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Há. 'um ano, boje inteirado,' a
.

Humanidade se -OU1fIRI:fl7-1ÕÕI if morte de, Franklin Roosevelt. De
poJo a polo, o Mundo se comoveu e rezou pela maior das almas coolfullPor8neas, que Deus ja insuflara
nom corpo de barro fr,ágil. Roosevelt era o condensador das reservas morais da Civilização. Vons
titui uma glória ter sido coet8neo dêsse homem, cujo ideaL Duma nação de indústria, comércio e

dinheiro,+se manteve· acima das ambições e concretizou' a verdadeira bondade cristã,
ativa, irredutivel e vigilante pelo bem universal.

r

IraO presidente Dutra
a São Paulo

•

S PAULO, 11 (Asapress) � Noticia a imprensa que o ge
eral Dutra visitará esta capital, proximadamente. \Essa inior
uiçiio, foi recebida com grande satisfação pelo povo paulista.

Sugestões para a
f<'Comissão
Constitucional

VoltaraID
Três' firmas autuadas

o MAIS ANTIGQ DIÁRIO DE SANTA CATARINA ,

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI Nní.ETJ - Di;etor: BARREIROS FILHO
I

o Dr. Mário de Oliveira Ferreira -- Chefe de Circunscrição
Sul do Serviço Nacional de Malária recebeu

o seguinte telegrama:
Ano XXXI I •

IHorianópoll'- Sexta-feira, 12 de Abri! de 11.46 N. 9721
«Dr. Mário Ferreira -- Chefe Setor Santa Catarina

Serviço lvacional Malária -- Florianópolis, S. C.

Rio --, No. 360 -- '8-4-46 -- Em nome Ministro

Educação Saúde, e no meu próprio, queira aceit r e

transmitir seus esforçados auxiliarkt> calorosas Ieli r,

tações trabalho vem sendo realizado nesse estado

campanha ma/ária, estando certos prosseguirão' com
'mesmo entusiasmo benemérita obra proteção saúde
nosso povo. AtenC'Íosas saudações. Dr. Roberval Cor
deiro Farias, Diretor Geral D. N. S.»

MOVIMENTO DESU-IOuro russo para

SADO· NA BOLSA laJ!aY�fkal1 cu. P.)-o
J correspondente do "New York"

I Times", em Paris, citando "fon-
S. PAULO, 11 (Asapress) - A Bôlsti de Valores registou I tes autorizadas" informa hoje

na ultima semana um movimento desusado, principalmentél que a Rússia enviou substan
em tornos dos titulas da divida publica. Houve uma verf1iginosa I cíaís quantidades de ouro e

alta em certas cotações, destacando-se as referentes aos bonus I moedas estrangeira para a

de guerra. Operações de cerca. de 8 milhões de cruzeiros foram França por meio de aviões du

ieitas em. torno dêstes, atribuindo-se como causa, a publicação i rante as últimas semanas.

do decreto que suspendeu a subscrição .zomqnüsoria de tais ti- Esses aviões - acrescenta o

iulos. informante - descarregaram a

preciosa mercadoria no aero

porto de Le Bourget, nas proxi
midades de Paris, sob égide di-

b de o
plomátíca, sendo levada Para

onus e guerra os bureaux russos na capital
S P""ULO 1

. .

. rrancésa- Ao que se adianta
•

• L1
;

1 (Asapress) - Ainda esta: semana, continua 'êsses I carre amentos com u-
intenso O mouimento em torno da venda dos bonus de guerra I nh

\
d

g
isíd .

1
p

Esse p p l fede l l mai d 1 O O .,. a�-se e consi erave quan-
" a e ra , no va or nomina e . O cruzeiros chegou tidad� de libras brttanícas e
ate c-s 71�,oo., dólares norte-americanos.' Os

Na ul!lma semana) porem, d�u-se 1ff'La subida rápida em aViõ�l sovíétícos voaram segui
sua cotaçao_, chegando segunda-fezra tâtima a Cr$ ,820,00. Cir- damTnte para Paris e nem o seu
culos bem l,,!formad?s pred�zem não obstante, que essa marca carregamento nem seus passa
.�e elevara ainda mats. Os. tritu�os de Cr$ 5.000,00 também subi- geiros eram submetidos a revís-
1 am de preço. Naquele dia acima, estavam sendo vendidos na ta pelos funcionários alfande-
Bôlsa a Cr$ 4.150,00.' ..

garres.

Férias parlamentares
RIO, 11 (E.) - A Semana Santa vai proporcionar aos

membros da Assembléia Constituinte mais uns dias de férias.
Muitos senadores e deputados já estão de viagem marcada,
para um "fim de semana" de alquns dias, e o sr. Nerêu Ramos

preparando-se para as chamadas forçadas, após as férias.SubIU dos'a cotação

Conníto religioso no libet
LONDRES, 11 (U. P.) - Monges budistas ocuparam a 25 de janeiro

próximo possado a unica missão catõlica existente no Tibet e expulsa
ram pela fôrça o padre católico que residia na mesma - anuncia! a rã-
dio do Vaticano.

.

O padre expulso conesguiu chegar a provincta chinesa de Yonan •

a' Ass mblé 1� RIO, 11 (E.) - A secretaria da Comissão Central de Preços autuou,
" e a ontem, três firmas destai capital, sendo duas atacadistas, por estarem co-

.
GENEBRA, 11 (U. P.) _ Não foram feitas concessões à Argentina

brando
..
preços supei-inres aos vigorantes a �5 de fevereiro dêste. al!0.

_aÍlm-de �ue seus delegados voltassem a Assembléia da Liga das Na- f c.ontranando, aSSIm, o disposto do decreto-lei n. 9.125, de 6 de abrí! 'UI-

çoes depois -de sua "greve de não comparecimento" que teve inicio se- tImo... _.'

gunda-feira,e terminou hoje, aJO que se informa aqui. Os delegados aban-
As furnas mfrat?ras sao �'s seguintes:

. .

d,?na_ram a. Assemblé�a porque seu candidato não obtevs a více-presí- �aul Senra & CJa: L.tda., .Impo,rtador� �e farsnha de trjgo, por ter

S. Paulo, 11 (Aspress) - As dência regional amerrcamai Foi o próprio govêrno argentino que resol- praticado mt;rca<do negro_, SocIed�de Brasil�Ira de Produtos da I;lI;VOU!3
Sociedades Médicas Paulistas "eu que seus delegados velassem a Assembléia. Ao mesmo tempo as con-

Ltda., atacadista de Batatas� t'F'�em. por me �do negro, e a! Panificação

enviarão sugestões á Comissão versações com outros .representantes tornaram claro que o fato de não Portuense, p.or haver vendido pao com pes, mferIor ao usuaL

ConstitucionaL
ter ,sido nenhum representante argentino, isso não constitui uma atitu-

----

de liostil para com aquela repúb lice sul-americana. Os EE� UU� rejeitaramO sr. Antônio de la Freve, da .. ..

Sociedade de Medicina Social e

,:A,
',.

CUSadodo Trabalho, declarou que co-

nhecedores do verdadeiro abati-'
dono em que vive grande parte
da população brasileira, os 'mé
dicos estão certos de que pode
rão ser imensamente uteis ao

país, se suas sugestões forem
ouvidas. Acrescentou' que mui
tas das resoluções tomadas nos

Congressos Médicos, realizados
nesta capital e em São Salva

dor, poderiam ser aproveitadas
pelos legisladores da nova Cons

tituição, como elementos' im

portantes para a solução de
TIÚütos dos nossos problemas
sociais.

como
.-

espia0

a prenesta
WASHINGTON, 11 (U. P.) - O Departamento de Estado anunciou,

que os Estados Unidos rejeitaram a proposta francesa para a àplicação
de sanções economicas contra a Espanha, porém deixaram aberta a por-

SEATTLE, 11 (U. P.) - O primeiro caso de espionagem no após- ta para uma futura discussão do assunto.

gUfrra àtingiu seu ponto culminante ontem li. noite quando o Grande
Jqry Fed�eral alc�sou o tenente da Marinha de Guerra Soviética. Nicolai ·ACHTUNGqregorovlch Redm de ter reunido informações referentes à Defesa Na-, '
eiona!, 'assim como, de ter induzido outro a obter os planos de Defesa
Nacional, �e conspirar para a obtenção e transmissão parai um gover-I PRAGA 11 (U. P.) _ Na antiga região dos Sudetos alemães círeulam

.

no estr�ngelto ?OS .p.lanos sôbre Defesa Nacional. panfletos a�sim concebidos: _ "Actung Achtung H:H. Fuehrer Lebt"
Redin também fOI acusado' de te rrido d f

- ". ti d
' .' •

.

,r reu I o m ormaçoes exis m o o que significa: _ "Atenção Atencão "Heil Hifler " o "Fuehrer" vive
todos os motIvos para se acreditar que essas informações eram parauso'

., >, , -

contra! os Estados Unidos e em favor de uma potência estrangeira no
caso a União Soviética".

'

,

' ·

b· d'
Um plano

e .mers em alxa Or,quinqu'enal
A LOND.��S, 11 .(U. P.) - Um rádio de Moscou anunciou que o go
verno sovletIco retIrou Andrei Gromyko do cargo de embaixador russo
em Washington. '

O NOVO EMBAIXADOR
'

.. LONDRES,.l1 (U. P.) - A rádio de Moscou anunciou que o subs
tltuto, de Andrel Gromyko, que acaba d·e ser' destituído das funcões, de
embaix�d.or da Uni�o Soviética n.os Estados Unid,os, será o enca;regado
de negoCIOS na capItal norte-americana. Nikolai Vashilivich Novikov.

A radi_oemissão explicou que a retirada de Gromyko ra devido a
sua nomeaçao como representante permanente dà Russia no Conselho
de Segurança da ONU.

ACHTUNG

Negado o registo
do M.U�T.Não
Rio, 11 (E) Para adquirir

personalidade jurídica na forma
ela lei civil, o Movimento Unifica
dro dos Traball'ladores (M. U. T,)
pediu o seu registro no 10 Ofíci()
de Títulos e Documentos. Tendo o

Chefe de Policia impugnado o re

gistro ela sociectade, aquele Ofício
submeteu o respectivo processo ao
Juiz competente, Dr. Miguel Ma
ria de Serpa Lopes, o qual acaba
ele julgar procedente a impugna
ção, A decisão, que é longamente
fundamentada, considera que o

M. U. T. é uma organização fIe
caráter revolucionário e procura
usurpar funções reservadas ao Es
tado quer por fôrça de dispositi
vos constitucionais, quer em ra

zão elo direito comum, pois os seus

objetivos colidem com os princí
pios de ordem pública relativos à
organização sindical e atentam
contra o mec8nismo da defesa so
cial.

Washingtop, 11 (U .P.)
Foi revelado pelo sr. Leon Blum
o embaixador econômico fran
cês um plano quinquenal para
transformar e desenvolver a

Remessa de vias de
despachos de cbassis
Rio, 11 (E.) - O diretor das

Rendas Aduaneiras, em circu
lar-telegrafica, acaba de reco

mendar aos inspetores das Al

fandegas do país, que devem
remeter, ao Serviço de Licen
ciamento dos Despachos de
Produtos Importados as vias dos ROMA, 16 (U. P.) - O Tribunal aliado de Milão conde
despachos cOl'lcernentes aos nau a morte o coronel Paolo Turco, antigo comandante de um

.chassis para caminhões e ôni- campo de prisioneiros, e que era responsável pela morte de um

bus, acompanhadas das respec- prisioneiro cipriota que lhe teria desobedecido uma ordem.
tivas faturas comerciais, afim- O cel. Turco, com o peito cheio de .Icondecorações, foi acla
de poder, o mencionado Serviço mado á terminação do julgamento por um grupo que dava vi
fxercer contrôle mais eficiente. I vas á Itália. O condenado tem o d�reito de apêlo.

economia francesa.

Acredita-se nos meios oficiais

que tal atitude provocou' um cli
ma de confiança nos Estados

1 Unidos, por ter sido a 'França
o único paíS que expôs com cla
reza o seu problema constru
tor.

•

Foi essa a impressão favorá:

v�l obtida em Washington, ás

vésperas do primeiro contacto
do sr, Leon Blum com a Comis
são de Negócios Estrangeiros
do Senado Americano.

-Condenado •

a morte

..
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PORQUE PRECISAM ELAS
DE DOIS REGULADORES?
Porque precisam as mulhe

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

les da mulher são de duas es

pécies bem distíntas: os males
22 que originam as regras abun

dantes e os males que causam
a -. falta de regras e regras di
minuidas. Combatam as mu

lheres os males que tanto' as

fazem sofrer, roubando a sua
saúde 'e a sua alegria. Mas não
se esqueçam do conselho da
ciência e da razão: Para.ma
les diferentes: .remédios diíe-
'rentes:

.

.Regras' abundantes e suas
consequências: dores verti
geris, 'insônia, nervosismo, Ias
tío, etc: Regulador Xavier n.

1.
Falta de regras, regras di

minuídas e suas cónsequên
cias: 'dores em geral, cólicas
uterinas, ínsufícíêncía ovaria
na, etc: R'egulador Xavier n.

