada com desusado Dispcnsor:
•

I o professor Hélio Alves, para o Cursa

-

dual S C tari .....�. " r., .1 d e .... b Mário Ramos \Vendhausen, ocupante\do Complementar anexo ao Grupo Escolar "Te�
Inter-esta

, quoe. anta a arma pw L'lChpaVa e p'or espeCI<tl.I e.·erOOOla I·'.'l"tereAsse e VI'VO en.t:usI·'asmo pe-
I

C"
.

� cargo da classe J clã carreit-a de l\1:édico, do

I'
resa Ramos", da vila de arupa, no murucl-

,em suas propnas alguas. , . .'

A�roveitando a visita dos 'gauchos, liderou o Iate. Clube os .entendi- lo l10SS0 publIco esportIVO. Quadro único do Estado, da função gntifi. pio de ,Taraguá do Sul.
.nIJ-'

* * * cada de Diretor do Ho�pital "Nerêu RamaIs". O professor Edward Fernandes, para (Jo

me:n:tos entre os cluibes de vela do Estado, resul,tand'o dêsse seu esfôrço T _.. f t .

'-
C C plementar anexo ao Grupo Escolar

f d
-

d F.l
-

d V I M t .l S t C t
.

S
-

S A O C
O.lIa> sem e C1 o.

I
urso om

a �n açao a eueraçao.1 e e a e O' .or UJe an, a a anna.
.

O , AO PAULO E TUD A- o decreto de 25 de março último que no· "Teresa Ramos", da vila de Corupá, no mu-

Fundada a.no·va enhdad� e ·orgamzado se�1 p.�ograma desp<?rtlv;o, SO DE "LUVAS" PARA SEUS'meou AméllCO Comes do Amaral para exer· lllClplO de Jaraguá do Sul.
em seterrubrO' desse mesmo ano, tev,e -lugar a pnmelI'a regata ofICIal

da! C AQ S ceI' o calgo de Plefe!lo MuniCipal d� Ara· A pl'Ofessora Mana Efigênia da Slh'eira,
no,va Em tildade, e para cuja realização cedeu o Iate Clube a seu cô-innão ,R. UE,

quarí. para o Curso Complementar anexo ao GrupOc
Veleiros da II:ha, quatro iates "scha'l'IPie" cOilllPletalnente equipados, DeC'1'etos de 6 de abril de J946 Escolar "Teresa Ramos", da v.ta de Corupá,
a,f'Íil11 .de que a prO'va f:osse reaJi·za,da em per:f.eita igura�'dade de condi.ções. S. Panlo, 9 tE) � Os dirigen- o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE n�\munlcíplO de Jaraguá do Sul.

Em ni:wemlbl'o de 1943, visitou o Iate Cluhe a cidade de Porto Ale- tes dos clubes profissionais esti- NomcM: A professora Maria José Magalhães Mila-

gre, para o .desemlPate da "Taça Cidade de Florianópolis", e de cuja vi- , De acôrdo com o art. 169, do deereto·lei n. ni, para o Curso Complementar anexo ·a,.

::sita resuLtou a i:nstituiçã'O do broQ:n�e da: "AmiSaid'e" a ser disputado veranl reurriifl.os domingo ulti-
431, de 19 de março de 1940: Grupo Escolar "Professora Adelina Régis�,

anuaJrrnente entre catarinens,és e gauchos. mo e fOI elaborada oficialmen- Antônio Matos de Sousa para exercer o . de Videira.

Ao 1° CaJllIP<COn.ato Brasi1eiro Ide Vela, ent JaneiÍ!ro dIe 1944, colabio- te a regula;mentação do CQll.- cargo de Juiz de Paz do distrito de Garuva. . A professora Maria de Lourdes Mafra, pa

ran'dJo OOIID a F. V. 1\:1. S. C. e.nviou ao Rio uma guarnição, auxi}liaooo na vênio fixando as "luvas" e muuicípio e 'comarca de São' Francisco do ra no Curso Complementar anexo ao Orupo

obtellição do titulo Ide Vke-caIIJf.P.eão aos v:eJ.ejadores catarin.:enses.. Sul. Escolar "Silveira de Sousa", de Florianópo-'
'Recebeu a visita dos iat-ista:s pauliista.s e gaUlChos em Junho de 1944, prêmio·s :;tos jogailor·es profis- José Cal'v'llho da Silveira para ex�rcer o lis, substituir a professora Diná Mendonça.

hosped�ndo estes· 8J!l s.ua séde social, local em que j;oram reaJizaxfas a siouais. &argo de Jltiz de Paz do' distrito de Saí, mu, Gevaerd, que requereu licença, a contar de-

maior paorte' dos festejos of.erecidos aos visitantes. Ao 'que está decidido, os elu-I nicípio e comarca de São Francisco do SuL 18 de fevereiro de 1946.

