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(1.1.)-1 Comissão Central de preços continua em ativa campanha contra
os elementos exploradores que· atentam contra a economia popular. Ontem, a. Co
missão esteve no' Moinho Inglês, acusado d'e reter· os çstoques de trigo. O Moinho

foi autuado em tlagrante, sendo-lhe' imposta a multa de cem mil cruzeiros.
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DECRETOS Rio, 13 (A. N.) - o senedor Nerêu Ramos, presi-
,

dente da Comissão Executiva do P.S.D. caterinenne,
fez,..n�s hoje as seguintes declarações: -, «O PaUido

ASSINADOS Social Democrático de Santa Cererine não apresentou,
.

até agota. ,cfwdidatura alguma' a,
o

,

�ovêrno, - daquele
FAo, l3 (A·lN.)· -1'0 cS�. pi,�- L;stado, 111'{:;..�1� porque, adiadas .fiQ.PlO foram aS' elei-

J'sidente da República, assinou ções estaduais, 'ainda não se reuniu a Comissão Exe-....-....-----..- 1 1
os seguintes decretos: consíde- cutiva, que é o órgão competente para fazer a indi-

'O ROM P I M, E N TO ��!�� �:�.��i:aiaL4_��é���= caçã0Á. única coisa devidamente assentada, e isso por-
" , to; extinguindo O Deposito de I que não depende do 'Partido" mas esçlusivamente de

COM F R A N CO
Intendência da FEB e criando mim, é que não sou nem serei, em hipótese alguma,
O Depósito do Regimento Ti- candidato àquele cargo».

. radentes; alterado dois dispo- !..o.�:=::=========================sítívos regulamentares da Es-
-

RIO, 13 (Via Aérea) - Assinado, por elementos da-maio- cola Milítar de Rezende; cri-
'fia, dos partidos representados na Assembléia Constituinte, ando o Depósito de Motomeca
foi dirigido á Mesa, o seguinte requerimento: i "Requeremos nízação da segunda Região Mi
seja ouvida a Casa no sentido de se obter do poder executivo litar e segunda Cia. Leve de

.
informe, por. intermédio do ministério das Relações Bxterio- Manutenção, ambas com séde
res, do seguinte: "Se o delegado brasileiro junto ao Conselho em Quitaúna, S. Paulo.
de Segurança da ONU já recebeu as' devidas instruções do go
vêrno brasileiro no sentido de, atender a uma reclamação de
.toâo o nosso 'povo, apoie a propósta de rompimento de rela
ções diplf?máticas e comerciais com o govêrno de Franco".

LONDRES, 13 (United) - Um dos aconta -imentos mais
importantes da história -âo império holandês realizar-se-á
hoje, aqui, onde o primeiro ministro da Holanda e o seu mi�
uistro do ,exterior, Van Kleffens, acompanhados ido sr.. Van

Wa8bl.D'gtOD,Lul.zpar�Mook, governador geral da Indonésia, encontrar-se-do com Q
o primeiro ministro Atlee e o chanceler Ernest . Beuin, para •

-d' fi
acertar o acôrdo final sôbre a forma definitiva que tomara o' Vlce ...preSI ente �

.

qovêrno da Indonésia. ," Rio, 13 (Via Aérea) __:. O'

Segundo o plano estabelecido para a reunião, Java ior- "Diário da Noite", publica u'a
nar-se-ia república, embora reconhecendo a soberania do go- manchete em sua primeira pá
oêrno de Haia,

'

gina, dizendo: Washington
Luiz para vice-presidente.
Acrescenta haver sido suge

rido o nome do antigo chefe . Nova York, 13 (United) -',
dade que ainda não está deeí

da nação para a' honrosa in- Ainda não ficou escolhida, na dida da ONU deixar SU3!S insta

vestidura e que foi lançada a reunião do secretário geral e lações atuais em Hunter Colle

idéia no seio da bancada ban- da comissão de técnicos da ge. O sentimento' geral dos de-

'J.VT:A+>RID, 13 (United) Comparecerão, brevemente, deírante. Diz também que foi ONU,. ontem, a n.ova _séde tem- legados é 'pela manutenção da,

perante oConselho de Guerra de Saratoga õ.guerrílheíros que pedida a modificação da lei porar:a da organizaçao. Fora� séde da cidade de Nova York,

,�tl'aVéSSalrm clmldestiname?�e a flI'0n:�eira, nos Pirineus, e eleítoral, para a concretização examinadas as seguímtes POSS1- mas é quasí impossível encon-
foram rdet�dos pela guarda Cl'vII na regiao de Java. . da idéia. bilidac1es: trar-se locais suficientemente

,

, • Informa ainda aquêle ves- 1 -- Tr�nferên('ia da sede grandes para o secretário e sa-

Condenado ftndre Demalson' ,���l��O d�s���ia��e��e �a���� i�:��� usm�s Sperry, �.rr� Long ��:!n��lé�:S����I,d� qC�:���I��d:H .

antig'o intendente muni'cipal 2 - Para o qu�rt�nrao de It escolh� da nova sede.
,

MqULINS, França, 13' (United Press) - André Demai- carioca, o qual tel:eglfaíou a Mam.h�t!am, no antIgo local da Exammando. todos os, pros e

}!on, a quem Laval confiara o sistema' radiofônico francês, em respeirto aos representantes da expOSlçao de Nova York, em .O'ntras, as �l�mas .

de SP:rry
. 1942, foi condenado a dois anos de prisãq de ,degradação na-, UDN, PSD e PRP, de São Pau- 1939.

,

.

parecem o SltlO maIS provavel.
cional_,

'

lo. Tudo isso ante a eventuah- por eu,quanto,

Recebeu' o sr, dr. Udo Deeke, Inter
ventor federal, 08 seguintes

te�egramas:
Rio: - 8 ... Reiterando met1� agradecimentos pe

Jas atençõe,s recebidas durante nóssa estada em Santa
Catarina, peço aceitar e t r e nsrrii tir a seus dignos
auxiliares efusivos cumprimentos pela ótima impressão
q u» tivemos dos set v iço s de saúde e assistência dêsse
Estado sob seu efie�te govêrno, reafirmando a pro
pósito toda. cooperação do Departamento Nacional de
Saúde, dentro das suas possibilidades. Atenciosas
saudações. (a) Dr. ROBERVAL C. DE FARTAS, diretor
geral do Depart. Nac. de Saúde.

Rio: - 13 - Cumpro o grato dever de renovar-lhe,
com os agradecimentos pelas atenções com que me

distinguiu, meus methores votos de êxito crescente
ao seu esclarecido govêrno. (a) MÁRIO' PINClT:TI; dl=
retor do Serviço Nacional, da Malária.

Será decidido em Londres

"'.

Comparecerão peranle o
Conselho de Guerra

I

cf
(

1946
• •

I H.

Só depois da posse de Peron
BUENOS AIRES, 13 (United) - Não obstante as reitera

das declaracões do chanceler Cooke de que a designação do

novo embaíxador da Al'g'entina em Washington somente será
feita depois de assumir o poder o novo presfdente eleito, cir
culam insistentes rumores nos círculos ohegados ás esferas

oficiais sõbre a Iminente escolha do referido representante•
.

Entre os candidatos mencionados para ocupar a embaixa
da nos Estados I'nídos assinalam-se o embaixador no Chile,
�;1·. Carlos Guiraldes; o representante argentino ante a União
Pan-ámerteana, sr, Garcia Arias, e oembaíxador nu Suiça, ."1'.
OSfar Ibarru Garcia.

Ainda não tem
substituto
Pôrto Alegre, 13 (E.) - Até

o. presente não foi dado a co

nhecer o nome.do substituto
do sr. Luiz Assumpção, na De
legacia Regional do Trabalho,
sabendo-se entretanto,' que
'existem candidatos, um do P.
S. D. e outro do P. T. B.
Presentemente, está respon

dendo pelo expediente daque
la repartição, o delegado su

bstituto, sr. José de Oliveira
Dorneles.

Já pOdem fabricar,
doces e bi'scoitos
Rio, 13 (Via Aérea) - O se

cretário do Interior da Prefei
tura forneceu mota á imprensa,
comunicando que as padarias
car-iocas já podem voltar a fa
bricar doces e biscoitos.

causas da derrotaAs
BUENOS AIRES, 13 (U. P.) - (J Diretório Nacional do

Partido Radical, cujo candidato Tamborini perdeu as eleições,
:Jublicoll hoje seu primeiro manifesto,' desde o pleito. Inditam
como causas de derrota: só tiveram dois meses de campanha
eteitorai, ainda então, sob estado de eitio, e com tôdas as es

pésies de restrições. Tomam agora a ombros a' tarefa de me

lhorar a organização interna do !Partido, preparando-o para as

poximos eleições, e estabelecer-se como guardiães dos legítimos
interesses dos traballuuiores, em busca de justiça social.

EM HiPóTESE ALGUMA O SR. NERÊU
RAMOS SERÁ CANDIDATO 'À

PRESIDÊNCIA DE STA. CATARINA

No I. N. M. nao há '

célula comunisto
. RIO,,13 (Via Aérea) - O "D,iáriOi da Noite" . publfea li;

carta dirigida. pelo sr, Generoso Ponce ao S1'. Viriuto Varg'as,
diretor (lo .Jornal "Brasil-Portugal", desmentindo as notícias

divulg'udas no mesmo, segundo as quais existe uma célula co

munista no Instituto (lo lUate.

AssulDirá O po.der
em .JU nho

BUENOS A1RES, 13 (United Press) -- O ministro do tn-:

terior, Felipe Urâapiüeta, disse que, ao que parecia, Peroti to
mará posse entre 20 e 24 de junho, e o Congresso se reunirá no

fim de maio. Isto depende, em definitivo, da convocação das

Legislaturas provinciais, que devem eleger os senadores na

cionais. Ele está solicitando providências para que seus legis
ladores se reunam. logo q,pós a Páscoa. Só três províncias já
marcaram a data da posse dos novos governadores.

linda não foi escolhida
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Churchi'll, '0 grande ministro
glês, nasceu de sete meses.