W8! ft*íM'HW MU, _1111_liliiii_.111 2.

I RECORTE lilSTE coupon preencha-o e por nosso inter J

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa OAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de < • •• de 194
/

Nome por extenso ,

-

.

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

'\
,
1

.

EJ:n Fpolis. - na Redàçõo do «O ESTADO»'
.

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

Viagerls
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESTrADO'

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA A JOINVILE:

SAlDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

2 da madrugada'.
7 da manhã.

10 ,da manhã.
S da tarde e .

t, ,,_ � I

'

-r, Jnformações:
.t·,

,
.

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE FESTAS PARA OS MESES DE

ABRIL E MAIO

ABRIL
Sábado de Aleluia - SOirée, com início ásDia 20

-�horas.
Dia 21 Domingo - Paschoa das Crianças _:.:_ Matinée

infantil, com inicio ás 16 horas. - Distribuição'de Ovos, Bom-
bons - Suppresas, €tc.

, � ..

MAIO
Dia 4 -r--r- Sodreé, com início ás 22 horas.
Dia 12 - Domíngeíra, com início ás 21 horas ..
Dia 19 - Tarde dançante, com Início ás 16 horas..
Dia 25 - Soireé, com ínício ás 221loras.

..--_ ...-.'.1
.' r

�

CREDIÁRIO « KNOI»
Avisa aos seus clientes a mudanca de
escritório,· -para a rua João Pinto n.o 5;

junto à Redação do «O Estado».

o QUE SE PENSA DA MULHER de. sal e 2 colheres de manteiga.
Deixe cozinhar bem e engrosse o
caldo com fubá ele arroz.

xxx
A S DONAS DE CASA DEVEM

SABER QUE:
'I'rate do seu cão

Se o seu cão tiver sarna nas

orelhas, use azeite doce, 100 grs.,
naftol, 10 grs. de éter 30 grs. Mis
ture e aplique um pouco com

I uma seringa na orelha do animal,
cobrindo-a, em seguida, com um

tampão, por uns 10 a 15 minutos.
'S<:' o seu cão tiver catarro, dê-lhe,
pela manhã e á noite uma colher
de quina com um pouco ele vinho
tinto. Quanto mais cedo se der' o
remédio. mas depressa desapare
cem os sintomas.

xxx

Quando as galinhas adoecem
A, difteria elas galinhas desapa

rece se pincelar a garganta das
aves doentes com tintura de iodo;
três vezes ao dia. Em casos rebel
des, aplique a vacina anti-diftéri
ca, A pevide, - endurecimento da
mucosa da boca, que aparece em

geral na ponta da língua, - cede
com a aplicação de um pouco de
azeite, várias vezes ao dia.' Não é
preciso arrancar essa calosidade.
As aves atacadas movem com fre
quência a cabeça, como que pro
curando ar.

•

A mulher
-

é bela verdadeu-a
mente quando é graciosa, porque
a graça feminina é mil vezes mais
bela que a própria beleza'.

xxx

Casa-te com uma'mulher de 20
anos, . adora-a até aos 50 e toma
lhe a benção depois desta idade.

x,x x

A mulher, - a mais perfeita
das obras da Creação,
é bom lembrar que foi feita

de uma costela de Adão.
.

Silva 'Tavares
xxx

. RECEITAS PARA O SEU PA-
LADAR

-

Quadradinhos com crême
Bata 4. claras em neve, junte 4

gemas, misture bem, adicione 4
colheres de farinha de trigo, e 1
colher de café de fermento.

.

Misture a fardnha levemente. e

leve ao forno brando em tabulei
ro forrado de papel ímpermeavel.
Depois de assado, cóhe em qua-'

dradínhos, recheie-os' C'jJm geléia e

cubra-os com

creme�
Chantllly.

(Bata bem para êsse ficar arma-
do". \-

x x x
.

Torta de frut s

Forre a fôrma com a massa do
ce e leve ao forno para' assar.
Encha a fôrma já assada e fria

com um bom creme de baunilha,
cubra-o com. Chantilly, é sôbrê es

se, arrume frutas, de compota,
Cubra esses; com uma fina ca

mada' de geléia e' sirva.
. .

x x x
.

'

LUNCHE:' \ '

I "Mungullzá .

Cozinhe meio quilo de milho
.

branco depois de estar de
_

molho

I
algumas horas. "

Rale 2 côcos grandes, esprema o

leite, molhe a bagaço com água e

torne espremer. Junte o leite do

Icôco ao caldeirão de milho, junte
cravo, canela, uma colher de sopa
de água de fiar, açucar a vonta-

xx'X
Um vomitório eficaz

Eni 'casos de intoxicação, seja
por veneno ou. por libações al
coólicas

.

exageradas, pode-se pro
vocar o vômito facilmente, -intro
duzindo um dedo na. garganta.
Após cada reação, repetir o mes
mo expediente, se necessário, Nos
casos de envenenamento, deve-se
chamar com urgência um faculta
tivo..

xxx

AMOR
Não sei bem que seja o autor
Desta sentença de pêso:
- O beijo é fósforo aceso
Na palha sêca do amor .. :

As molestias das Jsenhoras '

Correio Laueano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

ODíN'

P�1 I

LHE RECOIIIENM

confQ>I F€RliJA, "EC�"lTES OU AmiGAS

... iMí+lWJiRT'tE'?_D��

RETIRARAM SUAS ÇA.NDI
DATURAS,

Tôdas as bebidas, Inclusive as
fabricadas em outros Estudo.s,
.retirararn suas candidaturas,
para reinar nos lares catar-i
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

I

lo ESTAL>O
I Diário Matutino .

I Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5 �

'I DIRETOR DE REDAÇÃO:
A,. Damasceno da Silva

" ASSINATURAS
Na Capital

1 Ano Cr$
· Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês. _........ Cr$
Número avulso Cr,$
Número avulso

. domingo ... Cr$ 0,5& ';',
No interior

I Ano Cr$
1 Semestre Cr$
i Trimestre Cr$
i Número avulso Cr$
I

I -
.

· Anúncios mediaateeontrate- r
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A direção não se respnn- ::
sabiliza pelos conceitos ;;;:
emitidos nos artigos •

assinados

NOSSAS SECÇÕES
Direção de:
Rol ]{RElROS .FILHO

Notas Pof íttcas
1\'otas Locais

Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETl

E-conomia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas
Notas Rurais � I

Estatística
Nem Tôdos Sabem

A, DAMASCENO
Govêrno do Estado

.Iurfsprudncia
Vida Militar

.

i i

..
I

Noticiário do Extar íor-:

Noticiário do País .� .

Art igos de Redação :.
.

LtDJO M. CALLADO"
�rônica da Semana
Pelos Municípios ; t'

,

Magazine
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

· Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina·.
Religião

PlJiDRO PAULO l1AUH .�.
Esportes.

Inrorma�ões úteis
.TELEFONES MAIS NECESSITAtiOS'
��li���ir�� , : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m:�
Delegacia O. P. Social ......•..... 1578?'
Maternidade llSS
Hospital Nerêu Ramos ....•.•..• 831:. '

Santa Casa ..... : ........ .,...... 1036J,
Casa de 'Saúde S. Sebastião ...•.• H53,
Assistência Municipal ... c........ 166"-
Hospital Militar ,.......... • 1l�1
14° B. C. . -....... 153()".,
Base Aérea _. . . • • 71!&-'
7' B. L A. C :......... isss
Capitania dos Portos , 1380.
16' C. R. ,..................... 1608-
Férça Policial ...........•.....•• 1203','

�ertitenciár!,a : .• ,
1518 ...

. O Estado . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .• 1022'
UA G"'\zeta" ..............•.....• 1656 It

"Diário da Tarde" ,........ 157$'"
L. B. A. 1643::'
Emp. Funerór,a Ortiga ......•..• 102';',

FAR1\UCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes. farmácias: .'

6. (sábado à tarde) - Farmaci...

.;Nelson - Rua Felipe Schmlolt.
7 'Domingo _ Farmácia Nelson ;_..

Rua Felipe Schmidt.
1 B (sábado à 'tarde) Farmáciae

Moderna - Praça 15 de No ..

vembro.

14 Domingo - Farmácia. Moderna
- Praça 15 de Novembro,

· 19 (Sexta-feira Santa) - Farmácia.
S. Antônio - Rua João Pinto,

20 (sábado à tarde) - Farmácia, ..

I
Catarinense _;_ Ri.fa Trajano.

21 Domingo _ Farmácia Cata!i
nense -_ - Rua Trajano.

27 (sábado à tarde) - Earmácia-

I
Rauiiveira _ Rua Trajano ....

28 Domingo - Farmácia Rauliveira
- Rua·Trajano.

O serviço noturno ...�·á efetuadl.)">'
i .

pela Far�]ácia. Santo-AntÔnio sita' à.
ruávIoão "Pirrto. '

'Deseja obter
empreqo?

. Procure 6'ntão a nossa Gerê...
·

cia e preencha a nossa "ficna d...
·

infórma�ões úteis", dando. '�9daa'
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendâ-lo' (.�
8IOS> interessados na aquisição dG'�

· bons funcionários (as).
oi
j
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Grande ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DE COMÉRCIO de

seja nomear representantes em todas as cidades do Brasil, que pos
suem mais de 20.000 habitantes.

Os candidatos deverão indicar boas fontes de referência, nos ban
cos locais e, se possivel, nos do Distrito Federal; possuir boa reputa
cão no comércio local e prestar fiança ou fazer depósito de Cr$ ....

10.000,00 à Cr$ 20.000,00 - para efeito de consignação de mercadorias.
Trata-se de ramo comercial de grandes possibilidades, pagando-se

boa comissão e ajuda de custo.
Os interessados, em suas respostas, deverão mencionar a popula

cão e o desenvolvimento comercial da cidade.
"

Cartas, para a caixa postal n. 1670 - RIO DE JANEIRO.

Irmandade do Senhor JeslÍs dos Passos
e Bos.pita,1 de Caridade'

FUNDADA EM I T65

DOMINGO DE, RAMOS
D� ordem do sr. Irmão Provedor. convido os Irmãos e

Ir nã- pira assistirem a cerimônia d a Benção dos Ramos e a

Santa lv1issa a realizar-se no domir.gó , 14 do corrente, às 8
rhore.s, na C rpela

-

do Meniao Deus.
Ccnsie tór io, 11 de abril de 1946 .

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário .

o alfaiate indica·eloPara Curitiba: - Isaura
Tirad8Btes. "I Moscou, 11 (U. P.) - O cientis-

Barbosa Lima 'e Noé Bueno; ta russo professor Nicolai Krasil-
para São Paulo. - Carlos Bor- son, Cruz, Miguel e Lda Gra,ne- vikov descobriu' uma nova subs

ges Teixeira, Fulvia Tessaro- mann Pôrto Lopes: _ proce- tância "superior sob muitos as-
, pectos à penicilina" - ao que se

· lo Borjes Teixeira, Menor Gil- dente de São Paulo. - Amélia anunciou hoje à tarde nesta capi-
.' da: de, Borjes Teixeira, Fred Cheren, José Wadi Cherem, On- tal.

Rerin.g, Edith Rering, Witticll di Oherem, dr. Edson 8wain, A nova droga que se chama

""'"'uI He':;'n,g, Yolanda, Ramos, N l' ·on Vl·el·r·a do Amar';l Al "aspergilin", .está sendo fabricada
íJi:1. 4.u e SI ' , . a.,

-

em' Leningrado e otJ,tras
' ciàades

· de Assis; Gastão SinoUe de As- berto Grosmann, Ivo F.erdinan- soviéticas, Essa substância ,pOde
sis, Ernani Santos e Alois do Mediu, Julietà Schweidson ser usada contra as bádét:ias que
WIoch; para Rio de Ja.neiro. W1admirs:ki, Alcides Larreoid não são ataca,das pela penicilina. ,

,'" I B' h Elfn'd C d Clod _1�,� Alth ff' Experiências ooroacl,as de êxito fo-
vaI' os eren auser, a ar oso, "O�UIV ,,�, ram feitas contra/a, t'tberculose,Berénhauser,' VitaUna Neves prócedente do RIO de Janelro'l,desint�ria, tifo e colera.
Magalhões, Vicensia Neves Tor- - W1amir Tolstoi Bosco, Celi-
res, Lui:l5 Zaguini Menor Solan- na Duarte Pinheiro, João A,ra.u
'ge Malty Parente. jo, Antônio Coelho, Marina
PASSAGEIROS DESEMBAR- Bessa Teixeira, Maria Regina
''CADOS NA MESMA DATA: -I Bessa Teixeira e Carlos Julio
Pl'ocedente de Curitiba. - �el-, =-:c!;_aüx.

j Vida Social I
........ 6.....

ANIVERSÁRIOS:

LEODEGARDO LUZ
Transcorre, hoje, o aníver

. sárío natalício do sr. Leodegar
do Luz, oficial reformado da
.nossa marinha de Guerra.