Em Julho doO ano pàssado, enviou duas guar-nições para. o 2°. Calll- bes não pode'rão 'pagar mais de De acórdo com o ar!. 15, item IV, do de· A professora Carmosina Beller, para ()

peO'nato BrasileirO' de Vela, Ino qual Santa Catari:na conquistou. galliar- .

. . "
creto·lel n. 572, de 28 de outubro de 1941: Curso Complementar anexo ao Grupo Esccr

drunen.te O títul.o de Campeão BraS'i1eiro. qu.e 30 mll cruzeIros de lu- António B�tista Júnior para exercer, inte· lar "Horácio Nunes", da vila de Valóes, ntl'

No Call1lp€.on.ato da c1ass·e 1l1iternacionail. "Sui!pe", totaliJTI!ente desco- vas" por um ano de :contrato. rillamente, o cargo da classe J d� carreira' de município do Pôrto União.

nhedda para :nó<�, a guarniçã:o Orlando Coelho Fe:1ix Schacler do Iate Os prêmios por vitórias fo- Médico, do .Quadro único do Estado, vago em O professor Alexandre Milani Filho, par,,

'Clllbe, obti.veram para Santa Catarina .o Call1iPeonato indiyild'ual da clas- tanl fixadas e'111 500 mil c�zei-' virtude da exoneração de Ylmar de Aln.1eida o Curso Complementar anexo ao GruDO Es-

Con"êa, para ter exercício no Centro de Saú- colar "Professora Adelina Régis", de Videira.

ros, no m.áxinlo, pode,rudo, no 'de desta capitaL A professora Mary Sfeir, para, no Curso.

entanto, atingir .a 1.000 C1'llZe'Í- E.,·ó,ul,·ar: Complementar anexo 'ao Grupo Escolar "Du-

ros Bm quatro jügos por ano.
- João Marcelino Alves do cargo de JUIz de que de Caxias", de' Mafra, substituir a pro

Paz do dist;ito de Saí, município e comarca fessora Selma Sfeir, que se acha matriculada.
A seu critério, o clube que ,se de São 'Frallcis<:o do SuL no Curso de Habilitação de Professor de Edu.-·

sagra.r campeão poderá ofere- Francisco José de Sousa do cargo de Juiz cação Física,

CeI' um prêmio extra aos venc·e- de Paz do distrito de Garuva, município e

dores do título . .o convênio só comàréa d� 'São Francisco do Sul. A professora' Alzira Ana Maria do Vale.
ConCede1" eX01wração: para o Curso Complementar anexo ao Grupo-

poderá sofrer alterações de De acôrdo com o art. 91, § 10, alíneá a, do Escolar "Duque de Caxias", de Mafra.

dois em dois anos, de acôrdo decreto-lei n. 572, de 28 de. outubro de O professor Fernandes Marques Trilha,

com as -conveniências dos inte- 1941, , para o Curso Complementar anexo do GruP<>'
A Cid Cesar Ferreira, da cal'go de Delega. Escolar "Eliseu Gu.ilhern:te", ,de Ibirama.

ressados e o atual começará a do Regional, l'adrão Q, do Quadro único do A professora Elvira Sardá da Silva, para.

vigürar a partir do dia 11 de Estado. o Curso Complementar anexo ao Grupo Es·

maio, próximo vindouro. Deçreto de 8 de abril. de 1946 colar ., Castro Alves", de Araranguá.
O INTERVENTOR FEDERÀL RESOLVE A professora Maria Ana: de Sousa, p""a

Nomear:
,

o Curso Complementar anexo ao Grupo Es�

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n. colar "Castro Alves", de Araranguá.
431, de 19 de março de 1940: O professor Otávio Munir Racha, para ...

\Vilibaldo Rohregger para exercer o cargo Clirso Complementar anexo ao Grupo Escola ..

de Juiz de P:az do 2° sub-d.istrito do munici- U Castro Alves". de Araranguá.
pio de VideiJa, comarca de C;<çador.. ( O pr�fessor Eugênio ,Marchetti, para o C" ....

Decreto de 9 de abril de 1946 so Complementar anexo ao Grupo Escola"
* O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE "Castro Alves", de Ararangu;i.

SÉRGIO DEVOLVIDO AO Promover, p<>r antig"idade: A professo"a Cacilda Silva Colaço, para o

De acôrdo com o art. 1�, do decreto-lei n. Curso Complementar anexo ao Grupo Escolar
METALÚRGICA 431, de 19 de março de 1940: "Hercílio Luz", de Tubarão.

Rio, 9 (E) _ O Flumiu·e:nse Mário Teixeira Carrilho, ocupante do cargo A professora Alba Silveir� de Sousa, .pal·"

cientificou que. nada tem a opor
de Juiz de Direito. de 4' entrância, classe V, o Curso Complementar ane)<o ao Grupo Es.

a Desembargador do Tribúnal de Apela�ão, colar "Alexandre de Gusmão", de Bom Re-'

O EOIJ IUPERI L
sobre a transferência de Sér- padrão 'Z, do Quadro único do Estado. vago tiro.