* *

fCurso noturno para 'I .A os

analfabetos 1 Ageníps
Acaba de 'ser criado, por de- Leiam todo dia esta coluna

ereto n. 3.557, de 8 do corren- I até o fim
te, pelo sr. Interventor Fede-II P .l' •

-- e a rr'n oe o vrso r por telegra-
ral, deste, Estado, um curso, ma. quando o [o rno l não chegar
noturno, para o qual, foi de- no rnea rno dia.

sígnada a senhorita Diná Ca-
misão. I ----------.-.-

Esse curso funcionará á rua

Saldanha. Marinho, n. 11, nes
ta capital, das 17 ás 19 horas,
para a alfabetização, sendo
admitidos, como aíunos, os l'que tenham a idade mínima ��e.�"el:a �ur��'�A�_�r RaE�al�I��;A�',:)a�,�.
de 15 anos. , de O ESTAlJO, q-ue o caso será levado I

se�d�e���i�:vdaa madturI'Ículta está I ��mdl��:;�or:ec:�)e;���It:cil;,e�:�a J,:��r:�: .1'
•

I ai, an e as I cào do re'sultad": emb�ra' em alguns ea.
'

horas acima, no local onde I

sos uúo .-.,a", publicados nem a recta i
funcionará o citado curso. ma çàu nem -a providencia tomada. r

rMÃiiii"iEO.i! �
:.......... ,.····�I. �

. EDUCAÇÃO' ..
Nascemos todos completamente I'�1U'S, é uma verdaele incontestável.

.
Nosso corpo tem que adquirir for
taleza, costumes, destreza. Nosso
espírito tem, também, que forta
lecer-se com cultura, virtudes e

hábitos distintos.
A nudez material, como se sabe; I

é a mais facil ele remediar. j

Agora, a nudez do espírito já
não é tão facil.
Antes de tudo, o meio, a famí

lia, a escola e a sociedade em que
vivemos, muito concorrem para a

perfeição ou imperfeição da r�du_
cação de nosso espírito, para co

brir mal ou bem a sua' nudez.
Todos esses elementos que nos

cercam devem ser dos mais apri
morados.
Quasi nunca conseguimos uma

educação perfeita, tal como dese-
jamos .. ,,� .

Mas", felizmente, o mundo, pou
co a pouco, vai aperfeiçoando seus
meios educativos, para melhorar
as gerações futuras.
Como complemento de nossa

educação, muito a. aprimora a ele
gancía de 1:).OSS08 'gestbs, por isso
que, se a educacão é elemento Ibásico no trato social, às vezes fica
diminuída, se não é exercida com Ielegancia natural. '

* *

EM UM ESTUDIO DE RADIO
Você já falou no microfone?
Falo todos os dias.
Como ?

.

Ao ouvido de minha sogra.
Ela é surda. Quando tenho que
falar com ela, falo-lho ao ouvido,
e depois repito a todo mundo o que
falei a ela. .

'

, * *

. DESILUSÃO
Amei certo' dia alguem
De negro e profundo olhar
Hoje em dia, amo somente
As estrelas e o luar.' .

* *

SAIBA QUE:
Em 1800, o Brasii possuia a'

única fábrica de borracha existen
te no mundo.

*

No Brasil há 600,000 pessoas ata-
cadas ele tracoma. Causam ao país
um prejuízo anual de Cr$ .

750.000.000,00.

GRÁTIS
Pe:.ça hoje mesmo ao seu for
necedor um' "Cortõo-Rovol",
que' apresenta tôdas as ins

truções indicando como fazer
paro receber o famoso .IIUv·ro
de; R�ceitas Royal".

nossos

l-HIEIXAS E HECLAMAÇõES
VI< j·;LA J)t.J L.1:::11 U H ,'"'lt l) IIIt: .he

p;:ti';:: que <d.o.:.trna i alt a nau ::$1.:: rcjnt a ; e

N AO o escânda.I.o·· que. a sua r�clamat.âo

j
\
----------..------------------..

Se-.r·Ó. "det 1}::'OO pes- II ESCRIT1�� At���ILH.RIO
"ii Rua Deodoro, n. 35 -i- Fpolis,

soa·s·� ·"a n -1m' I-r ,.ev Encarrega-se "de: C011l1wa} venda, hi-
.

P' : .

" e a a poteca, legalização, avaliação e adm!

'1:.', 1 'V' AI' ) nistração de imóveis,
nlO, (. ·la erea Organiza. tambél�,. papéis para com.

Anuncía-se a chegada, dentro pra, de propriedades pelos Instituto

de um mês, 'Procedente da Itá- de Previdência e Montepio Estadual.

lia, da primeira leva de imi-
grantes que o Brasil vai rece
ber depois da guerra, num to
tal de 1.500 pessôas, a serem

selecionadas por uma comissão
de cinco membros, que, parti-

Irá,
. breve, para a Itália. Virão

no navio-transporte ·brasilei
ro "Duque de Caxias".

S(,ll1pl'�� a, mulher. Certa dama.
toda vestida de vermelho tendo
ielo visitar um conhecido 'escritor
perguntou-lhe "Mas como foí qu�
chegou a escrever um livro tão

Ibélo, com essa maravilhosa enca-'
dernação em couro encarnado e

. lombada' doirada" ? ...
.

.

'.

I
I
---------------------------------------------------------------------

f.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPIÚ!

o m (=LH OR 01.')5 rn.c LHOR E S
N4J+FStiri iii. �IÇON�;; t"':'11'4�

Correio
.

LageaDO IVenda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

•

Sé nõo encontrar o Cartõo,
escreva. poro: Caixa. Postal,

3215 - Rio de Janeiro.

ín-

PRODUTO DA STANDARD BRANDS
OF BRAZIL, INC. - RIO DE JAN!;.IRO

NE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionarnento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem O
fígado volta a sua função normal, o estomag�,. os intes
tinos todos os orgãos ganhar ão em equilibr io salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M; BANDEIRA,

. Rúa Pais;:tnáú,' 219 - Caixa Postal, 572 - Porto Alegre
Est. do Rio Orande do §lul.

/

UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

PERFEiÇÃO DeUNHAS- EFICIÊNCIA

As balanços que trazem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

l
Outros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARElHOS SANITÁRIOS EM FERRO ESMAl-TADO
FOGÕES _ AQUECEDORES � VÁLVULAS ..b:UTO-

.'
MAriCAS PARA LJESCARGA,- METAIS PARA AGUA.

/ Representantes nesta Capital:
STODIECK & eI . LTDA. - f'R IS r::E NOV., 1- 5.<>

Aqância. '" Repr�.'HltQ,çÕf). em
U....l'

M<1tl'iz: Florian.6p) i.
R'la João Pinto, n. B
Colxo Po.tÓ:i. .37
êilio!: C,.e.ciúrno

Ruo i'iol'iano· Peizoto. ",ln
(Ea.l1. PI'6'P·tu.l·

T""legr<lFo.: �PRIMUS·
Aaent.. QO. principai ..
U\unicipicn do E.t","' . .;)

DOENÇAS NERV')SAS
Com os progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quande
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rísme, fruto da ignorância, 'só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais "enfermídades, O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes nervosos ln.

digentes, na Rua Deodoro ?1. das ti
às J 1 ,horas. di àrtamente.

AOS SOFREDQRES
"A Dra. .e. Galhardo, ex-médica do

Centt·o Espírita Luz-Caridade e .Amor.
comunica a �l'udança do seu' consul
tório para a rua -do Senado, 3171 2°

andar - Rio de Janeiro.
(Con&lllla& C"$ 20,00),. onde I><lS&d

a oferecer os seus préstimos. Escrev�
detalh�datnente "0 1l0me. id;;tde, ende

reço, enviando envelope selado e suLs

c,rito para- a reFoposta, juntamente com

a importância acima.

Ouro pilr..a Dent_istas
22 Quilates (Justo Título)
Envelope \ie 3 e 5 gr_arnas

Pedido ao

DEPÓSITO llENTARIO
.MASETTI

RUA SEMINARtO. 13l -- 13S

RUA MARCONI.44 s. PAULO
que enviará listo de preços.

J
--------------------------------

.

o ESTADO
Diáriõ Matutino

Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5 ,

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

I. ASSINATURAS

j'�
.

Na Capital
Ano .... _ . . . . Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00"
Trimestre Cr$ 25,00'

.

Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,00'!Número avulso Cr$ 0;40>
Número avulso' I
domingo •.. c-s 0,.51!J)1·No ·interior

AnQ ".. Cr$ 90,01}
Semestre Cr$ (';{I,O-o.:
Trimestre o-s 30,01Jll
Número avulso Cr$ 0.50',

-. I
. Anúncios mediante contrato-

Os ori�inais:- me�mo não'jl ..

publicados. não serão :
devolvidos. ;�

A direcâo não se respon- I::'
sabiliia pelos conceitos. r�
emitidos. nos artigos I �

assmados l

..

NOSSAS SECÇÕES
JDireção ele:

R\UUElROS FILHO

Notas Políticas

l\[otas .Loca is

Artigos ele Redação
Página 'Literária

SlDX1�1 NOCETl

Economia e F'Irianças
Vida Bancária

Xata s Cien tíficas

Notas Rurais

Est.atística
Nem Tôdos sanem

A. l),\.,IASCEXO
CovÊ'1'110 do' Estado
.jurí spr-udncla
Vida Militar

Noticiário do Exterior

Noticiário do País

Artigo, ele Redação J .

I,íDIO �I. CALI,ADO

';rônica da Semana

Pelos Municípios
Magazine
Concursos
Art ígos de Redação
n. F. !\QUINO

Notas ela :Prefeitura
Vida Escolar
Patos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Religião
PEDRO PAULO �Ia(JH ,1Jtl)<

Esportes.

1 •

14 DomiJtgo - Fanl1úcia �Iloclenla.,
- P:'aça ] 5 cl� ·Kovcmbro.

19 .CSexta·feira Santa) - Farmácia.

S. Antô1110 - Rua Joào Pinte...

20 (sábado à tarde) -. Farmáci2ro'

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo Farmácia C�tarl-

nense - H.na Trajanú.
27 (sábado à tarde) - Fai'máci3

RaLlliveira - Rua Trajano.
28 Domingo - Farmácia Hauliv�ll·a-·

- H.ua Trajano.
O serviço noturno .J�·á efetuado"

pela Far111úda Santo ..Antônio sita à

rua Jofw Pinfo.

lnforma�ões úteis
TELEFOê\ES MAIS' NECESSiTADOS;
Bombeiros :... 131.11'
Polícia _......................... 103S1

Delegacia .0. P. Social .:.,........ 157lf.
Maternidade ..... :................ 1l5§'

H(Jspit�l. Ner êu Ramos 'r','"
831

Santa Casa c. . . . •. . .. 103&.
Casa de Saúde S. Sebastião HS·:;'·
Assistência Municipal •........•.. 166,11:'

Hospital W[ilitar··................ 11;'1
HO B. C. 1530'
Base Aérea ...............•.•... 78&'
7" B. L A. C. : -;' 1593
Capitania dos Portos _ . . • 1380·

.

16" C. R. 1608'><

Fôrça Policial' _ . . . . . . . . . . 1203-
Penitenciária ,

--: 1518·
"O Estado" 1022'
..A G.,zeta" . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1656"
.. Diário da Tarde" ...........•.. '1579-
L. B. A. . ,........... 1643>'

Emp. Puner= rta Ortiga ,. 102 ...