MENINA DANILA
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a: galante menina Da
riíla, di!leta filha do sr. prof.
Eduardo Pio da Luz.

*

BTA. IREN,E CRISTOVÃO DE
OLIVEIRA

Aniversaria-se na data que
hoje transcorre a gentilissima
.sta, Irene Cristovão de Olíveí
ora.

:li

transcorre a gentilíssíma
ZENON BONASSIS

A data que hoje transcorre,
.assmala o aniversário natalí
.cio do sr. Zenon Bonnassis.

1:2 DE ABRIL
S. Júlio I, Papa

Nasceu S, Júlio em Roma, onde
rue vivia dando o exemplo mais
perfeito de tôdas <as virtudes sacer-

I dotais. Depois da morte do Papa
S. :.vlarcos, foi êle eleito para o su
ceder .n a cátedra de S. Pedro. Foi
CII, 337. Igreja c estado passavam
naquela época pelas mais rudes
provações cm consequências do go
vé rr:o pouco conveniente dos fi
lhes de Constantino Magno e dos

1!'1
ataques tremendos da heresia do
arianismo. Em tôda parte foram

O ESTADO encon-- perseguidos os bispos, O grande
Ira-se à venda na Atanásio -foi caduníado. Júlio cha-

mou-o a Roma, examinou sua cau-

I
banca de jornais sa e declarou solenemente sua ino-

.8eck.B I'
cência. No trato COillb dOS adversá-
rios mostrava-se on oso, mesmo

quando tinha que censurar' o pro
.---------------= cedimento deles. Com tal atitude

para com os inimigos harmoniza a

car-idade em favor dos pobres e

doentes, À memória deste papa Li
ga-se á da' construção de duas
grandes igrejas em Roma, á refor
ma .dos tr-ibunais pontifícios e ao

cuidado pela conservação das cata
cumbas. Morreu Júlio aos 12 de
abril de 352.

• •

Religicio

sta.

SRA. HILDA RAMOS
HOESCHL

A efeméride que hoje trans
.corre assinala o aniversário
.natalícío da exma. sra. Hilda
.Ramos Hoeschl, dd. esposa do
sr. Arno Hoeschl, integro juiz
de Díreíto do Comarca de Ita-

jaí.

DR. AGRIPA"DE CASTRO
FARIAS

Transcorre, hoje, o aniver
sário nataíícío do sr. Dr. Agri
pa de Castro Farias, conceí
tuado médico nesta cidade, e'
diretor da "Colônia Santa
.Ana" .

*

STA. IVONE BRASIL DA
SILVA

Feteja, na data de hoje, mais
-uma primavera a gentil sta.
'Ivone Brasil da Silva, fino or

.namento da nossa sociedade.

u m�ri[a �Ii � iII in
.

Companl1ia Nacional para favorecer a .economia

Capital [Reallzado] Cr$ 3.000.000,00

.

Ca to licismo

o SANTO DCDIA
f

11 DE ABRIL
S. Leão I Magno, Papa e Doutor da

Igx:�a
A Igreja celebra hoje a memória

de rum Idos seus mais brilhantes
chefes. Não sabemos quando êste
filho de Toscana nasceu, ÊIe entr-a
na his lór ia no momento em que-
Deus chamou-o para o posto onde
devia preparar-se para sua missão
providencial de Sumo Pontífice, de
Doutor e Defensor do dogma cató
lico e de Salvador de sua pátria.
Durante o pontificado de Celestino
I, eira Leão diácono da Sé Apostó
lica e couno tal teve ocasião de co

nhecer a fundo as condições reli
glosas e políticas do seu tempo.'
Tanto sua enorme' capacidade de
trabalho como a aptidão para as

missões mais delicadas e ainda sua

formação científica ganharam-lhe
uma grande influência na 00Irt9 Pa
paI. Acresce que clero e povo ti
ncham em grande estima sua santi
dade pessoal. Enquanto Leão esta
va na Gália em missão diplomática,
morreu o Palpa Xisto III, e Leão,
embor-a ausente, foi eleito papa.
Poucos entre os sucessores de S ..
Pedro, soubei-asa fazer estimar o

papado como Leão. Sua pessoa de
sapareoe mais e mais para dar .Iu
gar ao pai da cristandade. Dai seus
cuidados pela pureza da fé e dos
costumes, dai também, os seus es

fcrços para defender a Cidade
Eterna contra as invasões de Átila
e Genserico. Quando, aos 10 de no

vembro de 461 morreu, chorou a

J@reja urna das suas maiores gló
rias e a humanidade lamentava a

perdas de um dos seus mais abnega-
dos _bcnfeitore8.

'

* * '*

�!

'MENINO CARLOS ANTôNIO
Faz anos, hoje o inteligente

'menino Carlos Antônio, filho
<do sr. Benjamim Gerlach.

*

Antônio Silveira Sbissa
Por entre a alegria de seu. pai.,

''17� pa8llcn hoje moi. um ano de
•.exietêncià. o menino Antônio Sil
�veira Sbi••a ·a.plicado aluno., da
E.cola pl'of. JUTema Co,vallazzi
Por este motivo. o a,niver.ariante

, .dará em suo reeldência, uma te.

-1:inha íntima aos seu" amiguinho.
4 parente•.

VIAJANTES:
Luiz Zaguini

Pelo avião da Cruzeiro aeguiu.
�.ontem, para· o R,io de Janeiro, o

�..nr !"uiz Zaquini. alto funcioná
:Tio da firma Bauer 5 A. de Itajr. í.
55" que e,m Florianópolis é boe

--tante relacionado. recebeu muitos
· cumprimentos durante lua euetc

.estada nuta Ca_l:,ital.
...

Relação dos passagedros' que
embarearam .uI Capital hoje,
,dia 11-4, pela aeronva "AME

RICA DO NORTE" da Cruzeiro
· do SUL

--

Sede: - Rua da Alfândega, 4', - esq. Quitanda

EDIFICIO SULACAP- RIO

- os TRAlÇOEtROS
ATAQUES EPH.EPTlCOS
QUE lHE TIRAM TOtlOS
as PftAIERES'OAV1tlA,
DfSAPARttEM COMPLE'
TAMENTE OOM o uso
IMNUO,DtJRAHTE TRÊS
MÊSES, DO cnH1iECIOO
E.EfltlENTE PREPAfI.A·
00 ClfNTíFtCO

DistribUição de lucros exercício de 1945

�,'

de
Pagam-se, na sede da C1mp�nhia, no Rio de Janeiro, e nas Sucursais

nos Estados a pf'lrtir dI.() d (li. 8 do, corrente mês. o� lucros do exercício

de 1945 a q�e têm d ireito os títulos com prazo de padicipação termi-

nado. de acôrdo com os artigos II e 12 de suas condições gerais.

Conforme Relatório-Balanço de 31 de Dea amb eo próximo passado. já
publicado e aprovado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 21

de Março de 1946, a. IMPORTÂNCIA ," DISTRIBUIR ENTRE OS

PORTADORES DE TITllLOS é de

os 14.480.148,20
(quatorze m'ill\ões, quatr'ocentos e oitenta mil, cento e quarenta e oito

cruzeiros e vinte centavos) que
: serão pagos a razõo de

o) Cr$ 868,50 (oitocentos
centavos) poro os

pagamen to único;

e sessenta e oito cruzeir JS e cinquenta
tít..ulos de Cr$ 10.000,00 saldados por

Ouro .p.,ra Den�,i�t.s
22 Quilates (Ju'sto Título)
.Env4i!lope de 3 e S gIG!nQS

PedidO,.�D
fiEPÓSITU DEMTARIO
MASETT!

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO

I, que enviarú Ii.ta de ,preços.
I

l

b) Cr$ 720,00 (setecentos e vinte cruzeiros) para os titulos de
Cr$ ILl.lh,Q,UO de pagamento menaal ou misto,
observadas, para os títulos de outros valôres, as respectivassendo

proporções.

A t
\ -

enQao

B R I TO NO tas científicas
SUPERIOR Á PENICILINA

.nlullllll!luSllflil!l
i :nI:S Q� �
liOJa, II UlI
II •• o 1.01
-

PODDOSO �vn-
!.ülL !W TUT.Ir

MKNTO DACamtsaa, Gravata.. Pi i-ame..
Meiasda. melhoru, pdos me

Dotei p,reço. e6 na CA.SA MlS
CrLANEA - R\:;;.C Mar ú. f

•
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CLUBE DOZ'E 'DE AGOSTO - Dia 2·0, Sábado de Aleluia,' Seírêe.
Domingo 21, 'Paschoa das Crianças, matínée infantil, dístnburcãe deeves, bombons,
supresas, etc, Publicamos em outro lecal o programá das festas e .se realizarem'

durante O,S meses de Abril e Maio ..

.4os nossos I �8selltad(js D!edulils I O Mucus da,
Agen'es 'Ide coordenaçao A

"

D· I '·dleiam todo dia' esta cclune Rio,
-

oJ (A. N,) - Esteve s,m,o ISSO VI O.
até o fim I em v�sita ao, professor Oscar .

, P d'
,

tI' ! Forrtenelle, diretor geral do R .:J
-

te.; q:��:: :��;;al p��o ��!';:� I Depart�mento Nacional de In� Op I u O m,en .

no me.mo dia, I formações, O professor Jose

Castro, diretor do Instituto Os rataques desesperadores e violentos da.

Nacíonal de Nutrição,
asma e bronquite envenenam o organismo,

aJ .r ai minam a energia, arruínam a saúde e de-

D ísít f' . btlitam o coração, Em 3 minutos, Mendaco,essa VISl a lcaram 'assen- nova fórmula médica, começa a circular
tadas medidas de coordenação no' sangue, dominando rapidamente os ata

interessa é, realmente; UIWi lórovid�JlcLa

I
<)ues. Desde o primeiro dia começa a deea

para endireitar o Que estiver errado ou de esforços, no sentido duma parecer a dificuldade em respirar e volta;

I dt 1
-

d id
,,, o sono reparador, Tudo o que se faz ne-

para que a lg uma falta não se repita; e
, amp a IVU gaçao '

. e 1 eI�S e cessaria é tomar 2 pastilhas de Mendoca
NÃO o escândalo QU<O a sua reciamacâc ! \

conceitos educatívos sôbre a ás refeições e ficará completamente livre.

ou q uet.xa poderá vir a causar, enca nu- I'
da asma ou bronquite. A ação é multo

. alimentação e ut,eis para i ori- rapida mesmo que se trate de casos rebel
nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõ e:o., I I t

-

I des e antigos. Menej"to tem tido tanto
de ° ESTADO, que o caso será levado en açao das massas popu a- êxito que se oferece com a garanti� .-de'

sem demora ao 'conhecimento de' quem I' )Ires" A divul"g'aç�o ,será fe. ita. pe,,-
dar ao paciente respiração livre e tacíl ra- '-

..

,
pidamente e completo alivio do sofrimento>

de direito, recebendo v: s, uma i nfc rma-
,
la Imprensa, rádio e possível- da asma em poucos dias, Peça Mendoco,

ção do resultado, embora em alguns ca- I mente através do cinema, hoje mesmo, em qualquer farmácia, A noesa

50S não sei am publicados nem a recta \ '
garantia é a sna maior proteção,

! Mendaeo Á�O!:':::�Para combaler o Agora, tambem a Cr $ 10,00
câmbio negro
Baía,

-

J (Agência Vitória)
- Realizou-se no Palácio da
Aclamação, uma reunião pre
sidida pelo Interventor Fede
ral, para tratar do baratea-
mento da vida, com a extín- 11\/1· t O'leo cru'ção dto cambio negro e fisca-' 1'10 O r a

).
Iização dos que' exploram o 1 VENDE-SE um marca uCli_'
povo, As medidas que estão max" - mil rotações - força
sendo combinadas deverão fa- de 6 a 8 cavalos, ,possuindo co�'
zer-se sentir pela Semana San- te de óleo.
ta, quando a exploração dos O motor pode ser examina-

i preços dos géneros é maior. do em Itajai com o sr. Oswaí-

E ----.--- do Dutra delegado Instituto:
, nquanto ISSO dos Marítimos_ Tr<:ltar com Sid-

.. "" nei Noceti à rua João Pinto.
Rio, '� (A, N,) - Os jor- 34. "('e!efooe 1134..

nais noticiam destacadamen- • • •

te, o fato' do aparecimento de c· ,

---------....-Igmnde número de sacos de ompra-se
. DOENÇAS NERV�SAS, farinha de ,t;-igO,.,.!9oiando na� I Mobília de tlala� gru�o esta'

b..m 08 progressos da medicina. aguas da baia da'Guanabara, fado, em bom est ..do.
noje, as doenças nervosas, qllando sendo, alguns ,dêles, recolhidos. Dirigir-!!e à caix'3 Postl:l 106"
tratadas em tempo,' são malM per· '.

d t I N t
feitamente remediáveis. O curand�i. por pe:sca ores e ou 1"OS en-

. es a, •

rismo, fruto da ignorância, só. pod. eontrad.os
" nas praias, A opi-

' .. ,. •

�------------------_..,---- prejudicar os indivíduos afetados d. nião' pública ,comenta a pro- VENlILADORES
I tais ell.fermidades. O Serviço Na·' cedência 'dessa far:i!nha, Opl-

"IOnal de Doenças mentais dispõe nti �.A'" do
Vendem-lIe doi. ventiladores elec

'rie um Amblllatório, que, atende gra-
na

.
o uns ser pUJuU�0 triC08, grandes, para cima de ma

tuitatnente os doentes llerVOS08 ln- nauiragio de algum
-

b'a,r,co '.a ou parede, sendo um ci.cilante�

digentes, na Rua Deodoro 23, das I contra:bandista e �reditan'oo, proprios para 'escritório, barbeó.-
,

1 h ..a,:::. • 6_' rias, cafe., etc; Tratar na rua 'U-
II.S 1 \ 01"88......rlalilen_ .om,11,OS, tratar-se a.um.a ação mirante Lamego'lS,

dos açannhareadores, ,em ma.. . * * *

nobras do "Icaanbio negro", fu
gindo a ação -enérgica das au

toridades.