Cines . ,D· .

''''II1II- 1" A gio, para ,o Metalúrgica, de em virtude' da aposentadOf'ia de Joaquim Luiz A professora Ruth Nely Gomes, para ..

'.... São Gonçalo. Glledes Pinto.
. Curso Complemêntar anexo ao Grupo Esco-

'CINE ODEON - Fones: 15�7"1602 CjONCER'IlooOm.l\J,.t\.CÁBR.O 'it' I Portarias de 21 de'fevereilro de 1946 lar "Alexandre de Gusmão", de Bom Reti...",.

Hoje ás 7 1/2 horas
La�r GO.y;v", D " j Q INTERVENTOR . .fEfERAL RESOLVE A professora Maria Júlia de Almeida; para.

- SESSÃO DAS MoçAS - � FIXADO O PREÇO DO PAS- Designar: o Curso Complementar anexo ao Grupo Esco-
...:__ As deliciosas aVW1turas de' i G� SANDERS .

SE'� DE ISMAEL Com a gt'atificação mensal de Cr$ 300,00 lar "Alexand�e de Gus!Y'.ão", de Bom Retiro-.

moÇas eIl1l Washington! Linda DARNELL
Belo Hürizdnte, 9 (E) _ O (trezentos cruzeiros!, correndo a despesa O professor Laudelino José de Novais, »a-

A A V E NT U R E I R A Glenn LANGAN
C.
.' V- I>Or conta da dotaçao l-02a, do orçamen- ra. o C'lrso Complementar an.exo ao Gru!»,

coon FO'rte! - Il111.Pressonante! ru.ZeI.rO comunlCOu ao asco to vigente:
.

Escolar "Alexandre de Gusmão", de Bo ....

TraMy MARSHALL , PREçoS: - Cr$ 4,00 - 3,00. da Gama que o "passe" de Is- A professora Lúci;! Luchesi dos Santos, Retiro..
.

'

Romance1 - CoIlliédia! - MÚS'iJCa! CENSURA: - lInp. 14 anps: mael eustará, livre, a, quantia. para o. Curso Complementar anexo ao Gru·- "A professora Haidea Gomes Silva, para ".

Sra�. e sT,ftas......•.... Cr$ 1,20 PRóXIMO CARTAZ
..

' 'de Cr$ 100.000,00, pois, confor- po Esi:�lar �Pedro II", de Blumenau. Curso Complementar an.exo ao Grupo Escolar

Estú,efuntJes Cr$ 2,0(1 OOEON - Anlíanhã A professora .Dllma Sulamita Dutra, para:, "Abdon Batista", de Jaraguá do Sul.

CaJVal'heiiros (Jr$ 2,40 Fi.nalmente com todos OS deta- me já é' do oonhecimento públ!i- o Curso Complementar anexo ao G\'UPO Es- O professor Nery Jesuino da Rosa, par...

'Gera>!. .. : Cr$ 1,00 lhes, os

U.ltiIDOS
dias da Capital

Ale", co,
o grêmio eruzmaltino está colar "Pedrá II ", de

Blum.
enau.! o Curso Çomplementar anexo

o ao Grup'o Eg·

"1111lP. até 14' amos".
.

má! - ·22 mil '�IlJhões russos b�- interessado 'no oConcurs.o do o professor Orlando Ferreira de �elo, pa, colar "Costa Carneiro", de.Orleães.
CINE IMPERIAL _ Fo·nes; 1587 baroeando a cldade! - Al<em:aes ., .'. ra ° Curso Complementar anexo ).,0 Grupo 1'1. professora O1mda J�nelro F-crr2!;, 1'''"-

:1602 en.}ol1quecidià,� pela f.oine·! maIor ��la esquerda mIneIro
I Escolar "p.dro II", de Blumenau.1 () Cur<n ('nmn!em.n;ar an •..;" "" ("'upa Es-

Hoje ás 71/2, bioifas A TOMADA DE BERLIM l da atualIdade. A professora Maria Catarina 1errad, I'a-l colar "Costa Carneiro"" de OrleãeS.

Cresce circulos - esportivos da capital pela
«TtI.roeio RelâllloagoH oita�ino

o entusiasmo reinante DOS
reaUzauão, sábad.o, do

se.

No individual da classe "Shanpie" foi também uma guarniçã.o do
Iate Clube que conquistou <> 3° logar. .

No seto·r de suas real:izações, construiu o clüibe da P�dra Gramde uma

·ailllPI·a .garage pr.ovida de Iduas carreiras e reS(pectiv:os carros; uma ponte
de 30 metros I{X)lU torre de cOIlIl·a!nldo e sinalização bem como· três cáis
para reNrficação (le sua praia.

ReformO'u UIIn 'prédio, adata:ndo-o a uso de séld,e social, prO'porcio
'nan:do assim a seus associados uma série de festas.