•

L.

FARMACIAS DE PLANTÃO
Estarào de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farmaci.",·

Nelson - Rua Felipe Scbmié t

7 Domingo _:_ Farmácia Nelson --�

Rua Felipe Sc11miclt.
] 3 (sábado à tarde) Earrnácia»

Moderna "'-- l'raça 15 de No·

vembro.

I

Deseja obter'
emprego.? ,

Procure 6'.ntão a nOSS3 GerêJII-'
da e preencha a nossa '·ficha d.'·
informações úteis", dando wdalllt
as indicações possíveis, que tere,
mos prazer em recomendá-lo (.a)
aos jnteressados na aquisição ti.�
!)ons ftmciQnãrios (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social I

t \

.!ANIVERSÁRIOS: ma senhorita Hercília Gil, di-
;ERA. _CLÉA CARDOSÓ FILO-! Ieta filha do sr. José Gil, díg-

MENO· : nissimo gerente da Agência ao

Aniversaria-se, na data que .Banco do Brasil, nesta cidade.

.hoje transcorre, a exma, sra. I ','

-Clea Cardoso Filomeno, d. d.l, ARÍ LENTZ

.espôsa do sr. Orlando Filome-j Transcorrerá, amanhã, o

.no, acatado círurgíão dentista.' aniversário natalício' do sr,
'o' 'Ali Lentz, chefe da Contado-

SRA. MAMÉDE L, MAF.:JA- 1 ria Geral da Prefeitura Muni-
RIDA ! cipal.

.'

A efeméride que hoje trans-I O distinto aníversaríante,
.corre, assinala o aniversário I dotado de nobre 'caráter e fi
.natalícío da exma. sra. Mame- no trato, terá oportunidade,
"de L. Margarida, viúva do sau- \ por certo, na data que assina
.doso poeta Trajano Margarida.!"a o seu natalício, receber as

o;

I
mais enequívocas demonstra-

SRA. FREDERICA S. DE ções de apreço ,e simpatia de
OLIVEIRA todos os seus amigos.

Transcorre, hoje, o ani .,;er-I ,;,
.

.sárío na:talício da exma. sra. I SRA. 'MAURA RÉGIS HORN
Frederica S. de Oliveira, d. d.1 A data de amanhã regista o

espôsa do sr. Alvaro Soares de I transcorrer do aniversário na

-Oliveira, comerciante nesta talício da exrna, sra. Maura

_praça.
.

Régis Horn.

DR. MIGU�'� BOABAID JOÃO N. �PYRIDES I
Faz anos, na data que hoje Comemora, amanhã, mais 1transcorre, o dr. Miguel Boa- um aniversário natalício, o

.oaid, abalizado clínico residen- distinto jovem João N. Spyri'
\

.te na cidade de Tubarão. ' des. 1

.SRA. AFONSI;A REIS MAL-I � DEY ALV�ES CABRAL I
BURG . ,Na efeméride de amanhã, '

Na efeméride que hoje trans- completa mais uma festiva I
.corre, comemora o seu aniver-' primavera a prendada senho
sário natalício, a exma. sra. rita Dey Alvares Cabral, filha
.Afonsina Reis Malburg, d. d. do sr. dr. Abel Alvares Cabral.

espôsa do dr. Felix Malburg,
'.'

) engenheiro residente na cida- DR. FLÁVIa T. C. MELO
.de de Itajaí. Transcorrerá, amanhã, o

'.' aniversário natalício, do sr. dr.

SRA. ADA BESSA VEIGA I
Flávio Tavares da C.unha Me

A data de hoje regista o aní- lo, d. d. Juiz de Direito da cd
versário natalício da exma. marca de Mafra.
sra. Ada Bessa Veiga, d. d. es-" *

.:pôsa do sr. Olímpia Veiga. DR. JOSÉ BOABAID
':' Aniversariar-se-á, amanhã,

ALEXAl�DRE LINHARES o sr. dr. José Boabaíd, ínspe-
Faz anos, hoje, o sr. Alexan-' tor de ensino nesta capital.

-dre Linhares.
- *

'" SRA. CLOTILDE TAULOIS
NARBAL SILVA A data de amanhã, regista o

�

� Transcorre; hoje, o aníver- 'transcorrer do 'aniversário na-

.sárío natalício do sr. Narbal talício da exma. sra.' Clotilde

.silva. !' Taulois, viúva do saudoso ge-
�, neral Pedro Taulois.'

.

JOSÉ D'AQUINO'
'"

,
Aniversaria-se, na data que I SRA. CARMEM LEAL DE

J10Je transcorre, o sr. José d'-' SOUlSA

.Aquíno. Regista a data que amanhã
* transcorre, o 'aniversário na-

HENRIQUE ABREU talícío da exma. sra. Carmem
Assinala a data que hoje Leal de Sousa.

'

transcorre, o aniversário na-I '"

-talício do estimado jovem SRA. Zll.,DA RAMOS

.Henrique Abreu.
,

A efeméride de amanhã, as-
* sinala o transcorrer do aníver-

WILSON COELHO PINTO sárío natalício da exrna. sra. I
Faz anos hoje o distinto jO-l Zilda Ramos, d. d. espôsa do

I-vem Wilson Coelho Pinto. sr. capitão do Exército Erme-
* . lindo Ramos. .

SHA. LAURA ELIZA DA
,;,

FONSECA SE�TA. IDALINA TRILHA

Aniversaria-se, na data que A data de aman,hã, regista
Jloje transcorre, a exma. sra. o aniversário natalicio, da
.:Laura Eliza da Fonseca. gen,til senhOlita Idalina Trilha,

. '" fillia do sr. José Trilha.
HERACLITO MENDONÇA *

Faz anos na data de hoje, o MENINO AIRES DA FONSECA
sr. Heraclito Mendonça. COSTA

* Amanhã, o inteligente me-

:.sRA. VIDA CABRAL VAREJÃO \
nino Aires da Fonseca Costa,

Transcon'e, hoj.e, o aniver- festejará o transcorrer do seu

,sário nataUcio da exma. sra. aniversário natalício.
'Vida Cabral Varejão.

*

) .

*

o "'Ifa;ate indical1G
Tiradentes, i

SRA. AMÉLI1\ FRANHEM-
BERG

.

Assinala a data de hoje, o
-1ranscorrer do 'aniversário na
. talicio da exma. sra. Amélia
,

'Tranhemberg.
*

Ana Maria Flores
Fiz anos ontem a grac:i08il me

nina Ana Maria Flores, :filha do
•r. Alcidomiro Flores, funcionário
estoçuaJ, e da. Maria Júlia, Flores,
A aniveuariante" qwe é aluna do

grupo escolar José Boiteux. foi
mu·ito cumprimentada por .uas

coleguinhes, que devera. a esti-
mamo

SRA.. IRENE LIVRAMENTO 'O. parabéns -::lo ESTADO, quer à

Aniversaria-se, hoje, a eXlna.
Ana Maria quer a seus pai.,

;ETa'. Irene Livramento.

B R I TOSRTA. HERCÍLIA GIL
A efeméride que hoje trans-'

'�ürre, assinala mRTs· uma fes
. j;,;_-va primavera da gentilissi-

0, ......

�
Apresentando

, grandes
inovações

NOVA

FÓRMULA
Um esmalte inteiramente

novo: seca ràpidamente.
tem maior brilho e permo,

nece longamente sõore a.

(Ínno!io_

NOVAS

CÔRES
arrojadas", lindos" exci

tontes", At Eose - Honor

Bright - Proud Pink,

P A S C-O A

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL!
III-r t�H rim mNR MM

ANCORA 11 RUBIS

A Maravilha da Técnica �Ulça Moderna
PARA 'HOMENS: Igual ao modelo;

i
.1

i
Caixa folhada
Caixa aço inoxid<lvel

c-s 550,00
'Cr$ 480,00

33% MAIS DE

ESMALTE.

PARA SENHORAS;

FORMATO REDONDO:
Caixa aço ínoxidcvel Cr$ 450.00

BOLSO, ruquel cromada,
com 2 tampos:
Ancora 16 rubill Cr$ 350.00

IMPORTANTE. -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembólso postal ou contra cheque.

Acondicionado em novo
1

vidro, de maior tama,,*,o

e linhas modernas.

lUTEI
Sempre

na vanguarda
em nn·vas idéias!

KNOT
o ESTADO e"con-

tra-se à venda na

banca de jornais
«Rede))

A Cas» dos Bons Relógios ,- (Fundada em 1890)
Rua Seminário. 131 e Rua Marconi. 44 - S. Paulo

E para DÓS ••• nada 1111rêmlo Estudantil
Curitiba, 13 (E.) - O In-!

C t
· '

terventor federal substituto nOi a arlD8Dse
Estado, recebeu, ontem, o se- Deu-ao., _tem, o prazer de sua

guinte telegrama: agradavel visito o n. Con.tantino

"Interventor Federal no Es- Atheríno, presidente do «Grêmio

tado do Paraná - Palácio do I Estudantil CQtorin.,n.�».
, • ; S.S 'e o no. convldar para a.

Governo. - Cuntiba. - De .oJenidade!i de po..e da nova diu-
Porto Alegre: toria, .hoJe, às 15,30, no L,ra Te

'I'euho disponivel á venda, ,tuil Club�

quinze mil toneladas de farí- Agradcr;endo a ql!ntileza, forrn u-
, . .

"T
� lama. votes para o sempre crE\,!I-

nha de trIgo especial res cente despnvoivimento do «Grêmio
Ceros " Cif porto desse Esta- Estudantil Cotarinenae» cujo pri

do, em sacos de quarenta e meiro aniversário de fundação

cinco quilos, para embarque hoje c_o_m_e_m_,,_o_ra_. _

imediato, dentro duma quinze
na, abertura de crédito ao pre

ÇO de cento e trinta e seis dó
lares a tonelada, solicito coris

testação urgente e se interes

sa dirija-se ao Rio Grande.

Saudações (as.) Nicolau
Balbela" .

Cines ODEON
IMPERIAL

Matinées do domingo 14 d:t
abrü de 1946

ODEON - 2 horas

Vesperal das moças
1°) Concérto macabro

com

Laird Gregal' - George San

ders - e a nova Linda Darnell

2°) - A Aventureira - com

I Truddy Marshall Sheil�
Ryan - Anthony Quinn

I
P.recos: - Cr$ 2,40 - 1,00
Censura: - Imp. 14 anos.

Rua FeHpe Schmidt 3-4, IMPERIAL - 2 horas
Sala 3, Tel�f 16-31, Matinée do barulho

, (27 .partes)
____r-== --IIiIa 1IIÍ 10) _ Dorminhoca da [uear-

l presidência za - com:

Judy Canova - Tom Brown

do PSD 2°) - Precipício da morte

R· "1') ('"r; ·A") Um com - Don Reed Barry: - o
la, u v.a el ea .

d
A

rtí f'
.

d ta
rei o soco ..

vespe mo o 1ClOSO es ca-
30) T�''''· d

.

e pe-
it 1

.

f
,.