'''VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA. 'WETZEL JND'U�1'111AL-�JOINVILl;R

Jamais fU,i contra meu che're de
Estado, - decll'rou leitel

\
t

Nuremberg, (U, P.) - A pro-, pois de vários debates em torno do
motoria britânica, num movimento ] assunto, o réu determinou dizendo:
de surpreza, submeteu nova doeu- "Podem dizer que cometi erros e

mentação ao tribunal internacional pratiquei ações injustas. Mas nin
aliado, que vem ligar diretamente guem poderá dizer que tenha sido
o marechal Keitel ao plano de devo- covarde deshonrado ou infiel. Po
Iução dos pretensos "aviadores ter- dem me considerar fraco ou culpa
roristas" formulado em 1944 á po-' do de fMOS dos quais mudtas vezes

lícia de segurança para "jratamen- me arrependi. Más aqui está um
to especial" (termo empregado pe- fato que devo frizar: Jamais fui con
los nazistas para significar �"exe- tra Q meu chefe de Estado, e o co

cução secreta), Chamado a contes- mandante supremo das fôrças ar
tar, Ke.itel declarou qUE' o termo madas, recusando-me a obdece
"tratamento especial" queria dizer lo ",

,

mesmo, execução secreta, mas in
sistiu em que tal medida nunca', foi
efetuada.
Ántes, entretanto, quando (} pro

motor brttânico perguntou: "Sa
bieis, que quando os aviadores eram

entregues á Pokíciarde Segurança as

suas oportunidades de sobrevdven
cia seriam apenas de uma contra Rio, 10 (Via Aérea) - Os tr ipu
um m.ilhão?", o réu havia declara- lantes de navios nacionais, hoje
do: Não sabia, de momento, que is- chegados, a esta Capital, a bordo do
to aconteceria". O promotor brim- "Aracajú", entregues ás autoridades
nico Maxwell' Fyfe tambem fez com consulaees brasileiras pelas autorâ
que o réu admitisse que ele estava dades americanas, vão responder
bem ao par das considerações do .processos, uma vez que, são consi
govêrno nazista para o 'fuzflamento derados. desertores.
dos 50 aviadores da RAF, que ha-
viam fugido em março de 1944, dum O fato ocorreu durante a guerra,'
acampamento de prisioneiros. A tendo aqueles marujos desertados de
explicação mencionada provínha do nossos barcos, pa ra' tripular navios
'Q. G. do fuehrer e de acôrdo com mercantes ameríeanos, onde ganha
ela os aviadores haviam sido fu- vam até cinco mil cruzeiros por
zilados quando 'tentavam, fugir'. De- mês.

\.

" I

MARUJOS NACIONAIS I
DESERTORES

o TOSSE o BRONOUiTE

_ ..-\ I)VOG r�.DOS·
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J, CE, SOUSA CABRAL

',',I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe SChmid._t:S2

- Sala 5
.

Edifício Çruzeiro - rlOriQ�Ópolis.
�--------------..------..----....--........--..----..�...

)
OPORTUNIDADE -- VENDE-SE

Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudez�. com. bôa 'frequezia de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque ca.l�ulado

.

atualmente em CR$ 160.000.,00.
Tratar pessoalmente cqm:, PAPELARIA lfELIM

Rio do Sul - SQnta Catarina,

,

,

r ' ._
-. . �

AP�AS Cri 3,C0

I
CASA

.

MISCELANEA distri·
C:0m �!l _Ínfima quantia, �oef, buidora dos Rádios R. C. A

'lIlSta aUIlbando o seu ptoIlmu. " .

Contribua para a Caixa de- EsmOI.... Victor, Valvul�s e Discos.
aos

-

�ndi2entes de FlorianópoUs.,. . Rua ConselheIro' Mafra .

fARMACIfl., ,,:�SPE�ANÇA
,

_

•• ' F�.t1eo ,NILO LA}18
'. 1&oJt ............. '................. .

......... , .� - ._7I1\jIt1IU ��
t.nIcCIit .. '1NIr $ t.

'

_-o ................... ...-...-...-..

•

O Sahão

,----

ri
II

�UEfXAS E RECLAMAÇõES
f'ICI::L\lJU l.,lHlvK, ,,,, u '(Ue rue

mação nem a providência tomada.

A'llêacio.. � RepNllIentaçõ•• em
,

Geral
Mátriz: Flol'ian6poii.
Rua João PiAtO, n. !!

C-a:ixa Postal, 37
Filial: .CreolciúlTlo

Ru.Q r'toriano Peixoto, ./n
(t;dll. P1'6prib).

T.. leqrama.: ·PRIMUS·
A-a.nt... 'lio. principal.
municipiOll do E.tlC'<i.,

'. '

ESCRITóRIO 'IMOBILIÁRIO
. A. L. ALVES

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

poteca, Iegaliza1ão, avaiiaçào e .'�dt1V
nistração de iwóveis. /

Organiza, também, papéis para co�n.
pra de propriedades }Velas Institu .'-IS

de Previdência e Montepio Estadu' \,

"

tEIAM . A REVISTA
O VALE DO ITyAJAl

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SI:MPRe

o mELHOR DOS mELHORES
_____ I.ICo.N.$. "�tu. a , =

. TORNA -A

, .

enuneres

Pequenos,

,)-I
.

TERRENO
Vende-se--.,um terreno com 'madeira de' lei"

grande mata e 'cachoeira, situado no' distrito ue;

Paulo Lopes, município' de Palhoça, conterub- "

oitocentos e cinqüenta metros de Ifrente, qu�

faz com o Travessão de Bom Retiro, com doi.;

mil oitocentos e sessenta metros de fundo,
.
Tra

,ar com Nilo (l,aves à rua José Jaques n. 1.

telefone M,760 - Fpolis.

A pOlícia, babian8
conlinu8'aliva ,

Baía,
- -

(�gência Vitória)
- Apesar de' ter, no momento,
as :suas vistas· voltadas para
os infratores da economia po
pular, a polída não arrefec�u
a sua vigil�ncia na repressão
ao jôgo, Ontem 'as autorida
des varejaram uma' casa esta
belecida nos fundos do Pala

üe:-Hotel, frequentada por pes
sôas de responsalJilidade, e que
pela sua posição social se jul
gam isentas da ação policial.
A posição social, porém, de
nada. valeu e muita gente bôa
esbarrou, de nristura com ba
ralhos e. fichas ,da Delegacia
Auxiliar.

.

i

, Visite, sem compromissos

I LI!�l����:���A
'Livros !;lavas e usados,
em ,diversos idiomas.

A tende encomendas de
obr:as editadas no Brasil
ou t]o estrangeiro.

Novidades todas ,a81�emanas
'.

"1 lO

·(MarcG

>

ROtJ PA fJR.\ 'JC}UI-qqrM-\
__ o .-.---- ..

----"oFiõa4J

;i
•
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'o eSTaDO_Sexla·f,elra" 12 de AbrH oe 1M6

.,A· Mulher de Paris e Londres Nova b,omba foguete com 'velocidade de
,

:PARIS, (H. P.) - À mulher moder-na de Paris e de Londres sabe'
'

"

2400 KIIS. por' bor;1
\.de'Slpertar, ,a!dqt1ilrir ,e; conservar a sua Feminélidade, Juventude, Saúde, DOVER, Delaware, "(Uni-, sas oombas serão
.Ãtmção e Beleza, tão �esej.�das e necessárias em todos os períodos de teo i _ Pela primeira vez, , se- nas' experiências,,sua vida. A S'OO. arma e o famoso tra,tamel1UO Okasa, tt base de Horrnô- .

íDios ifireSICos e vivos, extn-atos das glândudas endócr-inas e de VitamiIllas rá exibida, pUlbHcarnente" � pana �r;thã. . . ,

.essenciais, - Fonte de V�1aIidade. Okasa é yemheddo em todo o mun- nova bornoa roguete do Exer-} ,o Exército exibirá ao povo <;I.
do. e f'abr-icado .pelo.s reputados �ahontóri:O:s Hormo Pfha�11:a de Lon- dto, que tem uma velocidade referida arma, juntamente
-dres e Paris, e Importado agora diretamente :de Lond\es. ,0, tratamen�.o de 2AOO ,q'uílômetros por hora com ourtras. Diehl disse que o
Okasa e uma medicação de escolha, ulJUra ,na/clonaI e científica, sua efI-1 _ _ ' ",. 'H, ., ,

.cácía t,e:rapêurtiro é o1inicam�te comprovada 'e oferece o máximo. doe' e ,e capaz de afundar

qual-I foguete pode .aíundar quase
.sucesso em todos ,os �asos ligado� a '�ef�<;iê.ncia I�O sist� gla.�dula::, quer coisa que flutue sôbre a tudo que flu�u:a". Assinalou

I� aparelho .�el'��,:�lV{) e do t�or VltaI1liJ:IJj'D9' com . F!I"l.g:lde�,. insufi- agua".
'

.

que o foguete � ,capaz. de. pene--'OI.�Cla orvana�a, II'Ci",ras anormais. perturbações .da ,]dade crítica (rne- O coronel Dona1d Diehl co- trar num cruzador ligeiro el'l1<l(pausa), obesidade ou magreza ex:cersslv,as" .fJlaCllidez da pele ,e I1UgOSl- ,
,

'

'.
_

.dajde da cútis, queda ou falta de turgêncía dos seios, etc., troas essas de- rmanct;ante da umidade da Fôr- atravessar UiIIl destroíer como

IJii.oiências de or-igem. g.l'a'IlIdular' na lllulliller. Okasa encorutra-se nas' boas ça Aérea, destacada, no J.2l'O- se fosse uma folha de papel.
.Drogarias e Farmácias, ---: Informações, ,e iPe�idos ao �isrtribuid�r se- uromo militar de Dever, de- Ainda segundo o comandan-l
ml: Produtos Ama, Av. ,RIO Bl'aIll1C01 10,9 - Rfo de Jan€H'?, Experimen- clarou que o referido foguete te Diehl antes do fim da guer-
-:te, Okasa e se convencerá! Peça a formula drágeas "ouro" so em emba- "

b íb
. -

truid f' tíãízad
' .

Iagem originad de Londr-es. � a
.

orru a mais G\�s.� u..L o�a Ira, oram u.ti� as varias

jamais lançada de aviao. Nao bombas desse típo, contra, os 'co.. o

obstante essa declaração', o navios japoneses e rortíüca-

San '-O u e ,o o I,Exército não 'considera a bom- ções nípônícas.: Pouico dos al-
ba foguete mais importante Vo.S atingidos {conseguiram Te-

que a bomba atômica, Diehl sístír ao impacto do foguete, Lle O,N.S.P. n' r99. de 1921
admitiu ainda que, futura- que avança a 2.400 quílôme-]
mente, talvez se venha a cons- tros por hora. Concluiu afir- • esQ IA ',"",,"' m, •

truír foguetes com fôrça atô- mando que o Instituto de Tec- O PIIECEil'O DO DIA
míca. nología .da Califórnia, coope- CONII'RA O HÁBITO DE FUMAR
OS técnicos 'de artilharia rou na' criação da reterída ar- O �so do furn.o, além de inútil,

são de'opiniâo que um fogue- ma. é_,a ,pra Pl'ajuclÍcial. O �bUilO, en-
te, carregado oCCYIn cêrca de 70 too. 'conduz :ao tabaglllmo e em

paucp tampo • individue ,é 'e.cra?.:>,
quilos de explosivo, pode atra- do ,.Iicic. �

vessar as mais ,grossas blinda- Evita um hábito permClOilO, 10-

gens. Negaram-se, entretanto, agindo 00 de,ajo de fumar. SNES

a declarar se a bomba foguete
é, capaz de afundar um coura

çado, salientando que. até ago
ra a nava aI1ma, ainda não f.oi

experimentada contra essa ca

tegoria de navios.de guerra.
Recusaram-se ainda os téc
nicos a 'comentar o rumor de I

, que os foguetes ].'evam, n;:t ca-3 vs, !rIlt • 2
beça, uma !bomba atômica,
afirmando que tal corsa nada
mais é do que uma simples
invencio.ntce.
O novo. projetil mede' 27

centímetros de diâmetro 'e

cêl'ca de 4 metros de compri-, • detalh3.damente o, nome; idade, end.:-·
menta. fade ser lançado, de '

I'eço, enviand<> envel<>pe selado e subg,

qualquer Upa de avião de C3,- crito para a resposta, juntamente con'

ça ou bbmbardeio.' Duas des-
,

l:ançàdas
marcadas I'

DE TÊNIS,

QlJ�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGAHCIA l' , IPROCURE A

Illfai!u��!!�r�!�2i��O�d�ello
c' O N V I T E

-A Sociedade de Cultura Musical, contando cqm a col8,
�boração do.s solistas LIDIA ALIMONDA t' CARLE10N
:SPRAGUE SMITH, tem o prazer de convidar os senhores
--s6cios do Instituto Brasil EE. UU., para assistirem ao 8°. con-

-cêrto da «Orquestra Sinfônica»" terça-feira, di3 16 do corrente,
�ãs 20,30 horas, no Teatro Alvaro de Carvalho,

MANOEL MIRANDA Dr, CRUZ laR. - Secretário.