Construiu um campo de Basquete e Vo1ei, para entreina1TIento- físi
-co de seus desportistas e asoociad:os.

Atualmente, visto que a capacidade da atual gaJ'age, que é de 11
iates, está eXlgotada, inici(){l a ,construção de nova ·garage a qual poderá
'compiO<r:tar mais 14 iates, sendo provida de duas. ralIllipas com as respec
tivas·carreinas e OOil'llPetentes CaI'ros.

Foi 10< primeiro clUbe ainda a encomendar no Rio de Janeiro novos

v:elames para seus iates, ·e está aguardanido para breve a c.hegada de ve-

�ames ing11eses e ame'Hcanos. , .

,CO'm esse trabalhO' metóddJco e persistente, os di'I'etOi"'es do Iate Clu- CARECA NO BANGú
be trarrJisformaram .o antigo pon.t.o dO' "·Gabd.o de Cana" em aprasível lo- Rio, 9 CE) - O Bangú p.edilí
-cal, eh$e1ezanldo..;o e contribuindo. assim para o progresso e desenvQ}- a transferêneia do pouteiro
viIUiento de nossa ddade.

E agora, para retri-bui.r as duas visitas que os VieleJaidores catarinen- .

Careca, v.inculaào a.o Flumi-

·ses receberam do iate "VENDAVAL", .orgamisou o Iate Clube um cru- nense.

zeirO' á cidade do Rio 'de Ja.l1wir.o, com seu ca.pi,tânea, o cuter "ANITA",
de propriedade de seu patron� dr. AderIDal Ramos da SUva, o que sob o

d.e. propriedade de seu patrono dr. AJderbal Ramos da Si'wa, o qual s6b o

Março; depO'is de escalar etm. S. Francisco, Salnt·os, S. Sebas·tião e Ilha
'Gran:de, fundeou ás 16,10 de 27 no llJnoora!dbiuro do Clube de Regatas
·Guanaba·ra.

. �

J'

(

J'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ft rivalidade poderá-levar o mundo à guerra
Chicago, (United) - O ciai, esta frase ficou reâauuia ca. Truma,,! d2scurs�u depois

presidente Truman, no seu assim: "unir-se a outras Re- de presenctar o âesiile em que
discurso no "Dia do Exército'; publicas soberanas" como in- tomaram parte 15.000 solda

reiterou que a politica exte� dicando que nem t6das parti- dos, c?m centen,!,re� de tom

rior dos Estados Unidos "é ciparão de tal pacto. ques, ieepe, caminhôes e aero-

apoiar as Nações Unidas até Truman pôs-se em guarda planos.
.

ao máximo" e manifestou l']on- contra um possivel conflito no Os Estados Unidos celebra-

:�:;:;;:m.�
...

��;� ��;la:�Y:��'f1{;'��OI��' ��1��}e�:;i:1.�1:� ��I�!�á�I'YI::Ja;é�f:��:�r;:.
ARAGÃO DE ASSIS ternacionais. na era atômica, na qual, sei' Dos Serviços de Clínica Infantil da A t 't t l ,,--------------�

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí- Assistência Municipal e de O mesmo e1npo, rez el'ou es a ar a guerra, seremos .� -'

rurgia do t3�a��ih�t�: e doenças CLtN'ICA !U:tf�i�c;tdÍlE CRIANÇAS' a politica de 'bôa vizinhança T!roya�elmente, o primeiro ob-1 R.eabertura do��lá��u)nLeTnÓteRIaOa:s R1•S JaPsãol_.Pihnotoras7. _

ADULTOS com o, hemisfério ocidental e ietiuo . Lembrou que nenhum
CONSULTóRIO: Rua Nlmes Ma- . .. .

.

" tâ t
-

l d' L b tó·RESID:IJINCIA: Almirante Alvim, chado, 7 (Edifício S. Francisco). de jorma siçniíicatiua anun- pais es a ao onge e nos a o ra rIo36. Fone M. 251

RIf�mft���A�aku; �sar�h��r't-JU1_ ciou. que os Estados Unidos para uêr-se afastado, algum
DR. SAVAS LACERDA lherme, 5 Fone 783 estão disposto. a unir-se aos âia, da ameaça á paz". Radío-Tecnico-Electron

Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos DR. MADEIRA NEVES países vizinhos, "num pacto Pediu novamente que se Fundado em 1935
- Ouvidos. Nariz - Garganta. t M"ntagern de '!'tÍdioB. Ampli-
Diploma ele habflítaoão do Conse- Médico especialista em DOENÇAS regional sõbre a defesa comum prorrogue por ou ro ano o ficadoI'eSl-Tranamislo'i'es
lho Nacional de Oftalmologia. DOS OLHOS contra ataques". serviço militar obrigatório, Material importado direta-'(lO 'SUI.TóRIO - Felipe Schmí- Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
.' t, 8. Das 14 às 18 horas. ga Prática no Rio de Janetro Não indicou se a Argentina que expirará em 15 de maio, mente do. U. S. A.
SID1!:NCIA - Conselheiro Ma- CONSUVI'AS - Pela amanhá:,

f d l
.