1
- ,1..u."",1O o maIS S

p1 a ln orma, que e 'lpoSSlve .
.

ma
que o sr. Benedito Valadares ��ular senad� que o cme

abandone a presidência do Ja apresentou.
. , .

PSD dedi�ando-se unicamente 1°, 2°, 3° e 4° epísódíos (9
,

,

d' d d t d '1 partes) de:
a sua ca elr� e epu.a o pe o

OS PERIGOS DE NYOKA
Estado de MlJuas Geral�. Nesse
caso assumirá a direção na

cional do PSD o sr. Macedo

Soares, interVentor no Estado
de São Paulo.

Adema. Ramos
da Silva

e

.oão Batista
Bonn.slis

ADVOGADOS

com

Kay Aldrd.dge
Preço único: - Cr$ 2,40.
Censura: - Imp. 10 anos.

Dr. Jõilia�
I R�aAC������•. II I
ij LA.JES II Santa Caterina

'

0CiJiXCJCXl' ....��.

O PRECEITO DO DIA
CONFORME O CLIMA

As frítada. e os demais alimen
tos gordurosos exigem m,tito tem

po para a digestão.. O ahuso de

pratos gordurosos, em climas quen
te. como o noaso. é mais absurdo
do que o de sorvetes e bebida. ge

lada., nos climas frio•.
Evite o abuso de

gordurosos e adot.e

çã I n·1 i...! \J d a ao

p<lÍs, -- SNES.

Simultaneamente
ODEON - 41/2 - 6% - 81/z'
hs. - IMPERIAL - 7% hs.

Sessões Elegantes
RARAMENTEo cimema nos

apresenta u,ma história que

penetre tão fundo em nosso

coração, como a que vive LI

BERTAD L.AMARQUE através
as aq.miráveis sequências .

J{E:Nt�CIA DE AMOR
eom

Augustin Yrusta

Sublime! - Euternecedor!.
- lnesquecivel!
Preços: ODEON - Cr$ ....

5,00 - 3,00 - 2,00 (Em todas

as Sessões). IMPERIAL

Cr$ 3,60 (único).
Censura: - "LIVRE"

al�mentos. Crianças maiores de 5 anos
ahment,,- DOC"�l',a-o elJt'·"'· 1�,� ses.sio de
clima JJ\l:/C,'" "�.,- ..

4,/;; horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o problema da habitação· no após-guerra
�e Patrirck Hamilton -- Espe- 'residência, experimentou - se I' -- as telhas, as tábuas, o ter- I

cíal para o "Bureau Interesta- com êxito os tétos todo de aço, tro e o ferro da madeira. Dn-
I

dual de Imprensa" com um revestimo de folhas rante a' guerra, DS forros de
Londres, -- As construções de aco inexidavel. As telhas madeira foram proibidos,' em

prosseguiram na Inglaterra convencionais foram coloca- virtude da escassês da mate
em rítmo acelerado durante o das com êxito sobre metal, su- ria prima, mas, naturalmente,
conflito ,mundial. Havia pro- bstituindo as ripas de madei-I voltarão a ocupar o seu primí
-va:v:ehne.nt� nada n;,e�os de ra. A preferência popular in-I tivo lugar logo que a permita.
meio milhão de operarros em dubitavelmente é pelo teto com' As telhas de 'concreto apresen
traoaínos de construção no pe- as telhas convencionais, com

I
taram ótimos resultados, e�

Tío?.o entre 1941 e 1945, ex- reforço de feltro, e deve-se aé- agora que seus defeitos foram
cluíndo-se às tarefas em. que mitir que êsse é o mais con-] eliminados, passarão a serem
os trabalhadores eram 'constí- veniente para o clima da In·1 usadas largamente, inclusive
'tuídos exclus�vamente de ele- glaterra. O teto tradícíonal ] em virtude de serem considé
mentes das forças armadas. A das casas inglesas é assim uma ravelrnente mais baratas do
concentração das atividades estrutura de quatro camadas que as telhas de barro.
em projetos nuramente milita
res, como íiá,b'ricas de material
de guerra, aerodromos, novas

<locas, estradas militares; de
'termínou uma grande intensi
f'ícacão dos trabalhos de cons

truções, ao mesmo tempo que
.aumentava o' deficit nas cons

truções de habilitações, Cal
cula-se que são necessárias
4.000.000 de casas novas até
1955, bem 'como novos edifí
cios industriais, prédios públi
cos, além de novas estradas ..
Para a consecução desse obje
-tivo se torna necessário um

exército de trabalhadores de
cerca de 11.250.000 homens. A

experiência de construções' du -e
,

:rante a guerra sei-á aproveita
-do no sentido da economia e

rapidez das obras.
Na construção de tétos, a

maior parte das inovações al

cançaram pleno êxito e deram

solução a numerosos 'proble
mas práticos. Houve um fra
-casso, no entanto, na constru

ção de tétos planos, onde O' ca

lor externo era transmitido ás
paredes.
Na construcão de tetos em

arco, tanto'para residências
como para edifícios indus

-triais, o estilo de antes da

-guerra era muito generoso no

emprego de materiais. A eco

nomia exigida pela guerra de
terminou :uma modificação no

-desenhb, aplicando-se, sempre
que possível, a continuidade
da estrutura. ,

Com o emprego de vigas de

.aço soldadas em arco, a tone

Iagem de aço destinada a urna
dada área de reto foi reduzida
consideravelmente. Não é pro
vável agora que a extrema ne

cessidade de economia de aco

passou, que esses m\étodOs
continuam a ser empregados,
-errrbora os tétos assim cons

truidos ,ainda estejam em óti
mas condições. A necessidade
de pinturas periódicas desses
.tétos de aço leve é talvez uma

desvantagem maior do que o

fáto de que exigem um maior.
número de horas de trabalho.

A pintura periódica das vi

gas de aço é sempre .díspendio
sa e difícil, mas é absoluta
mente essencial á sua conser

vação. Por outro lado, o prín
cípío da continuidade da

-

es

trutura, 'como um sistema que
permite um mais elevado pa
drão de carga, provavelmente
se .

tornará permanente na prá
tica de construções.' As vigas
de cimento armado com pila
:res ajudaram eonsíderavel
mente nesse sentido, o mesmo

aconte-cendo com as treliças
de aço soldados _usadas .para
as traves.
Na construção de casas de. '

.. --.-_

REJUVENESÇA

Os sintomas de. es
gotamento e debí
bilidade que você
vem notando, e

que o fazem pare
cer dez anos mais
velho, 'dertvarn,

provavelmente, da pobreza do seu

sangue. Nãp se deixe levar, portanto,
pela de pressão I Basta cuidar da seu
'de e vitalidade do sangue, tornando
Vinol, e a disposição, a alegria de
viver e a resistência natural do or

g.enismo voltarão outra vez. Vinol
enriquece o sangue de glóbulos ver
melhos. E' uma verdadeira "fonteu
de vitalidade! Em sua c-irnoostcão
se encontram, perfeitamente -'equ'tli
brados, ferro, cálcio, fósforo, vita
minas e outros componentes de que
seu sangue pode necessitar. Com o
uso regular de Vínot.. às refeições.
e em qualquer época do ano, depres
sa você SE: sentirá rejuvenescido!
Vinol é a saúde do sangue! Comece,
hoje mesmo, a tomar ·VinoI.

� .a �__..�

Representante de produtos químiCOS
e farmacêuticosIndustriais

Firma de S. Paulo. deseja nomear representante nesta

praça. com prática de importação, bem COmo .'

p.ua venda de merccdor lo s de estoque.

Dirigir·se para: AGÊNCl A HUGO ÀV., Brigadeiro Luiz
An orrio, 259 ._ s. Paulo.

�----------------�----------..' --

o parecer sôbre o
fechamento ·do PCB
Rio, 12 (Via Aérea) -. O

procurador geral do STE,
ammcía que segunda-feira,
apresentará o seu parecer sô
rbre o pedido de fechamento
do P. C. B., feito pelos srs.
Barreto Pinto e Vírgulino Hi
malaya.

Ú .rigor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade
.

está no equilíbrio das
íuncôes glandulares. G.lantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalisa essas
funcões e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
dos, trazendo ao homem a. ale-

I grio de viver. Tubos C0m 2Q'dra

'I
geas Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

;g�antona
...................------�

S a ng uenol
I CO,NTEM �

I' OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS (ALelO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. Deplupe,.doc.
EICjot.dot, AnêmicoI, Mã ..
Que cri.", MiSto.. (,j.nçu,
nquftic•• , lccaberio I tonl·
ficação glr.1 do crgani'me

ee.. o

Sanguenol
Ue t) N.SY. O' 149, de 1921

Senhora!
VIVA NOVAMENTE A!j EMOÇÕES D,'\. MAIOR

NOVELA DE AMARAL GURGEL

'PENUMBRA
OFERTA DE

EVARGENO
EVARGENO corrige o mau funcionamento dos seus orgãos prin
cipais, evitando tont.eiras, colicaa, dores de cabeça e todo. 08

males que surgem com as irregularidades dos seus periodos
menstruais. As manchas. espinhas e pelos que enfeiam o seu

rosto desaparecem com o uso do EVARGENO -

o cornpc rrhaí ro da mulh�r.

Enviem a bula do EVARGENO para o Laborotorio Nuarno -- rua

!.�J=u=r=u=p=Qr=i=n=4=4=,=R=i=O=-=-=C==P=.=3=09=5:-=e==re�c=e=b=er::á=g::ra=t::i=.::.e::m=s::u=o=c=a=so=.lila mais linda novela' de AMARAL GURGEL·- PENUNBRA.
�

·Irmandade do �eDbor Jesús dos Passos
e 'Hospital de Caridade

FUNDADA EM 1 765

.

DOMINGO- DE\ RAMOS
De ordem do sr. Irmão Provedor, convido os Irmãos e

Irmãs para assistirem a cerimônia tia Benção dos Ramos e a

Santa Missa a realizar-se no domingo, 14 do corrente às 8
horas, na ClIpela do Menino Deus.

'

Consistór io, 11 de abril de ) 946.
.

.

LUIZ S. B. DA TRINDADE. Secretário.