NOTA: Dará ingresso. aos sócios do In,tituto Brasil
EE. 'UU., a mensalidade de abrí_l

procura
a importância' acima.

AOS SOFREDORES
A- Dra, L, Galhardo. ex-médica do

Centro Espírita �uz-Caridade e Amor.
comunica a mudança do seu c<>nsul
tório para a rua do, SeDado, 317, 20

REPRESENTANTE
FÁBRICA DE RAQUÉTES

representante ligado n,os meios esportivos.

Carta com informações para PE�NAMBUCO &
f: -:"- "V

HARDY LTDA, RUA DA QUITANDA, 20

andar - Rio-de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), <>nde passo

a oferecer os seus prestimoso Escrf"v�

r ESCRITpRI@ 'JURíDICO CO:MERCIft..L '"

A�Slunto.: T Iltirlicos :. Comercieis -- R�rais e _Inforro,ativ?s
Bndereç9 Tel.! ELIBRANCO - LAJES - Santa Catar1Il3

Con.ulte no,f,a Orqanjz<lção antas "de .á decidir �1o COI):1·
.,rQ (lU Ivenda da imoveis, pinhais ou ,qualquer
.

'

empresa' !ie.te estàdo .

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMA);<GO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 -c' Caixa Post;.1 54 - Fo,ne 54

1°. ANDAR SALA 108.

RIO DE JANEIRO.

'�--------------------------------------------------------

no Lar «KNOT»
deve faltar

No Bar' e
-

'

nao

MOVOS
e

USADOS
'.; Co.mpra

e Vende
ldienuu
portu·

- gU91 ...,
panhoi,
trancêl,
inglãl" '

. etc

Romance, Poe,ia, Religião; A
viação, Matemática, fillica,'
Químioa, Geologia, Minero· '

logia, Engenharia civIl, mili
tar • naval, Carpintaria. De
senho, Saneamento, Metalur.
gia. Eletricidade,' Rádio, Má>
:p.!-ina" Motorea, Hidráuhca,
Alvenaria, Agricultufa. Vete-

1 in,ária, Contabilidade
Oicionárioil, etc. e

........_....--------�

San D u e n�1
CONTEM

OITO BLEMENTOS _ TONICOS:
I.\RSENIATO. .vANADA·
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

11\ crise da moeda
divisionária
Rio, (E.)I- O sr. Andra

dre 'Queiroz, diretor geral da
Fazenda Nacional, durante
sua visita feita á Casa da Moé
da, em companhia do sr. Gla
d..t.lt,OYle Flo'res, diretor da Cai-

_

I' xa, de Amortização,' constatou
a <crise de e::ooesso de moéda
divisionária guardada, na cai�
xa forte daquela repartição.
Enquanto na'Ca:sa da Moé-

da existe ,eXicesso de moéda

I divisionária em depósito" as

, praças mai_ê longínquas _do

I P,ais, do -norte ao sul vêm-se
a braços cOm .difiéuldaJd.e de
mO'éda divisionária, '

Em face desse problema; o

sr. Andrade Queiroz designou
os dtretores, da Caixa de Amor-

I tização e da cas,a da Moéda,
afim de acertarem medidas

I para que a mOéda di'Visioná-'
ria, seja transportada quanto
antes para os' diversos pOntos
do p4is.
Em fa:oo da talta de tra:ns-,

porte que miginou esse exces':
so em deP9sito, sera o ,mesmo
feito de acôrdo com

-

o Minis
tério da Marinhª, em navios
de guerra.

I Motores a 'óleo crú-
I M'..ritimos" industriáis COD

i jugados com díô'amos, para o

fornecimento" de ,energia elétrica.'
Infa/mações: rila Major Costa.,

'�

33 - Fpoli:t (15v·l).
'

Precisa, de um empr,egaclo
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candiçatos a

I emprêgos , ,

.
�

",

Se.a·s CasiD1iras' e Lãs '

C,ASA. SAa-r-A 'aO$A'
O,'RLAND'O

Rua CO-Dselbeir'o,Mafra, 36
Cai,:a Postal 5 t' ---

SO i\ R�PJ�L:_r_Jl
, ." .

. .

IOJil' e �ob,reloja-� Telefone 1514 (rede jintern8)
End. Teleg.:, «,S-ca,rpelli,)· --- Flori'a�ópolis '

.-

I
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BOIArDO do Estado. '

Decretos de 6 de àbril de 1946

O I-NTERVEN.TO,R ,FEDERAL RESOLV,E
,

Tornar sem efeito:
O decreto de 12 de março de 1946, que re

moveu Cora. Lisboa, Professor Complementa
r ista, referência IV, da Escola mista de Li�
meira, distrito ' de Biguaçu, para a mista de

(Canto "dos Ganchos. distrito de Ganchos, no

-muuicipio de Biguaçu,
Dcsiçuar :

. J l.:ç:í. Barbosa Callado, ocupante do cargo

da classe G da carreira de Professor Norma

Esta, do Quadro 'Gnico do Estado, para fazer

estág io no Jardim da Infância do Instituto

de Educação do Distrito Federal.

DispCHSU7 :

De acôrdo com o art. 92, alínea a, do de-

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de

1941 :

Moacir Barbosa de Oliveira, ocupante do

cargo da classe F da- carreira de Professor'

!\ormalista, do Quadro ünico do Estado, do

exercício da funçâo gratificada de Diretor do

Grupo Escolar ., Corrêa Pinto" (43 categoria,
vila de Painel, município de Lajes).

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item I, do de-

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de-

1941:

O professor Osní Régia, pat-a exercer o-

cargo, em comissão, de Diretor, padrão P, do

Instituto de Educação de Lajes,
Conceder aposeiaadorío. .'

.

De acôrdo com o art. IS8, item JI, combi

nado com o art. 190, item lI, do decreto

lei n. Si2, ele 28 de outubro de 1941, e

decreto-lei 11. L382, dr: 17 de julho de

1945:

A Emerentina Queluz Kestring , que exerce'
o cargo de Professor il-iterino (Escola mista.

de Màe LU7.ia, distrito de 'Nova Veneza, mu

nicípio de Cresciuma) , com o provento anual

de três mil quatrocentos e vinte cruzeiros,

proporcional a 19 anos de serviços prestadas
ao Estado,

Rcmouer:

Alda Oliveira Melo, Professor, referência

II I, Escola mista de Aranhas, para a mista,

da Praia dos Inglêses, no .muuicipio de Flo

rianôpolis.
:Th.Iarçal Roberto dos Santos, que exerce o"

cargo de Professor, da Escola mista da Praia

dos Inglêses, para a mista de Aranhas, no- ..

município de Florianópolis.
Sofia Hosmanski, Professor Complementa

r ista, referência IV, da Escola m.ista da Es
.

trada Humboldt. para a mista de Km. 82"
Estrada Dona Francisca, distrito e município
de Serra Alta,

De acordo com o art. 14, alínea a, do de

creto-lei 11- 1.196, de 23 de novembro de

1944:

1-Ioacir Barbosa' de Oliveira, ocupante do·

cargo da classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro Ún.ico do Estado, do

Painel, no município de Lajes, para o Grupo
Escolar "Santa Catarina ", da vila de Capin
zal, no municipio de Campos Novos.

Amér-ica Borb, Professor Complementans
ta, referência IV, da Escola mista de Limei

ra, distrito de Biguaçu, para a mista de Can-.

to dos Ganchos, distrito de Ganchos, municí

pio de Biguaçu.
Eloina de Medeiros Thives, Profess�r,

I

r-e

ferência III, da Escola mista de Piurras;
Barra Grande, distrito de Carú, no municipio-
de Lajes, ""
Esmeralda Neto Garcia, que exerce o cargo

de Professor, ·da Escola mista de São José.
do Cerrito, distrito de Carú, para a mista de

Piurras, distrito de Bocaina do Sul, no rnu

ncipio de Lajes.
Jení Medeiros Thíves, que exerce o cargo

de Professor, da Escola mista de Mineiros,

I distrito de Bocaina do Sul, para a mista 'de
São José do Cerrito, distrito de Carú, n�

municípi/.., de Lajes.
Deo'elos de 8 de abril de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

\

6 O eSTADo-f.exta .. fei'Fi.". 12 �. Abril 0- .....6
�----------------------------------�------�----�--------------------------�--------------------

Direção de PEDRO PAULO MACHADE)

estádio RuaAInanhã, no

inaugurado o «Torneio Belômpoqo»
Figueirense

---

entre

da
,

sera
•

COIll Q Jogo
do. Ar.e Caravana

Tombou o campeão carioca frente ao campeão ·paulista
Rio, 11 (K) - o São Paulo ven- o primeiro tento da noite, Fê-lo cou com mais vontade, todavia, 'Se ontem, em outros estados, O

ceu a partida de ontem, disputada lo jovem meia-direita leso, con- não conseguiu fazer goal, perdeu- Flamengo enfrentou no Recife, o
em São Januário, o que quer di- cluindo. com belo tiro um passe de do deste modo o prélio por dois a seu segundo rival. o Náutico. O
zer, que levará para a capital pau- Remo, um, .F'lumínense deu combate no Pa-
lista a "Taça Amizade",

, I O tento foi conquistado aos 32 * * * caembú ao CoTinthians, o Bota-
En�r�tan,�o o famoso "Expresso minutos de luta, O meia sampaulí- OS MELHORES

.

iogo lutou na cidade de Salv�dor,da VIt?na , que fez aSSIm a sua no acompanhou atento,a _um ata- Nesta fase teve papel saliente a I com �,seu homonímo da Boa
reentr�e em' nossos gramados, o que orgamzado por Leônídas. Es- defesa' do São Paulo que suportou I

Terra , I

cam:re�o, paulista registrou uma te combinou com Remo, que vel�- muito bem todas as cargas dos Todos eles levaram a melhor,:
bela, ;rlto,na, , ,

do bem colocado o seu companheí- vascainos. Renganeschí foi sem O Flamengo surrou o Náutico
Aliás, e preCISO que_ se diga, que 1'0, Ies�, passou-lhe o couro, le�o idúvida a sua maior figura, Os de- por quatro a zero, Por sua vez o

a façanha do esquadrão l?andelTan- atirou mcontmente e Barbosa nao � mais rezulares Na vanguarda o Botafogo deu um banho no seu
te foi das mais justas, principal- pôde impedir a queda de sua cí- velho :Eeócnid�s ainda fez das I chará baiano, e o Flumll�ens� le
mente, se levarmos em conta que dadela.

suas, vou a _n2-e�hor sobre o Corinthlans.
Jogou todo o segundo tempo com E�tava. aberta a contagem da -Entre os vencidos, Rafa, Chico, I A VI tona do Botafogo fOI' regas-
menos um homem do que os vas- partida. Lelé e Jair foram os melhores, trada pela contagem de 5 a 1 e a
caínos. * * '" Tl:ês club�s cariocas exibiram- do Fluminense por 2 a O.

* >1< *

NUMEROSO PúBLICO
Numeroso público presenciou o

}Jrélio entre os esquadrões dos
campeões carioca e paulista, E, não
deve ter ficado desgostado com o

.espetáculo que viu, pois, a peleja,
principalmente, comparando com
as que têm sido disputadas em

nossa cidade êste ano, - foi bem
boa. A renda apurada foi ótima,
tendo sido arrecadados pela Con
federação Brasileira de Desportos
a quantia de Cr$ 167,660,00, Esta
importância como se sabe será des
tinada às famílias dos soldados
patricios mortos na Itália,

1.; * *

* * *

AUTORIDADES PRESENTES
Além das autoridades desporti

vas, estiveram presentes no está
dío, de São Januário, autoridades
.civis e militares, tendo o Exmo,
,sr. general Gaspar Dutra sido re

presentado por um de seus oficial
de gabinete,
EstiveTam também na Tribuna

,de honra- do estádio vacaino, o co

mandante do cruzador "Ugando" e
,o ExmD. Sr, embaixador do Cana
.clá, no Brasil, ministro Jean Desy.