t
-

·l·t Proorietário'r. fra, 77. diariamente das 10,30 às 12 hs. à sera incluida no re eri o p a- e se aprove a tns ruçao mi z ar
TELEFONIDS 1418 e 1204 tarde excepto 'aos sábados. das 14

no. A modificação do seu âis- universal, para preparar os ütemsr Georges Biihm
ás 16 horas - CONSUJ.TóRIO:
Rua Joãq Pinto n. 7, sobrado -

curso, á ultima hora, indica Estados Unidos para, a

guer-I
E�ectte - Tecnico - Profinional

Fone: 1,461 - Residência: Rua formado na Europa
Presidente Coutinho, 58 que parece existir, todavia, al- ra, "se desgraçadamente a Florianópolie

, guma duvida com respeito ao guerra volte a estalar".
,

Ruo João J?into n. 29 -- Sob.

DR. MARIO WENDHAUSENI regime de Buenos Aires. A ver- Advertiu que as rivalidades _

Médico do Cen tr'o de Saúde e' Di- são original dizia que "os Es- internacionais no Próximo e
reter do Hospital "Nerêu Ramos"! . -. E to' tCLINICA M�����sde adultos e tad_os Un_zdos estao dispostos a x remo �zen e, se aumenta-

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14 utur-se as outras Republ. as . rem, poâerão, em breve, trans-
(altos da C�:mfe!�aria "Chi- soberanas da Al1\érica num formar-se em coniiito. Acres-

qumho ) "

l cenb -

CONSULTAS: das 4 às 6 horas pacto regwna, para prover a �IOU que por essa razao os

RES���NCI:�n�' �;g��l sii'2midt, defesa comum contra ata- países dessas regiões nlio de

ques", Depois da correção oii- vem ser ameaçados com pe
-------'-----'-- netração. Quanto ao Extremo

Oriente, Truman disse que os
Estados Unidos desejam a paz
e a segurança ali e também
espera que a Russia, a Grã
Bretanha e outras nações es

tejam interessadas nesse as

sunto e que "tenham os mes
mos propósitos".
O presidente não mencionou

nomes, nas suas observações
sõbre o Oriente Mérj,io, porém,
parece evidente que teve pre
sente a disputa irano-soniéti- I

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por eoncur
so do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pslquâtr ico do Rio na Capital l' &

deral
CI.tNJCA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Ediflcio' Amélia

NETO
- Rua Felipe Schrnidt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de .,""rva·
lho nO 18 - Florianópoli'S.

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA GERAL - ALTA CI·
'!tUHGIA - MOLÉSTIAS DE SB·
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medl-
cínna da Universidade de Sáo

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

Prof, Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
lIar.lS, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

Ctero.,�ovãrios e trompas. Varrco
eele, nidrocele, varizes e herna

CONSBL'fAS:
da$ 2 às 5 horas, à Rua Felpe
SChmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso) . Te!. 1.598.
RESIDt!:NCIA: Rua Esteves Jll

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO

-

Médico do Hospital de Caridade d�
Florianópolis

.Assisterrte da Maternidade
CI,iNICA MÉDICA EM Gl';RAL

Doenças 0.05 órgãos inter nos, especial ..
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAF,/A
Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às i8

horas.
Atende chamado; a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESIDl!:NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

DR. BIASE FARACO
Mêdico - chefe do Serviço de

Sífilis do Centro de Saúde
DOP.NCAS DA PET"E - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. J'oínvrle, 47 - Fone 1648

mi. 'NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos. réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,

'

Consulta: Vitor Meir-eles, 28.
Atende diariamente às, 11,30 hs
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067

FlJt\cos. \

ANtMICOS
TOMiM

fiabl ClasItII
"'SILVEIllA"

G.-and. Tónico

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo
motor de arranco

OFICINA ENALDA
Praça da Bandeira

ne, 37

ou

F •
,. __

o

1i:I .::a.�'"

·COMPANl:DA "ALIANÇA DA BAlA-
Fudada e. 1871 - �é.: li A I Á
mmnrnIOS E TBA.NSP�IlTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon s abilidad es

Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

I.