,;

CONTA CpRRENTE POPU:L.AR
Juros 5Ili2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

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

_' R_U._8__T-'-8-j-8-n-o-:-2-3---F-IO-'-iãl-n-o-·_P_O••I_IS _

"Emprêsa Intermediária" Id� M. L, Araújo
Assuntos públicos em geral, junto às repartições públicas
federais, estaduais e municipais, no Rio de Janeiro,

São Paulo, Pôrto Alegre e Florianópolis.
TÍTULOS DECLARATÓRIOS - NATURALIZ�,ÇÕES

- CONTRATO DE TRABALHO
Escritório; -- Praça l5 de N-;'ernbro, 23 -- lo, ';ndar •• Sala 4

.. Telefone: 1409 -- Co ixo PostaL 195

Endercço Telegráfico:' - INTER FLORIANÓPOLICS • - Sta. Catarina,

:ESCRITõ'RIO JURíDICO e01IERCIAL
A6untos: Turídicos·- Comerciais -- Rurais e Inforwa.tiv".

Bndereço Tel. ELIBRANtO � LAJES - Santa Catarina
Consulte 110.50 Orgoffi�ção orrtns de .e decidir pela CQm

�ra
.

ou venda de im(lveis. pinnaie ou quola�er,
.

emprelKlo nelte e.tad-o '

•

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO ,BRANCO
ADVOGADO'

'

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

�"--"'I"""""""""""""""""""".

CREDIÁRIO «KNOT»
Avisa o c s seus clientes a mudo neo de
escritório para a rua Joã'O Pinto n.O 5,

junto à Redccõo do «O Estcdo-.

, .

,

Á
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g eSTA"O Domingo, 14 d. Abriloe '••6
-_._....--...-------------- ----------

(CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 20, Sábado de
Domingo _ 21, Paschoa das 'Crianças, .mannêe jníantil, distríbulçãe de

supresas, etc, Publicamos 'em outro local o program,á das festas e

durante os meses de Abril e Maio ..

Resenha ' Forense
TRIBUNAL,DE APELACÃO
Julçamentos 'realizados·' em

sessão de lOdo corrente mês

Habeas-corpus n. 1:602, da
comarca de Blumenau, impe
trante o dr. Arão Rebelo e pa
-cíente Ríchad Paul. Relator o

sr. des. Urbano Sales ..
Por unanimidade, o Tribu

nal neg�u a ordem impetrada,
Iporque na ,hipótese, não se

trata de prescrição da ação
penal, mas simples decadên
cia do direito de queixa, e es

te, de acôrdo com a Lei de Im

prensa, ainda não ocorreu.

Habeas-corpus n. 1.603, da
comarca de Florianópolis, ím-!
petrante e paciente Nilton Xa
vier Neves. Relator o sr. des.
Alfredo Trompowsky.
O Tribunal, preliminarmen

te, converteuo julgamento em

diligência, afim de solicitar
do sr. dr. Juiz de Direito in

formações a respeito.
I\JcJcurso de habeas-corpus

n. 57, da comarca da Palhoça,
'recorrente o dr. Juiz de Direi
to e recorrído Joaquim Agos
tinho Eler. Relator o sr. des.

_ A1)fredo Trompowsky.
Foi confirmada a decisão re

-corrída.
CONSELHO DE JUSTIÇA
Reclamação n. 23, da comar

-ca de Tubarão, reclamante
Antônio Lapoli Filho e recla
mado o Escrivão do Cível. Re
lator o sr. des. Guilherme

Abry.
O Conselho por unanimida

de, atendeu o pedido do re-'
clamante.

Sala de jantar
Vend e- se uma, quasi nova:

.mesa elástica, 6 cadeir as, cr is
'talelra

Tr a tar . R Tiradentes _ .. es

quina Travessa Ratciiff.
5 v.·l

5

Aleluia, Soírée ..

ovos, bembens,
se realizarem.

.H.ECüH.TE ESTE coupon preencha-o AeOPSorINnDossIGoENínTteErSI
'

,
� I IRRITAri'O_RET"Lmédio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS II "A -�

1DE ���o�;!N�P':;i;,i;'� inscrição como sócio contribuinte I �� tI'� ".,e,j""[MO'''GIAS �
dessa CAIXA com a mensalidade de c-s � __ II1II iii" _L SINTOMAS OE H[MORROIDES

:�:�n::rOI::l�D�� :.de ::::::::.:::.�� �94,::::::
• tJ1�i�;.1 Lw. ,ÁLocal onde deverá ser cobrada a mensalidade �,. lh,HAIHOUH1ARD"", ""'�� "

1 - que a técnica dos enxer

tos vegetais já era conhedo pe
los agricultores do século II

antes de Cristo.
2 - que se a voz do. homem,

em proporção ao seu tamanho,
possuísse a sonoridade do can

to da cigarra, ela poderí a .ser
ouvida a uma distância ele 1.800
quilômetros.

3 - que há, no mundo intei

ro, 440 espécies de papagaios;
que, só no Brasil, há 114 espé
cies, isto é, mais de 25%; e

que a região do globo mais ri-
ca em papagaios é a malaia, .JHianca da Bahia
que contém 176 espécies, isto C8pUallzacão S. A."
é, 40'l do número total.

PERDA DE T�I'T'ULO4 � que QS indígenas da ilha
I de Sumatra, nas Índias Orten- Fx t ro vi.o u-s e um título da «All·

- 'I tais Holandesas, substituem 0.1 çc. �a Bahl';' Copitalizoçã� S.A
.:

Tenha s e rr pre Em coao uma gal'fofinha de as cartas por remessas de o-ê_1do valor oe C�$ 6.000,00 [Sela rnâl
• , •

,

b
1

cruae rr c e] de na. de ordem 62.071
n:ros allm?Ht]ClOS, .como E_,:, e nv de sorteio 3.498, emitido pela
pimenta, bétele, etc., as ,quaIs Agencia Emissora do I:<ia de Jc
'comunicam ao destinatário os rie i ro , pertencente ao Ir.' Ara0 Bo

se'ntímentos de amor ciume I nifoc:o., residente nesta cidade;
, . .', com 08 pagamentos efectuado. ate

ou ódio do remetente. I Abril de 1946. o qual o declaro'
5 ...,-- que nas camadas dos ter- nulo e voe :_requerer o relpectiva

renos sedimentares da Groen- segunda via,

lândia- hoje em granele parte, Floriá:qópolis, 13 de Abril de 1946.

cobertas 'de gêlo �etê'I'no, o ex

plorador Nordenskjólrí encon-I
trou folhas, 'pétalas e frutos
da árvore do pão, vegetal que I

I
atualmente só cresce nos _ paí-

1 ses tropicais; e que tal desce

---------------------------llberta, de extraordtnarío alcan-

OPORTUNIDADE -,. .VENDE-SE ce cieln:tífico, vem demonstrar
quão fundamentalmente se

Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO, modificou o clima zroenlandês
BRINQUEDOS e miudeza. c?m bôa frequezia de ATA- no curso dos milê;ios.
CADO e VAREJO - p re ço de fatura estoque c a lc u l o do 6 - que Joharm Christian

atualmente em CR$ 160.000,00. Andersen, mundialmente céle-
T ..atar p18.oalmente com: PAPELARIA MELIM bre pelos seus C011toS de fadas,

�'
Rio do Sul - Santa Catarina. menosprezava essas obras da

�_-__----_----_------------
sua imaginação e almejava a

-- glória do romamcista ou do
E ELEGANCIA ? dramaturgo; mas que, não

obstante, suas peças teatrais
são hoje em dia completamen
te esquecidas e seus romances
muito pouco Iidçs, ao passo

I que seus contos infantís são dd
I ariamerrts lidos por milhões
de criaricas em todos os paises
do mundo.

•

j

SI tem irri taçào reta! ou hernorra
gias. cuidado! São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

ternp c, pode trazer serias complica
ções, exigindo até, uma intervenção
c irurgiea. A Pomada, Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito anêisêt ico-bactericida, ,

PARA HEMORROIOES
,Um produto De Witt

. RETIRARAM S[;�S CANi)T· .

DATURAS

I Tôdas as bebidas, inclusive as
, fabricadas em outros Estados.

I retiraram
.

suas candidaturns,

Ipara reinar nos lares catari-
I nenses, _;_ em vista da cer tissi-

I m a vitória do aperitivo KNOT. I

Precisa de uni empregado
,

competente? .
,

'

,_: Consulte o nosso fichá
dó de - candidatos a

emprêgós

10SSES
Ata�!�s�p�o�t�n�nt:� (;:
friccionando o pescoço e

o peito corr este agradá. ,

velunguento vaporízante.
Um! aplicaçâc ao deitar

'

"II1II__ evita, quasí
sempre, um
ataque.

(C',-. \ s

ftPERITIVO «I NO 1»
-;.�--

e LãsSedas,

SA:
SOA KPELLl

«Scorpellí»

'I

OR I_. \ :",1)0·
Roa CODselheiro Mafra, 3ti -' toje e �()breloja � Telefo,ue 1514 (rede jDter�a)

Caixa Postal 51 --- Ead. Teleg .. :

FORNITURAS
OURIVEIS

E
E

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS

--- Florianópolis

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos par s relojoeiros -- Banhos para' dotrrar e pra-

tear. - Cordas, vidros para relógios, etc,

Preços e prospectos com a

CASA MASETT(
Rua Sernin ár io , 131 - 135 � São Paulo,

, r

\.

. tiU�R VESTIR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

ftlfaiataria'Pereira & Mello
Rua Fe'lippe Schmidt 22 - Sobrado

•

APENAS Cr. 3,60
Com essa ínfima quantia Vod

está auxitiando o seu próximo.
Contr ibua para a Caixa de Esmola.
'UI" Indilrentes de Florianópoüa.

CASA MISCELANEA aistn
buidcra dos Rádio� R. C- A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

E1'lCRITÓRIO JU;RIDmO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobítíãrto)

vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

-

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

End('J'eclI tplee'ráfi,.o, "Elibranco" - Lajes ..:. �h, Catar+ns

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OS JOGOS PROGRAMA·
DOS PARA HOJE

Irmão

6

Em prosse,guimento'·. ao «Torneio Relâmp'ago da Cidade»,' san
seguintes os iogos programanos· para ho'je à tarde:'

80caiuva x Atlético e Avaí Paula Ramos.

OS Religião
(atoh(j�'m C)

";� .

o SANTO' De DJA

14 de Abril
S. Justino, Mártir

Justino nasceu pelo ano
100, em Flávia Neàpolis,' na.
Palestina. Os seUJS pais pro
vavelmente romanos manda
dos para lá pelo imperador
Vespasíano, eram pagãos e pa
gão era Justino. Mas, seu espí- .

rito ávido de saber levou-o à
verdade, principalmente, ii
verdade a respeito de Deus,
Por isso faz-se discípulo de vá
rias escolas filosóficas. Nenhu-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO ma, porém! podia lhe satisfa
zer os desejos até que um, dia

Inaugurou-se, ontem, o «Torneie Relâmpago» da ���;��ll�.���c:r:c:f:C:
cidade, tendo o Figueirense derroiado o ��OC�!t��� Ch����S �u�onc{��

heróícamente sacrificavam sua

Caravana do Ar pelo escore de 4 x 2. ���aK�l�e�On;i����dl���iO��:
"COPA DAS AM E'RICAS" F�z-se então, por sua vez crís-

I tao, provavelmente em Efeso.