�, * *

A PRELIMINAR
A preliminar da partida foi

-disputada entre as equipes da
Liga de Desportos da Marinha
Brasileira e a do navio de guerra
'canadense "Uganda".

Os marujos nacionais domina
ram amplamente os seus colegas
canadenses, vencendo-os por seis
a um,

OS QUADROS
OS dois quadros que iniciaram

() prélio, fOTam os seguintes:
S. PAULO: Gijo - Savério e

Renganeochi - Sastre - Rui 'e
Noronha - Luizinho - leso
Leónidas - Remo e Teixeirinha.
VASCO DA GAMA: Barbosa -

Augusto e Rafaneli - Beracochéa
- Eli e Argemiro - Djalma
Lelé - lsaias - Jair e CHico.

* * '\'

PRIMEIRO TEMPO
'

O primeiro tempo da peleja en,

tre as equipes do Vasco e do São
'Paulo, campeães, respectivamente,
do Rio de Janeiro e da Paulicéia
caracterizou-se por equilibrio ·de
ações, É bem verdade que ° Vasco
dominou mais territorialmente.
'Todavia, o seu quadro. mostroü
não se encontrar r�ajustado, o que
'permitiu ao São r-aulo Tesistir a

êste dominio, e ainda, a organizar
de quando em vez, perigosos ata�
ques contra a cidadela de Barbosa,
Numa destas cargas. aliás bem

<engendrada por Leónidas, surgiu

MAIS NENHUM "GOAL"
O prélio prosseguiu com ames·

ma característica, O Vasco entre
tanto, não conseguiu desmanchar
a c;liferença do "placard", não per
mitindo porém, também o seu ri
val marcar mais nenhum tento,
Quando o sr, João Etzel apitou

encerrado a fase, o "placard" re

gistrava:
* * *

Conceder eroH.eração:
De acôrdo com o. art. 91,
alínea a, do decreto-lei n.

outubro de 1941:

A Ranúzia Santos, do carg" da classe l"

da carreira de Professor Normalista, do Qua�
dr<> únic" do Estad" (Grup" Escolar "Germa-

par�grafo 1°,
572, de 28 dej

S, PAULO 1
VASCO DA GAMA O
OS 31ELHORES NESTA FASE
Nesta fase quatro jogadores me

recem destaques especiais, São
êles os zagueiros Rafaneli e Ren-

1
.

l' tei Cl
. Dísoonirelganesc 11 e os c lan el1'OS '11CO e

Caixas e Bancos """""""",. , , , , , , • , , , , , , ' , , , , , , , , , ,

BOA ARBITRAGEl\:{ leso,' Realictruel a curto p"a::o
A arbitragem do choque foi boa, O São Paulo voltou a campo Mercadorias , " ,"",' ""',' """"""",

'O sr, João Etzel, árbitro número :com a sua equipe modificada para Títulos municipais , , , , , , . , , , , , . ' , , , , . , , ' , . , "

Apó lices estaduais ...............•...... r

um dos campos bandeirantes não. esta parte complementar. O seu Participações _ S, A, N, .T, A, .','.' '.'",

:clesapontoLL trio médio ficou constituido por Obrigações de guerra """""""."" , , . , ,

Rui, �aner e Noron}l�; Luizinh? I
Contas correntes ."""""""",",',.,'"

(Barrios) Sastre, Leónidas e Tei- De cornoensaçiio
xeirinha foi a linha que atuou nes- Ações caucionadas , ' , , , , , ' , , , ' . ' , , • ' , , . , , , , ,

ta fase, Títulos descontados .- , , , ' , , , , , , , , , , " , , , , , ,

O prélio neste tempo prosse- P A S S I V O
.guiu equilibrado, O Vasco domi- Não exigível
nou mais territorialmente, porém, Capital ,," """"""""""""""""

não soube tirar proveito desta �:���i��çõ�s"':::::::::::::::::::::::::: :,: : : :
vantag-em,
Aos sete minutos de luta, o s_

Paulo aumentou para dois a con

tagem Teixeirinha foi o autor do
tento,

O Vasco deu nova saída e foi re
soluto ao ataque, O COUl'O veio ter
aos pés ele Lelé que diminuiu a

contagem, registrando o primeiro
tento dos seus, um minuto após o

feito de TeLxeirinha,
Depois deste goal, o Vasco ata-

SOCIEDADE ANôNIMA COMERCIAL MQELLMANN
RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: �
, .

Pelas contas abaixo transcrjtas, relr.tivas ao exe"cl�lO de 1945, podeis inteirar-vos dos nossos

negócios naquele ano.

1
" 1

N � .
pr-ó xirna assembléia geral ser- -os-ão prestados todos os esc1arecunetltos que se J u gar

necessarros.

ALANÇO GERAL
ATIVO

Imobilizado
T.,.,Avpi� _ .....•... __ ...••. 1.132204,50
Garage ,'.'""""",." .. "" "-1-""",, 52,707,08
Moveis e uteus dios _ _ _

__ 76.539,05
Máquinas ' , , , , , ' , , , , ' , ' , , , ' , . , , , . , , , , , . , 49,182;00
Veiculos "" """""""""""'" """ 12,457,60 1.323,090,23

H1/,PO Moellman.H, diretor-presidente.
Aécio Cabral Nroes, contador, reg 11. 41.421.

PARECER DO CONSELHO FISCAl, • ' ,

Os ab�ixo assinados, membros do conselho fiscal da S""ieda�e 'Aaoruma' ,ComerCIal
Moellmann, tendCl examinado todos os livros e documentos de contahihd"'!e da refenda Socie
dade Anôn.ima, relativos ao ano de 1945, declaram tê-l�s encontrad.o perfeItamente exatos e es

criturados nas condições e.x:igidas pelas leis vigentes, julgando, por ISSO, devam ser aprovados.
L,.i:! da Costa Mello
José GlatVam
Pedro Leãc Coelho

CONVOCAÇÃO
AssembUia geral lWdituiria

�

São ccmvid.a.d,os os snrs. acionistas para a assembléia geral .ordip-ária qu: rea�izar-se·a no ��a
27 (vinte e sete) de abril às 14 (quatorze) horas, na sede SOCIal, a rua Joao Pmto "" 2 (dOl,)
com a seguinte ordem do dla: .

_ " . ...

lO _ Apresentação, discussão e aprovação dQ balanço e demaIS contas do exerclclo de 1940,
parecer do conselho fiscal e relatório da �retor.ia;

2'0 -- El�ição 'de um membro para a diretona;
JO - Eleição do cOllsellio fiscal e seus suplentes e

40 - Assuntos diversos.
.

Sociedade Anônima Comerci,al Moel�mann,
Elugo lvIocllmann.., diretq.["�presidel1tc.

22L855,3I

537,313,10 cipio de Brusque,
996,146,00 De acôrdo com o art, 14, alínea a, do de·

If::��:�� creto,lei n, L196, de 23 de novembro de-

1.893,60 1944:
3,089,90 Maria Aurora Garcia Neto, Pr<>fessor Com-
i5,300,oo 'plementarista, referência IV, da Esc,,!a mis-11.000,00

______ ta de Campina Dorg.elo, distrito de Caro.,
1.579.678,50 -para a mista de Mineir!)s, distritó de Bocaina:

do Sul, O() munic"lpio de Lajes,
Decretos de 9 de abril de 1946

O INTERVENTOR FE�RAL RESOLVE

3.435.499,98

2,244,312.S"

407,345,60

6,087.158,38

CRÉDITO

no Tímm", de Joinvile).
Remover:

Olga Silva, Professor Complementarista, re

ferência IV, da' Esc"la mista de Lageadt>,
para a mista de Garrafão, distrito de Vidal

1 Ramos, no município de Brusque.
Lauricí Amália. Rosa, Professor Comple-

mentarista, referência IV, da Escola mista de.

Boa' Esperança, para 'a mista de Blink, dis

trito de Itaquá no município de Brusque:
Silvio Gandolfi, Professor, referência lU,

da Escola mista de Garrafã", para a mista
de Lageado, distrito de Botuverá, 110 muni-

3,033,044,80
7,168,00
18,376,00
26,000,00
72.400,00

977,878,44 4,134,867,24

Notnea.r:

De acôrdo com o art. 70, i tem II, do -de

creto-Iei federal n, 1.202, de 8 de abrif

de 1939:

Nilo Prazeres para, em comissão, eXe'!"('.er s:

carg" de Prefeito Municipal de Biguaçu.
CO1'ICeder ex<met''''qo:

A Antônio de Pádua Pe,eira. do cargo .r"

Prefeito Municipal de Biguaçu,
De acõrdo com O art. 91, § lD', alínea !f, 'f!..

decreto-lei n, 5.72, de 28 de outubro 'de-
1941:

carg() ,J.�

(inlc,o do
"

100,000,00
307,345.60 407,345,60

A Augusto Ribeiro Borges. do

Carcer,=,;r'1. padrão D. do Qua.dpo
, Es;acr" (C2deia de La�s),

2.255,000,on
915.499,98
265,000,00

E:ngível
Colltas correntes -

.

Dividendo - T •••••••••••••••••••••

GratificaçÕ_es a pagar , , , , , , , , • , , , , , , . , , .. ' ,

L8S9,012,80
135,300,00
.250,000,00 .'

De c011J.-pensa-ção
Caução da diretoria .. -

.

Descontos .

100,000,00
307,345,60

6,087.15,8,38

LUCROS E PERDAS
DÉBITO
237,2'76,20
93,805,50
398,263,2q
10,514,60
90,941,90
1.576,70

53,646,7<>
16,110,50
47,095,00
1.545,10

183,083,27
60,519,83
250,000,00
I35,300,Q()

(ines ODEO�

Despesa.cs g-erais - - - - - - - .•

Juros e descontes . , , .. , . , , , " " " " . , " , " , , , , , " " , " " ,

Ordenados "" , , ' , ' , , , , . ' , , , , , , , , , . , , ' , , , ' , , , ,

':
' , , , , . , , , .

Prêmios de seguros - .

Imp"stos , , ' , ' , , , , ' . , , , ' , , , , , , , , , , . ' , •• , , , . , , , . , , . , , , . , , , .

Conservação de prédios .

Despesas de viagens .....................•................

Oficina .

Estampilhas , ' , , , , ' , , . , , , , , , . , , ' . , , ' , , , , , . ' , , ' , , , , , , . ,

;
, , .

'Contas' correntes ......................•............ - .

Reservas .....................•.........•.................

Amortizações _ -
.

Grati f icações a pagar .

Dividendo , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , ' '. ' , , , . , , , ' , . , , , . , , .. , , . , ,

Automóveis ............•.................................

MercadO'rias .............................................•

Alugueres -
, - •...........

"
•

Juros de apólices """,."."".""""""","',""'"

���i���es ..

: : : : : : : : :' : � : : : : : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Carros usados - - . -

.

Contas correntes

ODEON - ás 7 1/2 horas
A maior batalha da história!
TOMADA DE BERLIM

OS ultimos dias da capital
aJemã. 22 mil canhões

'

russos

bombardeando a cidade! Ale
mães enloquecidos pela fome.

Censura: 14 anos.
.

Preços: Cr$ 4,�,oo - 2,00
* * *

'1.579,678,50

IMPERIAL
IMPERIAL - ás 7 1/2 hotas
Programa especial para moças
As deliciosas aventuras dê 5

moças de Washington.
A�A r

com: Truddy M�rsh� - Sheila
Ryan - Anthony'Quimm

.

Censurá: 14 an�
Preços: ,Cr$ 2,00 - 2��

DOMINGO - Simultaneamente
ODEON e IMPERIAL
RENUNCIA DE AMOR
om Libertard Lamarqu.e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o�Sl'.DO-Sexta.felra. '2 de Abril Oe ,••&

�!�f����l�k�Di;1
tríto Federal fOI aprovada, peita
unanimidade das delegações dos
sindicatos participantes, a indica
ção abaixo, apresentada pelo Sin- I
dicato rios 'I'rabalhadores da Light: ,
"Considerando que todos os- sm-

.� "'&"' ,.r_ & ."..- • _ A & A· �_ A & & _.:" J'_ -� dicatos presentes a este Congresso
DR. ARMANDO VALÉRIO

Sindical acompanhar-am com o má- Tenha sempre emximo ínter êsse o vitorioso movi

DE ASSIS menta grevista dos bancários, que
Dos Serviços de Clínica Infantil da leve, pela primeira vez em mossa

Asststêncía Municipal e de .Justóría proletária, o caráter na-
Caridade cional ;CLíNICA M�4.I�m�T&: CRIANÇAS Considerando que este interêsse

f'�NSUJJTóRIO: Rua Nunes �la- se acen tuou porquanto estava em
chado, 7 (Edifício S. Pr-ancíscoj , per-igo 'O próprio direito de zreveConsultas das 2 às 6 noras �

RgSIDJ'1:]\'CIA: Rua Marechal GUI. para os trabalhadores;
lherme, 5 Fone 783 Considerando que .a solução dada

-D-R�.-M-ADEIRA NEVES
aquele movimento envolvia com-

o prornissos por parte .
do Govêrno,

Médico especialista em DOENÇAS não só para com os bancários mas
DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- também para com os trabalhado
ga Prática no Rio de Janeiro res;
CONSULTAS - Pela amanhã: Constderando que aoueles com-diariamente das 10,30 às 12 hs. à '.'

tarde excepto aos sábados. das 14 panheiros bancári-os portaram-se
ás 16 horas - CO:\'SUI,TóRIO:; com bravura e conciência, compre-Rua João Pinto n. 7, sobrado - d d I tFone: 1.461 _ Residência: Rua

en en O qu-e a li a en� que estavam
Presidente Coutinho, 58 empenhados era a proprra luta pe-

lo mais sagrado de rodos os direi-

D�: MÁRIO WENDI!�USEN I tOco��;id�::�J�a���e��esar da má-
MédICO, do Cen tro de S!lude' e Dí- xirna transigência . e compreensãoreter ao Hospítat "Nereu Ramos"

I

CLINICA MÉDICA de adultos e demonstradas por aqueles cornpa-
cr íanoas

.
,nheiros o acôrrlo firmado por han-

CONSULTó.RIO: R. TraJano,. 14 cários e banqueiros e hornolosado(altos da Conf'ertar-Ia ·'ChI· . .