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

Notas científicas'

7

,-

98.é87.816,30
76.736.40! .306,20

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

OBTENÇÃO DE AGUA PorrA
VEL NO MAR

Os aviadores e marínheiros

que se viram perdidos em alto
mar nesta guerra tiveram opor
tunidac!e de bendizer um riIn
vento precioso dos ciêntistas
britânicos, graças ao qual Ilhes
foi possível beber a agua do
mar como se fosse a mais sa

borosa agua potav,el. Trata-se
de um pequeno purífícador no

qual se combinam certos pro
dutos químicos que a agua do

� mar atravessa até .chegar a

l(
um recipiente. Cada vez que a

agua salgada passa por essas

drogas e é conveníentemente

agitada e apurada por um fil
tro de téla, obtem-se a agua� potavel. Todos os pilotos .de

2 caças da RAF eram providos
de um desses aparelhos de ta
manha mínimo, capaz de pro
duzir litr-o, e meio de agua po
tavel de uma só vez. Os agentes
químicos do instrumento estão

, 'contidos em pastilhas e compri
� mídos que se desfazem em con-

,I� tácto corn a agua salgada.
Acrecentando-se a isso uma

pequena quantidade de carvão

i imediatame1nte obtem-se a tão
desejada agua 'potavel.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·

gua....-
penho1.
trancá••
inllla.,
etc.

Romance, Poesia, Religião, A
viaçã.o, Matemático, Fí.ica,
Químico, Geologia, Minera.·
logia. Engenharia civit. mili
ter e naval, Carpintaria, De
.enhe. Saneamento, Metcalur.
gia; Eletricidade. Rádio, Má.
quina. Matare.. H;dráuli:ca.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

linária. Contabilidade
Oicionário•• etc. e

Proprietários - J� Moreira & Cia.

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

Muitas b cnifícucõee e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Crédito Mú.too

PR�MIO

-

--

Predial

GR s 6.250.00

'I �:.I)_A·',' ',I,'0',.'.AI.,I-rA,/,!." %..'
�ra. Fabricante oe di!'ltF-ibuidores' d'as afamados con-

••. �fJ. LI '11 tecções "DISTIN1'A" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins

I bons e baratos, algodões, morins e aviamento.
para alfaiates, que recebe diretamenb da.

I
melhore. tábrica.. A Casa "A CAPITAL- chC1'ITla a atenção do. ,Snra: Com�rciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

.

visita antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em Florlan6poh., - ,FILIAIS em Blumenau e Lajec.

I. "
I
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Jà se melhoraram os preços da carne; fixaram-se os do açúcar. Compre fiscalizar a observãncim
das tabelas. Não cltegará a vez de se dar RUI jeito ao pão' 'ao peixe' aos cereais' 'Quã" I

lIroveitosas ,haviam de ser as medidas de socorro à bolsa popular,' explorada como se acbl\
DO tócônte a tais gêneros alimentícios!

,DOS TODOS�
oovos

rasitas, Detefon é também o rapidamente aos centros ner

inseticida mais barato, porque \'OIS0S, provocando espasmos e

não precisa ser aplicado dia- paralisia, razendo-os
'

srIl'CUTil-'

ser pulverizado no ar, mas' vado gráu tóxíco, Deteton só
sim nas superfícies onde os mente ataca os ínsetos, sen-to.
insetos possam pousar: pare-, completamente inofensivo (lho,
des, janelas, portas, móveis, I homem e aos animais, ,e o seu.

colchões, roupas, etc. Isso po- cheiro é agradável,
de ser feito sem perigo, pois 1 Sôbre os resultados que De- "

.

Detefon não mancha nem es- tefon vem obtendo em outros",,( t ;
traga os pontos onde for va- pontos do país, o Sir. CaJCiqui-r�', J

O deportomento não se
o que é Detefor porizado. Essa maneira de nho afirmou-nos: '

aplicar o novo inseticida está _ O Deteíon já é bastante

responscbíliza
Innerpelado sôbre as qualí- condícíonada ao seu mecanís- conhecido em vários lugaresdades do novo ínsetícída, s. s.

mo de ação 'tóxÍlca, que é com- do Brasil ,e em Itodos êles vem,

Muních, 9 (U. P.) _ Em 1 saber qual será "a atitude dos respondeu-nos:
. .. pletamente diferenJte Idos seus alcançando resultados alta-

de maio próximo, haverá 600 Estados Unidos, para solucio- � � Detefon, ms!et1�ld� sÍmi1alrles. O liquido mortifero me!llte SlatiS!fatóri'Ül�. .A!credito,
filhos ilegíltimos na áIiea de nar o seu rcaso". produzldo pelra. �on�o-QUlml� de Deteton penetra, no corpo portaJIllto, qUle também em Flo�

�un�ch, produtos de l'ilgações O�, afÍ!c�ais norte-americanos, ��iSl�t �., � t-I!SI�nbU�dO pelr� dos i,nsetos pelas patas e vai ri�nópalis, 'O nov�, inseticida
IlegaIS entre soldados .norte pODem, dIzem que o' Departa- t uSO A e, ��a�en; ab ' FO� vaI l1esolver perfeltament{ a'

amer1canoS' ,e alemãs. meDito de Guerra dos! Estados �Ulra," ., ,e e1 o a ase o

L t d b
· problema da elimmação das

Segundo a WeUare Algency, UnÍldos não é reSlponsávlel pelos.- falffi?SO DDT't �ue '�aJnto� b�ns O es e ze US, para pu�gas, ,baraJtas,' mosquitos, ..
desta didaiClle, a�gumas mães atos ms.tintivos de seus' ho- �ry�ç�s p�es oUt as ,��oes O ParaguaI- pleIícevejos, traças, lnoslcas e

fUlturas; já estão procurando mens. . 11(1 as, 1 uIlan, e, ad u Im� demais il1!S'etos nocivas á sau--
gluerra, quer sanean o as. Cl- Belo Horizonte, 9 (A. N.) _ dJe e ao bem-estar.