O AVAl E O CERTAME DE 46 'I.'
j Aigora, porém, não se con-"

.

,
Será efetuada, hoje, no percurso oficial do Iate Clube, a I tentou com possuir a fé para.

, .....
I regata pela posse definitiva Ida taça "Copa das Amérícas ",] si mesmo. Guardando o tra-

A�)Üs o brll�ante feIto. do ano_ passado, �ue redun.dou [la í

nstítuída em 1943 pelos oficiais nonte-amerieanos que aqui I dicional manto de filósofo, di-conquista d,?s títulos de b�camp.eao amadorista da cidade � exerciam as funções de Observadores Navais. l. rígíu-se a 'cristãos relaxados.
T.etra-�a:npeao do Estado, nao mais se falou no nome do Avai.

.

Ooncorrerão a esta prova os "iachtmens" Cornandan- Combateu valorosamente as
.Dlzla:m. uns que, com a perda. de C;h?cola,te" 5lue passou t es Arnoldo Snarez Cúneo, Armando Sabimo, João Eduardo heresias. Nesta luta encontrou

1?a.ra as filelras do clube do �.r. major-médico �os�n� de �rau- j Morttz, Arnaldo Mesquita, Abelardo Ferrari, Osmar Nunes e um cruel inimigo no cínico
JO, dos atacant�� 8_aul e �la�l_lO, que ,�e. tIansf.erIran: para

I Wlter Wanderley. I Crescente, q:uando J1ustino.
�lum:n��; .

do :�sIde-l.eft 3'13.0 que fOI nigressar no fu�e?�ll Nessa ocasião, a Diretoria do "Iate Clube" oferecerá um abriu uma escola em .Roma. A
ue Joínv ile ; �o. center -half Beck, .qu� a.band_onou derínítí- almôço de despedida ao seu valoroso eomalldante Armando inimizade daquêle máu Iilóso
vam:ente a ?ratl1ca do .futebol e a� provav�Is saídas de Fatec?, I Sabino, �aD?-peão estadu�ll de Vela de 1946, em virtude de sua fo, v�l�u a Justino a corôa do
T�v.mho, �Izet.?' e F'elipe, colocaria o Aval n�ma .de suas. m�us I transterêncía desta capital, ofertando ao homenageado uma martírio, em Roma, pelo ano

[
crttícas sItuaç?es, o que na!uralmente o deixaria desprovido

I lembrança. de 165. As suas obras líterá-de bons ma?eJadores do balao... I'. .,
. ,,----. --,,-- . I rias são de grande valor aindaMas acima de tudo estava a capacidade de trabalho dos centro-avante Teixeí'ririha de- i ,entrameur do, Bocaíuva, o

h
.

seus diretores que mão hesitavam em sanar o mal, envidando, síetírá ele ingressar no Cruzei- s-eu quadro jogara assim cons- DJe.
'" * *

com sacrifício, todos os seus esforços no sentido de vencerem ro, de Porto Alegre, que lhe tituido: Sílvio, Barbato e Di

êsse sério obstáculo, considerado por todos como sem. solução. ofereceu exoelerrte
'

proposta, j narth : Perroní, Luiz II e Ne-
Não titubeando ante a gravidade ela situação conseguíram preteríndo permanecer em nem; Carreírão, Bodinho, Odí-

os dirigentes avaíamos, a cuja frente se encontra o sr. Arnal- Blumenau, onde renovará con- lia, Medinho e Lauro.
do Dutra, fazer -corn que os jogadores Adolfinho, Tavinho, Fa- trato com o 'Palmeiras, bi-cam-
téco, Felipe, Zacki e Nizeta renovassem suas inscrições, con- peão local. ATLETISMO EM BLUMENAU
seguindo ainda os concursos dos médios Boos, Ivan e Henri-I Como é sabido, o inteligente Acaba de ser criado ma Liga
que, ex-defensores do Colegial, Ritz e Atlético, respectiva- comandante de ofensiva do S"e-: Blumenauense de Desportos o

mente.
-

jIecionado catarínense atuou I Departamento - de Atletismo,
Assim sendo, contam o grêmio azurra na presente tem- em dois prélíos 'pel.o Cruzeiro, I

com o objetivo de desenvolver
porada com seu anttgo e eficiente trio-final e o poderoso trio-' da capital gaucha, contra o 'nessa progressista �idade a

atacante assim como uma possante linha média, mais eí'iolen-" Renner e o Palmeiras, de São
I

prática de todos os ramos de Todos podem transmitir re-
, -'

I cados espirituais, doutrinar;te .ainda q1:l� a antiga, tendo' enormes probabilidades de con,-. Paulo, tendo sua atuação 8;gr�- atletis!no, inclusive o Rem?, a
quístar o trt-campeouato. • dado aos paredros do gremio: Natação e o Water-Polo. irmãos e investigar a fenome-

Hoje, no estádio da. F. C. D., teremos a satisfação de ver .cruzerrísta, o que levou a ím-] �, logia, mas para imantar cora-'
. . cões em Jesus Cristo é índís-novame-nte o Avaí em ação, frente ao bem !formado conjunto I prensa local a tecer os. mais É BOM SABER... pensavel sejamos fieis servido-de Vadíco. Estamos certos de que os "players" alví-celestes calorosos comentários sôbre Que Zezé Procópio, pres-� j res do bem trazendo o cérebrosaberão hemra.r as tradiç.oes do clube, d€sell1'pen.hando com I sua excelente performance. tüdoso" ás" do fntebol nacio-. .

.

1 I
r � "" repleto da inspiração superiordestaque seus papeis num compromISSO (e grandes propor-

.

<'

nal, Inasceu em Minas Gerais, f'.

A O PALMEIRAS e o coração inflamado na eções que está despertando o- mais desusado imtei'êsse, pois é SAUL IRA PAR no dia 10 de abril d.e 1913. Em
intensão do grêmio paJUlaramel1se vingar os 21 x 3 sofridos' Brevemente deverá seguir 1933 começou a jogar futebol, viva,
lIa temporada a.madorista de 45. pam Blumenau, onde passará defendendo o Vila Noy,a A. ·C.

a defender o Palmeiras, o ex- Atuou nesse clube durante o.s Afil";""'". .LU� um proverbio turco.
VERA CRUZ X IPIRANGA

. �l�ema esquer� �!Ul: ex-inte- anos de 1933, 1934, 1935 e
'lue existem três coisas, d� que

..

.
orante do Aval e fIbUla de lar-I 1936.

QS homens não conseguem es-Em, peleJa amIstosa defIOin- O'a projeção '110 pebolismo bar-
I

Em 1937 já um craque per-' .

-

tar-se-ão hoje' no gramado b. .

•
•

'
: capar - O olhar de Deus, o gn-

.
'.

, .: rIga-verde. feIto, tIansfenu-se para o Clu-
to da Conciência e o O'olpe da.da VIla OperalIa do Saco dos Pelo seu al1tigo clube Saul be Atlético Mineiro mas pou- .

.
b

L'
-

" 1 ".. ,
. MorteI::noes, as � �vens pnncI- sagrou-se bi�campeão de ama- co :permanecen.do ai, porquan-'

.

paIS e secundarIas
.

do Vera dores da cidade e tetra-campeão to o Botafogo, do Rio, foi bus-
Cr_uz F. C., desta caplta.l, e do do Estado. cá-lo para integrar s-eu qua-IpIranga, daquela localIdade. ." dro. Conservou-se no"glorio- . .

'" '" *

DESISTIRÁ DE ATUAR NO 80" até 1942; ingressou então, peQuato braslle_Iro. E� 19.45-
CAMPEONATO CEARENSE FUTEBOL PARANAENSE ITIO Palmeiras, de São Paulo. mtegrou ? seleclOna�o naCl?-
Fortaleza, 13 - Prossegui- Em 1943 'e'lltrou para o São nal nas"dlsputas da

. C?pa"RlOAo contrário do que se 110- B "'0 em Mon""wId'eu Corá amanhã o .certame cearen- Paulo F. C. para em 1945 vol- ran""
.

uo· "
-

. ticiou sôbre seu propalado in-' , Roca" n RIO e Campeo-se de futebol com o jogo entre tal' para o Palmeiras. onde se pa ,o
.

,.

gresso no Ferroviário, de Cu- .

Inato Sul-AmerIcano Extra deos quadros do Luso e do Fla-
rltiba, o "pIayer" Bráulio, au- encon�ra atualmente. Em 1938

F t boI, B A'mel1lgo. tigo defensor do Avai, acaba fez parte da delegação brasi-, Ui e ,em uenos Ires.

�'�. de entrar para as fileiras do leira que foi a Roma disputar CRONISTA A* M BERTOLISÃO PAULO X FLuMINENSE Olímpico, de Blum€ln.au, desis- o Carrupeonato Mundial. Jogou . .

Em São Paulo jogarão hoje .

d h 1 na segunda partid;l. da Copa Esteve em nossa redação�
tindo, assIm, e atuar no: pe.vo

Roca realizada. no Rio em onde conosco palestrou demo-os esquadrões do FlumineiIlSe, paranaense. "

d'
.

do Rio, e do São Paulo. • que vencemos por 3 a 2. Ainda radamente, o nosso lstmto
'" �, '* nesse mesmo ano sagrou-se j cOIDIpamheiro .de imprensa e�-

FLAMENtO X ESPORTE
O AMÉRICA ESTRÉA HOJE EM

campeão brasileiro integran�o �OrtlYo. cromsta A. !A: Be,�t�-
Em Recife defrontar-se-ão

PORTO ALEGRE a seleção carioca. Já em 1933 11, redator do sen+anarlO C1"-
Porto Alegre, 13 - O Amé- 1934 e 1935 Unha sido cam� dade de Blumenau Esport'iva"hoje os "elevens" do Flamen- .

d' d
d R· dE' rica, do Rio, fará, amanhã, o peã,o mineiro pelo Vila Nova. que se edita nessa a Ianta a.

go, o 10, e � sporte, local. seu primeiro compromisso nos Em 1940 em Buenos Aires comuna barriga-verde.

BOTAFOGO X GALíCIA �ramados, enfr�ntamdo o con- participo� dos três jogos da
ii<

�. Junto <],0 CruzeIro. Olipa,Roca, em que perdemos A SEGUNDA RODADA DO
Em Sao Salvador o Botafo-I Quarta-feira o grêmio Cario- de 6 a 1 duas vezes, e ganha- CAMPEONATO PAULISTA

go, do Rio, enfrentará hoje' o ca defrontar-se-á com o Grê- mos o segundo por 3 a 2. Em São Paulo, 13 - Em dispu-conjunto do Galícia, local. Imio PortaJeg:e��e. 1942 fez-se campeão pa.
uI ista

I
ta do certame bandeiramte, são.