. "

qulnho") pelo mmístro do Trabalho e pelo
CONSU.LTAS: das 4 às 6 horas presidente da Co.niedaraçã'O Nacio-

RESTDft;,CTA: R. Felipe Scbrnídt, 1 ri C
' .'

d B
'. - ,

38 - }I'one: manual 812 na. o ome-:clO o rasil nao esta
sendo cumprido por parte dos pa
trões;
Considerando que não só alguns

€-1l1ljJregados mais reacionários es
tão fllg�ndo à execução daquele do
cumento mas, ainda, que <.\ próprio
govêrno não vem zelando pela sua

ohservância, ehcoraiando, assim,
aqueles patrões mais incompreensí
veis ao mão 'cumprimento do com-

promisso firmado em documento de
conhecimento g-eral, a fim de por
têrrno ao tão justo movimen-to pa-
redista; ,

PROPõE: Que o Congresso Sin
dical se diJ;ija ao ministro do Tra
balho 'solicitando as providências
imediatas e indispensáveis para

Ique os abusos acima indicados se

jam sa�ados,
fazendo que o açôrdo

seja cu npri?�, _imedia!amente, em .

todo o erntono Nacional e que o

pr-óprio I Govêrno crie, no mínimo
prazo passiveI e em obediência ao
acôrdo jPor ele firmado, a 'Comissão
Partidárfa que irá resolver, em 'de
fi<nitivo, as reivindicações dos ban
cários".

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinlca e ci
,urgia do torax, Partos e doenças

de senhoras
CoNSULTóRIO: R. Joiio Pinto 7
Dláriamente das 15 às 17 horas.
ftESID1l:NCIA: Almirante Alvim.'

36. Fone 1\1. 251

DR. SAYAS LACERDA
Cllnica médico,cirúrgica de Olhos
- Ouvidos', Nariz - Garganta.
Diploma de habí lítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

epNSULTÓRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSJD1l:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, n.

TELEFONES 1418 e lZ04

DR� A. SANTAELLA
(Diplomado pela F'aeuldada Na�

clonaI de Medicina da Uníversjda
de do Brasil). Médtco por concur
JII) do Serviço Nacional de Doen
i'as Mentais. Ex interno da Santa
Casa' de Misericórdia, e Hospital
Psiquãtrico do Rio na Capital lo e-

dera I
CLíNICA !\lÉDICA - DOENÇAS

.

NERVOSAS .

- Consultóirio: ..Edifício Améüs
·NETO··· ,

- Rua Felipe Schmídt. Consultas:
Das 15 ás 18 ·horas -

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

,DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
!tURGIA - MOLÉSTIAS DF. SE·

.

. ... NHORAS - PARTOS " .

Formado pela Faculdade ele Medr-
cinna da Universidade de S1<o

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ·
lla?;;s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Otero':"ovãrios e trompas. Var íco-
.
eele, hidrocele, varizes e herna

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

raíso) . Te!. 1.598.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves .ro

níor. 179; Te!. M 764

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

Florianópolis ,

Assistente fia Maternidade
CUNICA MÉDICA EM GER,\L

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

ELE.CTROCARDIOGRAF1A
'Doenças do sangue e' dos J1,ervos.
Doenças de senhoras - Partos.

.consultas diariamente das 13 às �s
. " horas. .'

Atende chamados a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitcr > :Meire·
les, 18.· Fone 702

RESID1iNCIA: Avenida Trompowski,
, '. .

62. Fone 766

DR.
\

BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO·GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - .RAIOS
IN'FRA - VERMELHOS E ULTRA

VI·�LETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES.; .R. Joinvile, 47 -, Fone 16.48

DR. NEWTON D'AVI.LA
Operações - Vias Urinãrias _

Doenças dos intestinos, réto. e

arrus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermelho
Consulta: Vital' Meireles, 28.'

Atende diariamente às 11,30 hs :

e•.à .tarde, das '16 hs. em diante
.Resid: Vídal Ramos, 6'6.

Fone 1067

PlAcas •

AN�ICOS
TOMEM

fiahl caSltli
'''SILVEIJlA •.

I
I

I Grande TÓftlCO

AUTOMOBILISTAS
Atencão

...

Pal'a o seu dínamo ou

I
motor de. arranco'.

be.' .' r.,rP OfiCINA ENALDA
t'f"o·Radio�\ec.: . Praça da Bandeira

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

i
.

,.W..lli 7_ __ � PâI ,.. ..� """"" lM'b.cc fi. u trAaf u bu ".lMltlf La:...

COMPAlmIA "�ÇA DA BAtA·
'udmda e. 1878 - �éá.: B AI Á
mC�NDIOS :K T1lANSP�KTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944�

Reabertura do
Laboratório·

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montage:n de rtÍdiotl. Ampli-
Sinistros pagos nos últimos I\) anoa 98.687.816,3'0 ",,' ficadores-Transmi8lores

o

« 76 7 I Mabrial importado direta-
Responsabilidades . 36.40. ,306,20 t d USA

Dire�Ores:' !I Otom�:�o8;�;:;�' B�hlJl
Dr. '. Pamphilo d'Utra Freire. de Ca�valho, Dr., Francis�o

....1
E�eche - Tecnico • Profillsional

de Sã, .Anisio Massorra, Dr. ]oaqUlm Barreto C1� ArauJo
. formado na Europa

e José· Abreu. 'jf Florianópolill
.
�uu João Pinto n. 29 _. Sob .

.... ..........-�E.,. ... ·.,.""' '"""'-"'_,..,.._• ....,""""
.. �"'•• """, ........ �

Fabricante e distriouidores das afamadas con· I'fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento dé casemiras,c riscados, brins
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiates, que recebe diretamente da.

I.

I
melhore. fabrico.. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem sua. compra•. MATRIZ em Florian6poli•• -�FILIAIS em Blumenau e Laj(\!,•.
..........am I ..

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

CONTA CORRENTE POPUr..AR

Juros 51i2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
I

80.900.606,30
5.978.401 ;755,97

67.053,44.5,30
142.176.603,80

Rua

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

TraJufto, 23 • Florianõ·poUs

"

.. '

cosa uma garrafinha de

APERITIVO «KN OI»
ESCRITÓRIO JURtDIf;O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Endereço teJellráfico: "Etibranco" - Lajes - St.. Catarina

� -- �

Crédito PredialMútuo
Propr;etários - J. More,ra & Cia.

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

PREMIO M .IOR CR S 6.250.00

Muitas b Jnificações e médico grati�
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

�---- --

,

FILHA! MAE I AVO I
-

.

Todas deveRl usar a

JAIll1·MJllJãiCtl
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia til!

VIEIRA:
EVITARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagvmpa
ra combater as irregularidades
das flmçõeR periódicas das �p.

[Iberas. É calmante e regulador
dessa» funções.

.

FLUXQ.SEDfi't!NA, pela sua

comprovada. eficácia, é muito re

ceitada. D�ve ser usadu com

confiança.

IFLUXO·SEDATINA e001\nIrn-"t1

em toda parte.

�-----

•

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PIN10, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianõpolis
Farm. Narbal Alfas de Souza

da Costa Avila
Dr. H. G. S. Medina

rarm. L.

, Exame 4e sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame· de urina, Exame �al'a

verificação da gravidez, Exame:<:le escarro,

Exame para verificação de doencas �o.
l>ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

'Exame de secreções.
J'utovoceinas e tl'onsfusão' de sangues,
hxame qu�mico de fal'inhas, bebida.

café. águas, etc .

-

/
.
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Segundo nos informam,> o sor. Secretário ida Segurança Pública determinou" ã� .

DeleRH cia de ,Ordem PolíUca
.

e Social, � a instauração de 'inquérito., _ pa-ra serem.'\·
apuradas denuncias, já' feitas, contra a'çougueiros que não observam as t,abelas::
do

. preço .da carne verde. Certíssima, essa providênci'a revela a vigilância das
autorida�es que, de fato, querew/ servir ao povo,. honrando os 'postos que. ocupam.

. Florianópolis, 12 de Abril de 1946

SEMANA SANTA NA CATEDRAL
METROPOLITANA

LUTA MUNDIAL CONTRA ft FOME
Washington - (S: L H.) I I cinto, o povo americano, S6--

- Para o povo dos Estados as meoessidades decorrentes dai gundo calculos do Departamep.-
Unidos, empenhado no que o exportação, o Bresidente orde- to de Agricultura, consumir� ,

Pres. Truman chamou de "gue- nou um aumento na extraç�ol por quantidade igualou maior\f
ra nnmdial contra a fome", de farinha de trigo e redução de alimentos, do que em qual-

I tal significa que irá comer no uso do trigo, na produção
I
quer ano de guerra. O consu

I menos carne e comprar menor de cerveja e alcooI. A primeira mo de carne, peixe, leite eva-

quantidade de alimentos. O ordem significa que porção porado, queijo, creme, touci

objetivo. da nação norte-amerí-' maior de cada bushel será em- nho, frutas beneficiadas e le
cana é conseguír alimentos pa- pregoada no fabrico de tartnha gumes será maior por pessoa,
.ra socorrer 50 milhões de pes- de trigo. Consequentemente, o do que em 1945. As perspectl-:
soas em uma dieta diária de pão americano será mais escu- vas são plenamente f'avcravets
2.000 calorias ou duas vezes ro, porem mais nutritivo, por- no tocante aos produtos de'

aquele numero, numa media de que os elementos. agora ut}li-I granjas, frutas cítricas e fru--
1.000 calorias. sados em seu fabrico contem. ,tas enlatadas.
Em resultado no recente a.pe- proteínas, rerro, vitamina B e Durante o ano de 1946, ai

lo do Presidente 'I'rurnan,
.

a thiamína. dieta dos americanos será de

nação reduzirá seu consumo de Apesar de ter que apertar o cerca de 3.300 calorias por dia•.

qu.e

Devidamente autor-izados, fazemos público que ,nos dias 14 a 21 de abril, do corrente, serão
celebradas na Catedral )'1etropolitana as cerimônias da Semana. Santa, obedecendo ao seguinte
programa:

Dia 14 - DOllrrl\'GO DE RAMOS - Às 10 horas da manhã, Bênção dos Ramos, por
s. excia. revma. o sr. Arcebispo Metropofitano. A distribuição será feita pelos Irmãos do SS.
Sasramento. A seguir procissão em tôruo c por dentro do templo. Ao terminar a procissão, missa
solene e Canto da Paixão. Às 19 horas Via Sacra.
,

Dia 17 -- QUARTA F:1<:rRA-SA NTA -r-' Confissões durante o dia (o que se poderá fazer
desde os dias precedentes) e para o que haverá na Catedral número suficiente de confessores,
em preparação para a Comunhão geral do dia seguinte. 'I'rata-se de um grande e muito louvável
ato 'de piedade. Aliás os fiéis sabem ela lei da confissão e comunhão pelo menos uma vez no ano.
Sabem também do dever correlato DESOBRIGA, isto é, da Comunhão durante o tempo ou pe
riodo pascal. Às 18 horas. Oficio ele Trevas, findo o qual continuarão as conf issões.