Ale'- q'ue abala 'montanhas ���:� q��I��i��i�a���' Ülsep���� �h���d�a �����pS��t f�J���N '
, dados no seu cornbate aos m- \

Belo 1!�rizonte, � (A. N.) _. em Mruto Grosso. Dormiu ao �:��\�f;;r�i ��� l�!:d��v:� ������;?'�e�:�;����o�om "exe-

Ligação telefônica
�m 'catollco possmdv de �ma r�re�rto nesses m�tos, n� pro-· tneguas. g. Falando á imprensa, disse

B léfe que abara m�nta:r;rh�s, a?�- xlmIrdade de a1�€'!as �e mdios. Encermda a tremenda con-
que o seu 'país ;está altamen- entre e me·

rb;� de offert6Cer �t cromea dIa- De�l�rouh que ,ao. aVIstar as :J!lrrugração, Or DDT eomeçou a
te ilIllteI1esSiado em entrar em

Manaus=, lJJIll a o PI oreseo ,e. ao monuan as m]neIraS, r.endeu ser introduztdo 'com grande ent�endimrento corrn os pecuai'-
'

m ,e.s 'l? o tempo. dramat�co. gra9as a Deus e 9U1e agora po- sucesso,' ás atividades de tem-
rista's mineiros, no sernltido de

FranclSico de ASSIS FerreIr�, dena morrer, pOIS

.COlllcretiza-j pOr
de paz.

importar vánios lotes de zebú. Washington, 9 (U. P.) -

devot� de :s;r:a Sta.:?'ta Pa?rOel- �a seu grande desejO �e vêr a _ Mrus qual a C'ara:cter�sti-
O Pamgu:ai, continuou o en- Berem e Manáus, possuem um.

l'�, velO .'a IPe de Sao BO�Ja, n? Imagem da sua devoçao. ,ca_.'ess1encra:l do Detefou? trevtsita:do, está .aindá �lliteres- novo € direto Cil1cuito rádio-te-
Rno Grande do Sul, ate aqUi,

H'
.

_ O qUle distingUle o De-
sado em Icomprar diversos l'efânico enltre si. Foi o que

d���tanDdo 'dez me�es.._ e vinte f1preseutaute tefon de outros irrg.ettc�d'a's que
produtos de Mtnas Gerais, ra- anunciolU, em Washington, a

IaS
.. eve-se a�en;l/U�r que.

t
�

C N T
usam o diC'10ro-difenil4riclo�

zoo porque seu consulaxlo te- Interlllational Telephonle and

F�an:IS:� de ASSIS e, COX?'. ca- IDO O a ,. . . ':wetruno, ou seja o DDT, é a
rá contalto pelimanente com Telegraph. O novo circuito

mmhando com grande dlÍlcul-
.

.

sUla fOl1ma 'lLquida, o que per-
as dasses industriais, comer- será qperacto ipela Rádio In-

daJd�, /tendo chegado a esta R1O, 9 (A. N.) _:_ O M:mistro mite 'que o seu 'poder molI'tife-
ciaÍls e Jpastolds. ternaJcional do Brasil.

.

caP.lrt�l. eX!austo. Contando .as da FaJZ!enda, designolJ, o. dou- ro rutinja Ulma área mui:tó
••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••• '

penpec�as "de .sua !olliga v�a- tor Henrique Guimarães para maior. Outro tpOl1lto muito rine,S R I T Z '_ R O X Ygem ,o andanlho. dr�'Se haver I s�u rep�Elsen\t�na Comis- importanlte, é a "adão '"
passrudlO fome, Iprmclpalmente soo NaCIOnal do Tr,igo. maJl1lente" de Detefôn.

per- IRITZ - Hoj'e 4a feira _ ás 5 Sheridan Erol Flynn
______, -=- =:.:..._::..::_-====_.::C:;:o:::m 7 Y2 horas Diuah Shore

:

PIE 'Ira�1%111R ::::::D::��� L:l:��:;i��s::: ���:����!:Çl::�:
músÍlca que imortalizou a val- PREÇO: _ 2,40.