* defendendo o Palmeiras e em os seguintes os jogos marca-TEIXEIRINHA PREFERE FlCARIO "ONZE" BOCAlUVENSE QUE 1943 pelo São Paulo F. C. neS-,dos {)ara amanhã: Santos x.
EM BLUMENAU

,
JOGARÁ HOJE' ses 811]013 com.pletou a seleçã..o Ipiranga; Jaba.quaTa x SPio

Ao que nos informaram, o I COnfOl'llle nos eomunicou Q paulista que disputou o cam- IJaulo e Palmeiras x Juventus.

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

CRÔNICA DOllUNICAL

:-
A nossa e-spada deve ser a

luz que eserarece e edifica.
Aurelio A. Valente

* ..e

Ell1amuel
;; '1/

O Torneio Relâmpago da

cidade, ontem iniciado, pros
seguirá hoje á taroe, IllO está
dio da Federação.Catarinense
de Desportos.

O primeiro confronto será
realizado às 13,30 horas, en

tre o Clube AUétic0 Catarinen
se e o Bocaiuva Eg,1?0rte Clu
be, peleja que constituirá uma

sur.p,rêza, !pois ambos estão
bem exercitados para o com

bate e cada qual e possuidor
de bOllls jogadores.
Às 15,30 horas v,eremos em

intel'essante e disputada parti
da as, "eleve.n.s" 9.0 Avaí Fu
tebol Clube e do Paula Ramos
Esporte Clube., respectivamen
te bi-campeão amadorista de
45 e campeão de 43.
Esta sensacional pugna pro

mete, sem dúvida, alcançar o

"mais retumbamte sucesso.

o.s ·preços 'dos ingressos se

rão os seguintes: Arquihanca
da, Cr$ 4,00; Arquibancadas
- sócios, Cr$ 3,00; geral, Cr$
2,00; Militares fardados e

crianças, Cr$ 1,00; senhoritas,
gratis. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
I
IClube Doze

.

de Agosto,
.

I PROGRAMA DE FESTiS"" PARA OS MESES DE

��������������������� ABRIL E MAIO
-,-: i ABRIL

-'---11 "Dia 20 -- Sábado 'de 'Meluia - Soirée, com início ás 22

, I:-»'VOG ,,\., D'()S
horas.

,

A �.....! Dia 21 - Domingo - Paschoa das Crianças - .Matinée
. , , r . I infantil, com inícío ás 16 horas. - Distribuição de Ovos, BOUl-

I' bons
- Surpresas, etc. .

MAIO

I'
Dia 4 - Soíreé, com início ás 22 horas.
Dia 12 - Domíngeíra, com início ás 21 horas.
Dia 19 - Tarde dançante, com ínícío ás 16 horas.

I

Dia 25 - SOireé,' com' início ás 22 horas.

!)
�.

I
Viage·f1S

PELO

Expresso I.oturno do jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE
SAlDA DE FLORIAHOPOLlS: - 2 da madrugada.

CHEGADA A JOIHVILE: - 7 da manhã.

SAíDA, DE JOIHVILE:' - 10 da manhã.
CHEGADA A FLORIAHOPOLlS: .; 5 tia tarde.

Informacões:
"

>

".

O", dia é�
outr� .l0

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»

Em Joinvile - no Hotel Príncipe

-

_: Fíco5te "abafadoll �
_, Pois vais ver como se inver·

t.m o. popéi.. Apo.to que ela entrogo'rá os pontos I
- Sim ..• Voc� é.o meu tipo, não há dúvida; 'mo.
isso nõo· se reso'Ive assim... pr�ciso pensor ...

1

Longa vida e potência de sobra! Construídos

pelos técnicos da General Motors, os' acumu

ladores Etna correspondem às condições pe-

"culi�es do, Clima brasileiro!

• 'I

IARIELINO
AtlVEItTE.

GUA"'rlA 'OsmVA: Compre um pacote'
de dez"'l4",'inal e us. duo.. S. não ficar sa-,
ti.feito, d...,;olva as oito e será reembolsado.,

Gillette·
Caixa Podal-1797 RIo de Janeiro,

� ----'-..'."""''''''------''''

P R O D'U T O D,A G E N E R A L M O T O RS

Distribuidores em

Florianópolis CARLOS ROEPCKE S. A.

•

"

«PAPEL . E paPELAO»
.

Impo�tante Fáb�ica de papel e popelão. em

grande desenvolvimento, aCeito rep:esentan_tes
dist�ibuidores para a venda dêsses produtos.

Escrever indicando referências à «FÁBRICA
DE PAPEL» - Caixa Postal nO. 4094.

"

. DISTRITO FEDERAL.

Reabe'rtnra do
Laboratório

Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr. r. J. D.E SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:S2 - Sala' 5

I 'Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
---------

Crédito Mútuo Predial
Proor ietarto s .- J. Moreira & Cia. Radio-Tecnicd-Electron

Furidado em 1935
M.:mtagem de :rádios. Ampli-

I
ficadoI'es-Transmis.O:l'es

Materjal importado direta
mente POIi'U� S. A .

Proprietário
ütemar Georges Btinm
E�ectJe - Tecnico > Profillliional

I formado na Europa
, Florian6poJi.

'Rua João Pinto n. 29 -- Sob.

A, mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e J8

PREMIO M IOR Cf-1 >$ 6,250.00

Muitas b ontficocões e médico' grath
Tudo isto por 'apenas Cr$ 1,00

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Dia 14, pan-americano, data de confraternização dos países do Novo Continente, onde 3S solu�
�ões uuerreiras não terão cabida, pois as aS,pirações das Américas têm o sentido do trabalbo.,
da paz social e da correção das injostioas pela lei, pelos povos e pela orientação oacifica do&

,

, bom�ns de govêrno e\ das fôrças armadas.,
'

-------------- , --,--------- '------

IEstamos em!Prêso, pela -polícia, sinistro japonês;:
3 v

lugar I S_ Paulo, 13 (A'A Nacional) diHgên?ias 'Contra a "Shindor�'
, t - Acaba de ser preso, em Pi- remmeí" em todo o território

Rio, 13 (E.) - Acabam de nheiros, nesta Capital, o súdí- paulista.
ser divulgados os índices. ge- to jap-onês Yamagih, e�âd's_: Continuam a ser detidos
rais do gráu de alfabetização membro do, "Dragão Negro: e muitos nipônicos, suspeitos de

Abril .1e, 1946 dos Estados; de acôrdo com os autor de barbara crime na cí- manterem ligações com aque-
'--------- resuittuios obtidos pelo Censo li

dade paulist� ?,e Bal�ltcs,. ond,e /
la entidade.

Nacional. " um seu patrício fDr--;e-:".:�pm- O terrorista Kínimoto, que

proPO5ta Pa rJila Esse importante quadro, de. nado por não participar 'das é o verdadeiro chefe daquela.
. a autoria do sr. Rafael Xavier,! idéias terroristas daquêle ban- organização e já .detido pelas

presidente da Comissão Nacio-. do. autoridades paulista, é uma fi-

Uma d·aYa 5'sa nal Organizadora do Censo, I A polícia paulista acaba de gura .sinístra. Nasceu no Bra-
.... apresenta o Rio Grande do localizar uma escola japonesa sil, filho de japoneses, consí-

Sul, como vanguardeiro no: com a finalidade de ensinar, derando-se entretanto, como'

país, em matéria do alfabetis-I aos filh_os de _japoneses? coisas si tivesse nascido no Japão,
mo, com 61,,2% de aliabeti- do Ja,�a?, tais como

lIte.r8:�u-1 Chegou ,a. infFtrar:se na pró
zados,· ra, política, cost�mes, .religíão, pna POlI'Cla paulista, o que,
São Paulo figura em segun- etc., embora a, lei da nacíona- sobremaneira, lhe facilitava

do iuçar, com 57,4%. Santa Iízaçâo o ensino proiba a exís- as atividades clandestinas. As
Catarina ocupa terceira colo- tência de escolas estrangeiras autoridades mantém Kinimo-

cação, com 56,2'7i. Quanto ao em nosso país. Prosseguem as to incomunicável.

Paraná, está em 4° lugar, com
-----. -�------------

48,6%. Em último lugar, em- A Mulher "e Paris e Londres.
patadas Piauí e Alagôas, com .

apenas 22% de alfabetizados.

Florlanópoll" 14 l.Je

Possível

llladrí, 13 (United Press, - a Espanha pernnte o Conse
Informa Ionto autorizada flue lho de Segurança, Excepto, 11

o ministério espanhol, hoje eategõríca negação de tudo

reunido, no palácio de El Par- que alegou a Polônia, reita pe
do, decidiu convidar tôdas as lo porta-voz do lUint<;tél'io do

Nações Unidas que mantém Exterior, o govêrno de Fran

relações díplomátleas com a co se mantém silencioso.

Espanha, a nomear represem- .. Yão obstante, os vespertinos
'tantes que, em comissão, visi- madrtlenhos ostentam a. decla
tem o país ibérico, a fim de, ração de Truman á imprensa:
Investígar á respeito (las acu-,"As acusações polonesas são

sações de se realizarem nele, políticas"; e a declaração do

experiências lígadas ii bomba.Departamento de Estado, flue
. atômica. I afirmou nada saber de proje-

Á, reunião roi cercada do tos de bomba atôrníea dos ale-
mais absoluto sigilo. . j mães na Espanha.
Não 11á indicação de

8,C:ãOI
Como exemplo da atitude

ou declaração ofíeíal quanto á dos jornais ante as acusações
tentativa polonesa de colocar polonesas, eítamos "Inrorma

cíones", o qual estampou o ti
tulo "Agitação Esquerdista",
e o sub-título "As organiza
ções filo-soviéticas, á voz de
comando, lançam campanha
de charlatanísmo contra 'a Es
panha". ·''l'mman denuncia a

agitaçã,o como manobra poli
tica". Esse jornal roi violen
tamente g'armanófilo durante
a guelTa.

tines R I T Z
Hoje - domingo, 14' de abril

de 1946
RITZ - á 1 Y2 horas

. Budd AJbbot - Lou Costello
CAMISA DE ONZE VARAS

. Uma gozaJdíssima 'comédia,
repleta de hôas músicas e can

ções.
Nancy Kelly - William

Cargan
O CÂNTICO DO SARONG
Censura: - LIVRE.
�ço úni.co: - Cr$ 2,40,

RITZ ,- ás 4 - 6 Jjz e B 3/4
horas

Sessões elegantes·
Ir,ene Dunne - Alan M:arshall
- Frank Morgan - Van �oli
son - Gladys Cooper - Roâdy

MaiCdowal
'EVOCAç.ÃO

Um filme que nasceu de um

poema, um belissimo poema
que canta as evocações de um

nobre coração de mulher!
Ela teve a gloria de muito

amar e muito ser amada!
Censura: - LIVRE.