Dia 18 - QUINTA 'FEIRA-SANTA - Às 5 horas da manhã, Comunhão Geral, presidida
por �: excia. revma. o sr. Arcebispo Metropolitano, ...e- em que tomarão parte tôdas as Irmandades
oe A-ssociações Religiosas da Capital, as quais deverão comparecer com as suas ópas, balandraus
� mais distintivos. 0, ato obedecerá à ordem de precedência, cabendo O' primeiro lugar a Irrnan
dade do SS. Sacramento. por ser a homenagem do Titular. Seguir-se-Ihe-ào as demais, ele acôrdo
com a lista existente no Consistório da Catedral. Os demais fiéis, qualquer que seja a sua ca

tegoria social, sào insistentemente convidados a tomar parte nesta belíssima parada de fé e pie
dade cristãs, depois das associações. Às 8.30 h. Missa de Ponrif ical, intercalada pelos belissimos
e imponentes atos da sagração de Santos-óleos, exposição do Santíssimo Sacramento e se

guida da desnudação dos altares, etc .. Às 18 h. Ofício de Trevas, a que seguirá a tocante ceri
mônia do Lava-Pés, coroada pelo Sermão do Mandate, que será proferido por s.. excia. revma. '0

sr. Arcebispo Metropolitano. Far-se-á, durante o dia, a adoração do S5. Sacramento no Santo
.Sepulcro, na ordem da lista oportunamente afixada à porta da Catedral.
-.

Dia 19 - SEXTA-FEIRA SANTA - Às 9 horas da manhã, Missa dos Pressantificaàos
com assistência de s. excia. revrna., Canto da Paixão e Sermão comemorativo da Paixão e Morte
de Nosso Senhor por s. excia. revma. o sr. Arcebispo Metropolitano. Durante a Missa adoração
da Cruz. As 15 horas, Hora Santa com Via Sacra e Comemoração das 7. palavras de
Nosso Senhor, na Cruz, com a tocante cerimônia da Descida. da Cruz. Às 18 h. Oficio de Tre
vas e em seguida Procissão do Entêrro como de costume indo o esquife e s. excia. revrna, sob o

pálio e obedecendo ao itinerário que segue: Praça 15 de Novembro, ruas Felipe Schmidt, Alvaro
de Carvalho, Conselheiro -Maf'ra, Praça ] 5, rúa João Pinto, Travessa Ratcliff,_ rua' Tiradentes,
Praça 1.' e Catedral. Terminada IJ. Procissão haverá o Sermão da Soledade de Nossa Senhora,
dentro da Ig+ei a.

Dia 20 _.- SÁBADO DE �\LELUrA - Às 5,30 � manhâ, Bênção do Círio Novo e da
Fonte Batismal. Durante a benção do Cirio Novo, serão recitadas as Profecias e será cantado o

Exultet de notável beleza .e significacàc litúrgica. Às 9 h. Missa de Poutifical, com os .cânticos
de Aleluia e do Magnificat, no final da Missa, e incontestàvelmente, um dos atos 'litúrgicos' mais
belos do ano,

.

Dia 21 - DO:MINGO DA RESSURREIÇÃO - As 4,30 h. da madrugada, procissão com

o SS. Sacramento, ao toque dos sinos, a saída e a entrada da mesma, apenas a1guns segundos de
cada vez. _4.5 10 h. �fissa Cantada, com. assistência pontifica] de s. excia. revma. Sermão da

Ressurreição, Publicação das Indulgêncías e Bénção Papal. As 19 h. Coroação ela Jmagem de
Nossa Senhor;:!, e, sennão alusivo·. Florianópolis, 10 de abril de 1946. De comissão de s. excia.
revma. Cônego Frederico Hobold, chanceler do arcebispado. José Rena.to de Sousa, pmvedor da
Irmandade do SS. Sacramento .. lieitor A. Dt<twa, 1° secretáric>.

_i·

'A safra do arroz
Goiana,.l1 (Asapress) - In

formam da localidade de Urua-
- ba, no município de Jaraguá,
que a safra de arroz local a.tin
giu, no ano passado, a cerca de
30 mil sacas de 60 ks. Já inicia
da a safra de 1946 está sendo
agora transportada parà os de
pósitos ferroviários, em veicu- I

los de tração animal, acarre-I
tandQ com isso a elevação do;
custo da produção o que vem!
prejudicar diretamente a eco-Jnomia popular.

(ines R I T Z
RITZ - Hoje 6a feira ás 7,30

.
horas

Lon Chaney Evelyn Ankers

APARIÇãO SINISTRA
Nesta história de terror hip

nótico, a mente é arma de cri
me!
Nancy Kel1y - William Cargan

O CANTICO DO SARONG
'

Uma aventura romantica nu

ma ilha habitada por nativos ...
músicas .... alegria· ..
Censura: Rigorosamente proi
bido para menores de 18 anOl\.

Preços: 3,00 - 2,40
* * *

R-OXY
ROXY - Hoje 'ás 7,30 horas
Nancy Kelly - William Cargan

O CANTICO DO SARONG.
Uma aventura misteriosa nu�

ma i1h� tropical.
Continuação do espetacular

seriado
O FALCÃO DO DESERTO

20 e 30 episódios
Margaret Sullavan - Joan

Blondel
AURORA SANGRENTA

: '1 Censura: Até 14 ftnos.
Preço: 2,4ô

,

TOME APERITIVO

KNOT

o sr. SabeD�a
tem muito que
aprender!
A Manha, do Rio, de 11 do C01'1'ente,

pnhlica o seg'Ulinte: ç"Ontem foi o dia

dos a,goUi·OS. Depois do sr. Hermes Li�

ma� continuou, 'a tra.gédia um

�

depu.tado
comu?rt'sta. Não cllegol(, a tm-nar o as·

pecfo si-nútro do Selt coleoa, mas leva·
. 'l'a sôbre éle a vanta.gen't do Junne. Cha,.
ma·se Alcides Sabença. ]l/las, po·r Q1tW'J'

. ao cont1"aste, pelo vicio d(J ((cont'ra"�
não sabia coisa nenhuma. Nõ.o fê:; di\'·
curso. Dissi-pou q1-taSe u,ma horq le'ndo

cor,respondê1'I,cia� o q16e significa
-li sou, sómellte idéia alheia. Urna espéw
cie de "postaresta.nfe". A certa altu.?"a,
como patriarca, elltrütecido pela. des··

graça. do seu, povo, denwncioli febre
amarela HO' Estado de A lagoa..,: v'idas

ceifadas sob a 'indiferença do GOVê1"·
1/0 ..•

/I/iio se conteve O· P�dre Medei,yos

Neto� deputado alagoa?lo. E apa4'teo::
-. Há enganO'. Em Alagoas, não há

feln-e amo1'l:la. lVu'nca houve.

E o sr. Sabença, 'H,m ta1'lto constrau

Dirlo:
- lVão s�n eu. É a carta ...

.
,

Lavou as mãos de aClnação, tão ala:r·
mante.

'. E o sr. Medeiros l\Teto lav'l"?'It
lHn tento, most·rando a Casa que () .sr

Sabença ainda t� qtle ap'·cli·
der)J.

cereais, carne, gorduras, ole.os
e outros generos alímentícíos,
'afim de que maiores quantída
da-de alimento possam ser

exportados. para os países de
vastados .pela guerra, na Eu
ropa e na Asia. Ú Presidente
prometeu mesmo recomeçar o

racionamento, si tal se fizer
necessário, para impedir a fo
me entre os milhões de pessoas
dos paises aliados ou liberta
dos.
Ao mesmo tempo, O Depar- de construir pa,ra o [ícturo. Criticar p

tamento de Agricultura dosl passedo , falar dos males do presente,
escalpelar os êrros, sem apresentar o

Estados Unidos anunciou que
o suprimento alimentar da na

ção de 1946 "'�!ifidlmente
poderá s;:ttLsfazer li todas as

necessidaJdes do pais. A produ
'ção de açúcar e de manteiga
será baixa em todo) o ano e a

populaçã.o <Civil terá menos

oarne, menos .cereais, e menos

'produtos. pecuários em 1945. O
consumo de leite liquido e de
l'egumes terá tambem de ser

reduzido.
A nação está pre:parada pa- Previsão do tempora aceitar esse "racionamn- Previsão do Tempo, até 14 ho

to", com um elevaJdo senso de ras rdo dia 12 na capital
res.ponsabilidade e determina,.. Tempo Instavel, 'com ,chuvas
ção. O antigo gove.rnador de e sujeito :a trovoadas.
Minnesota e lider do Partido TOO1JPeIia;tura ,em declin.o
Republicano, Harold E. Stas- Ventos de sul a oést€, com
sen, ''falou por tOldo povo qua'n- rajadas fortes.

.

d? ;d�sse", A. UJ:'Igência huma-
_ Temperatura.a extremas de

mtana de enVIar_de Ul11.a parte hoj-e, fora.m: Máxima 25,4de nossa .produç�?....--e
-

de nossa ,Mi:nima 21,5mel1cadonas, vara o Po.vo do �- _

resto do mundo, é tão viv:a que
dis,pensa qualquer pondera
ção".
Para serem s'atisfeitas todas

Antes que começosse
matança 1a

A Mo utiõ, do Rio, de 11 do tOn'CJlp.

fnlblica. o sca uinse :

O" sr, Hermes Lima."coJlhllllOU\ sllas
catilinárias a nte-ontem interrompídos
prn: ímôosição do tempo. A IHfH'hI-osll
inteligência do ilnstre deputado deveria
lernbrar-llie qúe sua missão de repre-
sentante do povo é necessêriamente a

tudo consumado.

remédio, POlt-C-O adiantará para a obra
de reerçwimento q ue a Nação inicia.

Se o orador nõo se inctuisse ifntn!
as -mais 'pujal1tes 11lentl1üdades da As·

se11Jbléia� se·ria passiveI pr:rdoar.lhe o"

ma.us augurios que derram,olt do alto
da tribuna..

JlJas 'lIi'n.gu,ém pode cOHforma?'-se com

que' tanta illtetigênc1,'a� tanta cultu.ra�
tanta cO?nbatividade se desperdice inu·

tUmel/te, a, enu.merar ,nise-rias e fa.zer
agouros. S, e,n:ia. mostrou, 'Um:· quadre
har61/el, Tu.do p�rdido� tudo e·rr'ad,'].

âa

pauto de t-isra economíro, onaticbctos,'
docncos, dcsorcaniaaçâo da
u-m desastre sem 1"C1néd1·0.
A tribuna. foi tomando, para nós

sugestionados pelo macabro da evposí
çõo, o aspecto de ceilia torre abaudo
uoda. Os óculos do oraiior, bo nluuios :

piola luz artijicíol, brithtumrr; estranhs:
mente. Sua 1/0r: co-ntando as ..misér�do país:3 já nos chegava. aos ouuidos c(}�'"

11'ltO pios agourei1.'os, soltados um a um.

turmüarmente, pela noite alta qu-e SZMr

suçestíío crio u ...
A Câmara OUVÚt·o co� ·ll· agonia de:

quem, <J1_.Q. calada 00. 'náite, escuta 1H?-"lJ'

ave portadora de a.goH'l'os •••

Calaila� vellcida) subnússa ...
AIas quando S. E:rcia. encet01-t a, cri

ttca da m·o'/'ta./ida·de inf'tlllhl, a Casa te

ve nm sob'ressalto. Olhares ansl:o.soS fi�
xaram-se' no orador, romo a suplicar-
lhe: /

CCOllOtmP.·

!

,/J
Y'I

,

. 1 - Não comece a mata,l1ça
('entes ... _')

dps ino·

NOVO PRODUTO QUÍMICO"
PARA CURTIR COURO
Nova York - (8. I. H.)

Os cientistas, aperfeiçoaram.
um próduto químico sintético"
para () 'Curtimento de couro'

de isolado, segundo' revelações.,
f,eitas reeenrtemente nesta ci-·
da:de. .Mé agora, a indústria-.
de curtimento do :COUTO e de·
sapato dependia de produtos.
eX1traídos da icasca de certas'
árvores. O novo eu:rtitmento
sin:tiético 'propociona resultados;
tão b.ons quanito os obtidos
aIllterioI1mente 'co'm o u:so do'
material extraído das cascas·

das árvofies.Também na

Inglaterra
Londres, 11 CU. P.) - A Grã

Bretanha anunciou que está
'disposta a racionar o pão no

Reino Unido desde que os

Estados Unidos adotem uma

pOSição identica. O comuJilicado
foi feito da presidência do Con
selho de Ministros e acrescenta
que a proposta foi feita perante
a Junta Mixta de Subsistências
de Washington.

Em greve os
lixeiros

S. Paulo, il CAsapress)
Alastra-se o movimento grevista
dos lixeiros. Quarenta por cento
de aumento e 4 folgas mensais
são suas reivindicações.

Os almoços do sr.
João Alberto
Rio, 11 CE.) - Um dos dire

tores da U· D. N. acaba de co

municar aos seus corréligioná
rios que nã.o vê c.om simpatia
a presença de Seus amigos nos

almoços do sr. João Alberto.

._---------

R A 5,
ETC.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F E R

ESPINHAS,-NUNCR 'EXISTIU IGURL

f

Ors.
Aderbal . Ramos

da Silva
e

João Batista
-

Bonnassis

ADVOGADOS
f
I
I·

Rua Felipe Schmidt
Sala 3, Telef. 16-31

34,

INão' se quer- ver
I q��!!J�� !.�m�a�!e!
hoje 'ao- setenta e três anos de
idade o Visconde Soutowood,
magnata do jornalismo brita-

_ nico e que" começou a vida co':
mo vendedor de jornais, ga-

! nhando três, xelins por semana...

'.

"

"
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