'

,MIIIII']IOIJIR ::::occ�:�u::.
.S:��g�e :;�eh�:Z
HUlIl1iphI1ey Bogart Ann

Encontra-se em Flcríanópo- ríamente. U2VO acrescentar" bír em pouco tempo. Ferroa-
lis, 'o sr. Arnaldo Barbosa oa- no entanto, que para melhores necendo 'ativo durante 30 dias.:
cíquínho, chefe de vendas do resustados, Detefon não deve Deteíon mata não sómente os"

Instiltuto Medícamenta Fon- apenas uma aplicação, hem insetos que se encontram no,

"Ol·taça�-O pol'l·ca no Japa-o
toura s. A., conhecido estabe- feíta, combate durante um local da aplicação, como tam-·

,

I ,I l\e:cim'enlVo cíerutífico-inrsustríal mês inteiro os insetos noci- bém lOS que pousarem depois.
de São Paulo. fi sua viagem "/10S: pulgas, percevejos, mos- Por isso é que Detef'on já s�;, I I

Tókio, 9 (U. P.) +r-: O ba- I mo tempo, e a situação se prende-se ao Iançamento, em eas, traças, mosquitos, etc. consagrou definitivamente
i �J

Tão Kijuro Shidehará, pri- tornou verdadeiramente cri- nosso Estado, de um novo in- Assim, além de ser um pode- mo o "ínsetícída de ação P _'

meiro ministro do Japõo, " tica quando um dos dele- setícída GlU\e 'está revotucío- roso exterminador desses pa- manente". Apesar do seu el
, 'd "t d té

I
foi escoltado de seus apo-, gados sacou de um reoôíoer nau o O'S me o os ai e agora .

sentas por guardas arma- que não detonou. Finalmen- empregados para elírnínar os

dos, quando um verdadeiro te, com a presença de guar- -msetos nocivos. '

pandemonio se registrou das, os ânimos serenaram .e ASSiUIlltO que sempre mereceu
em seu Gabinete, depois do os manifestantes deixaram os mais amplos debates em

premier ter recebido os re- a residência oficial do pri- nosso país, o .Icormbabe :aos in-jpreseniantes dos trumiies- meiro ministro, ,sem faze- setas malfazejos deye. ínseres-
tantes políticos que ôntem . rem maiores esforços para sar a todos os brasileiros. Pa-

penetraram em grande nú- avistar-se com o mesmo. ra esclarecer, pontanto, o que
mero na residência oficial SUICIDOU-SE O GENERAL é o novo Inseticida e quais as

do chefe do govêrno, exi- MIKAO suas quahdades e vantagens,
gindo imedidta renuncia do Moscou, 9 (U: P.) _ A pl'?curam:os ouvir o sr. Caci-
Gabinete. emissora local vem de anun- quínho, que prontamente nos

Chetiaâos pelo Secreta- ciar aue o ex-comandante a'tenl61eu. In\!lcialmler.(.;.e, s. s.

rio geral do Partido Coniu- do 4°- E�ército do Kwan- declarou-nos:
nisiti Japonês, doze delega- tung -iaponês, Gen. Mikao _ Pode dizer pelo seu jar-
das representando a exire- Uevura suicidou-se num nal que todos as insetos no-

ma esquerda dos sociais de- campo.'de prisioneiros.' ci'V,?s ,e�istentes em Florianó-
mocratas e comunistas) que O suicida deixou uma 11,0- pOl.IS, vao ser coanpíetamente
imediatamente acusaram o td, airusando-se de ser res- extenmínados! O laborloso po-
barão Kijuro, com palavras ponsável pela derrota' do vo catarínense vai ficar livre

exaltadas, de inhabiliaade Japão. do maletícío desses parasitas,
para resolver o problema da ABOLIDOS as EMPRÊ&- geralmente portadores das

alimentação e do trabalho. TI:MOS OBRIGATóiRIOS mais graves molestías e sem-

Os' âr#mos se exaltaram Tókio, 9 a: P.) _ O ge- pre perturbadores do sossêgo e

cada vez mais e 9 pre-oier neral Mac Ariliur emitiu do bem-estar da humanidade.
estava sendo alvo de ata- hoje uma ordem proibindo Essa grande obra de san�a-
ques quasi físicos) ao âezia- Oi? empréstimos. obrigató- menta, van ser �evada a efeito
rar: "Aquí estou para ou- rios sob garantias do govêr- com o .IUSO .r�c1Onral d� Dete-
vir reclamações, mas não no e .abolindo o sistema de fon, o ínsetícída considerado
para responder a ataques bancos. designados, inau- pell� populaçõ�s de diversas

pessoais ou para discutir". gurados em 1942 para fi- regioes do pais, como uma

Vários delegados começa- nanciar a produção bélica vel1drudei�a "homba. atômíca",
ram então a gritar ao mes- do país. para os insetos nOCIVOS.

Florlanópont, 1" lJe Abril �e 1946

- (

VAO:;E ELI I
OS INSETOS

o sr . Arnaldo Barbosa Caciquinho, ao prestar
declarações à imprensa

..

RITZ - Amanhã ás 5 e 7 1/2.
, h\Oras

.

Bud:d Abbot _ Lou Costello
CAMISA DE ONZE VARAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