PREÇOS:
ás t e 83(4 hs. - Cr$ 6,00, 5,00
ás 6 Y2 hs. ún�co - Cr$ 6,00

A prec'e de
Degaspari'
Roma, 13 (UnitEld Press) -

Na comemoração do primeiro
aniversário da morte de Roose
velt, De�as,peri relemJbrou a

profunda estupefação causada
pela notí-cia do p�ssamento.
"Não seria de mais pedir que os

ideais que norteavam o grall1.de
presidente também guiem aque
les que hoje decidem <'lo desti
no do mundo".

Vai aos EI. UU. o
mio. da Marinha
Rio, 13 (E.) - Em -sua via

gem aos Estados Unidos, o

ministro da Marinha desem
penhará, segundo estamos in
formadas, importante missão,
de que se esperam transcen
dentais vanta'gens para maior
êxito do plano de reequipa
mento ent:te as Marinhas dos
dois países:Além disso, 's. exeia.
acaba de receber, dO' presidente
Dutra, a incumbência especial
de r,etriblJir a visita que nos
,fez o antigo e saudoso secretá
rio de Estado da Marinha nor

te-ailll1ericana, almirante Knox
te-americana�rante Knox.
O titular da pasta da Marinha
embarcará no próximo', dia
cinco de maio.

* * *

ROXY

}

ROXY - Hoje ás 2 hora:s
Budd Abbot e Lou Costello
CAMISA DE ONZE VARAS
Uma gozadíssima comédia,

repleta de bôas músicas e can

-ções ...
Continuação do seriado:
O FALCÃO DO DESERTO

(2° e 3° episódios)
Russel Hayd�n - Fuzzy

'. �nitg.h
O úLTIMO CAVALEIRO
Um far-west de lances emo

cionantes .. ,

Censura: - até 10 anos.

Preço: 1- 2,40.
ltOXY � Hoje ás 5, 7 e 8 y�

Últimas e de���i��vas exibições Previ�ão do tempo
Luize Rainer - Fernand Gra- Previsão do tempo, até 14

vet - Miliza KOl'jUS horas do dia 14 na Capital:·
A GRANDE VALSA Tempo: bom, com nebulosi-

Romance insp1rado pela mú- dade.
sica que imortalizou a valsa. Temperatura: estável.
Censura: - LIVRE.

.

Ventos: variáveis predomi-
PREÇOS: nanrdo os de sul a oeste.

ás 5 e 81h horas - 3,60 - 2,40 Temperaturas 'extremas de
ás 7 hora;s - preço único - hoje, foram: máxima 23,2 mí-
3,60. I nima 13,0. 1

/PARIS" (H ..�.) - A 1111l1her moderna de Paris e de Londres sa1:re"
despe�tar, .adquía-ir _e co\ns�rvar li sua Feminilidade, Juventude, Saúde".
Atraç.�o e Beleza, tão desejadas e necessárias em todos os períodos de'
sl.la vida. A sua .arma é o famoso. tratamento Okasa, à base' de Hormô-
naos f�c�cos e V1VOS, extratcs das 'glâncclulas endócrinas c de Vitaminas.
essencJ�us;.- Fonte de Vii:ta>lidade. Okasa é conhecído em todo o mun- J \
do, e, f'abeícado pelos reputados Labor-atór-ios Horrno Pharma de Lem-,
dres e Par ís, é j�pbJ"!.aido agora diretarnente de Londres, O Iratamemte

O,ki�sa e lll11;a �nle<}J,ca�o. de escolha, ulura racional e cieutífioa, sua efi�-
cacia terapêutica e clinicamente comprovada 'e ,oferece o máximo de-

O Canad a, ','

sucesso em todos os caso,'> ligados a deficíôacia do sistema glandular-;
d? aparelho .germmativo e do t eôr vltaminico, com F'rigidez\ insllfi:
ciencia .Q,van�a, regras anormais. perturbações da idade crítica (me
ncpausa) , ,o?esl'dade ou magreza ex�ss.iv:as, f.tacildez da pele e I'ug:osi
d:�� d� cútis, queda ou falta de turgência dos seios, etc, tôdas essas de-

parll·CllI,para'
i

,ÍICletIl1Cl,aS de origem glandular 11.3: J11_u']iher. Okasa encontra-se nas boas
DrogarIas e Farmácias. :-: Informações e ipe�id()s ao Distribuidor ge-
ral: Produtos-Ama, Av. Rio Branco, 100 - RIO de Janeiro, Expcl'1men
te Okasá e se convenIC,eu'á! Peça a fúrmula d-nãgeas "ouro" só eUI enilia ...

, Wa.shing'ton" 13 (De William ]agefll or-ig-inail de) Londres. •
•

H. I"ander, correspondente da '0
· ·

SUnjted Pl'ef;S) - A (loutrinn primeirO ano oc. Ca.lari!lense
de que as nações têm deveres

d
�

além (le direitos í'icou inC011}0- e, governo de Med·J·cinarada no rascunllo do Pacto de Washino-ton 13 (United) _ .

Sjstem� Inter-A?Iericano que Fêz onte�, U�i ano que' o sr. .

Esta. s:ociedade realízou mais,;
se projeta consIdera,r durante Harry Truman tomou po,sse da uma de suas 'reuniões extra-

a_prÓxima ,conferência d?,s Na- presidência dos Estados Uni- or�inárias na passada, quarta-
çoes Al;Jle:':Icanas, a, ,r�allzar-�e dos, chegando a tão alto cargo feira.
em Bog'ota, no proxlmo llles sem especializada preparação' Do e:x;pediente constou uma..
de dezembI'o.

.,
e improvisadamente, devido ao carta do' Instituto Brasll-Es-

"

O l'��unho 1f01 a,pl'ese'?t,ado falecimento de Roosevelt em ta'?os Unidas, acompan:hamb
a; reuu!!"o do Conse�o Dll"etOJ: abril do an.o passado. ,diverso'S exemplares de '''The'
{�a Umao Pan-:Amerlcana, l'ea- Seu primeiro ano como pre- Journal of tb:e AlInerican Me-
hzn,da ,est� ,ta�de, p�a (lue ro�- s�dellte foi um berço de aconte- dica� Assotia;tion" e "Record·
se enVlad� as ... ln_oçoes flue l!er- CImentos alternados, Durante MedIcaI", rlevlsDas essas que'
�nceJll a refenda org'8lllZa- estes 12 meses que atubu como serão recebidas regularmente
çao.

,.
presidellüe, o pais ganha a vi- e que ficarão ao dispor dos

O pl'oJe-t? d,e tratado ,l�v� em tória no Oriente e no Ocidente. srs 'sócios na sede da socieda
cons�deraç�o a. possIbIl,ldade No ,campo nacional tropeçou de.
de ,_lllclusao do ,Cana.da _

na com oposição frequente 'da coa- Na parte científica o Dr_
Umao t_pan-Au�erl�.anad IEm lização de partidos, comandada Biase Faraco fez a comunicação_
seu ur Ig'O_ prlmel�'o ec a�a pelos democratat>. de um easo de Pseudo-herma.,
que �s �açoe� A�erlcanas I'!ao O seu programa de reconver- froditismo e o dr. Artur Perei-
por ��l'eIto l}�'opr??

- �lemhro� são foi ,pa:'alisado por con�illlla- ra e Oliveira apresentou uma,
(lo sl.stemu Inter-amerIcano. E dos conflItos entre o capital e'j nNta ,.

Ab
-

'J. ,t .". b t'
.

v prevla so re reaçoes·
4.1gnü' '110 ar-se .(1UO I), S ,elIl-se o trabalho Prescindiu de fun- l'nesp

, 'f' 1
.

d
1 . . I .. "R" J l' .

, ,.,.
I eCl l'cas na soro ogla a: .

(e"usar . �Pt ,anal 'd
,epll) �- ClOtlanos nomeados pelo seullues.CH, , a (iI! •

OI exc �l ll; pOlI'! an,tecessor em llrOpol'ção que Estes tralbalhos foram co-
do contl'al'10 rec}nu'la as por- cansou' assombro em Vva-shino'- e t�,l 1 d M' t
t . C d': O I '.'+'

1:>

Im
n a.uos rpe os rs. ,lgue

,as iiO ana a. s (elIlalS ,lll1-- tOln. C 1'. t· F d W
g'os relerem-se aos "Estados Tl'uman ao tomar ·lJOsse do dhava ,can 1,

M d,en1tanPr°. en-:--

" ," "E t I
ausen 'e o es o imo.

ame.UCtlll(lS ,ou ,S ,a. ( o s caro'o wnunclou que pl'osseU'ui- F
-

'

t ·t'
)[ b' " ,

'
. .. .

1:>
, • .' , •

1:> 01 propos o e acel o. para
J. �m �os" R'Se1,!-, rllle,�Cl()II.tr a na � polltIca e traJetona de sócio o dr. OswaLdo Rosário.
1)a aVIa ,epu} lca • seu anteces�or e pediu aos Ficou ainda estabel>ecido-

Q
-

...?
membros do gabinete de Roo- que na próxima reunião, a 24·

uem ac••ou.. sevelt que permanecess_em em do corrente, será processada, a.

A viúva Alcino Moreira de Al- se�s �.argos. Desde �nt�� se- eleição da diretoria para o'

m.ida, moradora à rua Frei Ca- g,UlU fIelmente a ,traJetona po- próximo a;no social.
neco, 108. perdeu, no ônibuI da lItica de Roosevelt, embora '

Agronélmica. uma bô!sa de mÕo. mnit�s vezes os l)l'ojetos de quando Thunan ocupou o cargo
de côr azul. contendo un10 nota de
200 cruzeiros. uma de 50. e ouhas leis apreseill,tados por êle ante de presidente sóme.n.te dois con--

menorel, mais uma corrente com 'o Congresso' não tivess�m a tinuaul em seus postos: o se-

2 choveI, aprovação do mesmo.

I
cretário de Comércio, sr. Henri-

Pede, a quem achou, a devolu· d b' t d W 11
'

d
.

çõo, gratificando a penoa que o
Dos menibros O ga lne e .!'t' a ace, e o secre,tario a man--

fizer, . Roosevelt que continuaram nha, sr. James Forrestal.

TOME APERITIVO

K,NOT

---_"----------

FERIDAS,
E MAS,

INfLAMAÇOES,

NUN:CR EXISTIU IGURL

F R I' E j .. R AS,
ETC, J,

..
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