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Do decreto-lei do soro Presid.da--tQtí1lfiH, erra-ado a Comissão Central de
Preços, destacamos o artigo 25·, que reza: «O vendedor deverá manter afixada
B8 estabelecimento, em lugar que a torne de. fácil leitura para o público, a
tabela de preços, sob pena de multa de cem a dez mil cruzeiros, imposta pela

c. c. P. ou pelos agentes da economia po�ular».
-----------------------------
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Naturalização Possível a renuncia do
cassada gobirrete I
Rio, 15 (E.) __ o chefe doi. Tóquio, 15 CU. P.) -:- O �ar- chefe é Ichiro Hatoyama, le

Govêrno assinou o seguinte tido Conservador, cujo líder va, como se vê, uma pequena

decreto. escreveu outrora um livro elo- pluralidade sôbre os social-de-

"Considerando que o brasí- giando Hitler e Mussolini, con- mocratas, os quais têm facções
leiro naturalizado Kurt "Vi- quistou a maioria das cadeiras de direita e esquerda. Nenhum'llhelm Emil Shcult, em face dos na Dieta de após-guerra, se- entretanto, conquistou contro

elementos de prova e de con- gundo as apurações feitas até le absoluto por si mesmo. Ha

vícção, constante no inquérito quarta-feira. Os jornais ím- toyama admite ter escrito um

a que procedeu a ínterventoría fluentes ....de Tóquio advertem livro elogiando Hitler e Mus
federal do Banco Germânico que as "velhas esferas de in- solím l, mas insiste em que,
da América do Sul, se revelou! fluênci� continuam fortes". A I posteriormente, renegou esses

um elemento nazista e perigo-I apuraçao, com apenas cinco elogios. �le apelou, imediata-

80 ao interesse nacional tendal dos 468 assentos por serem de- mente apos se tornarem conhe

.asslnado um document� que
I
cididos, ap�esen�a o seguinte ci�os estes resultad9s eleito-

constitui um plano de espio- resultado: líberaís, 132; SO� rais, para a formaçao de um

nagem a ser praticado no Bra- cial-d.emocrático�, 99; pro- bloco de �oalisão afim de de-I
sil, pelos alemães; consideram- gr�SsIstas, .98; llld�pen.de�tes, por o gabinete Shidehar.a. Háldo que esse ato caracteriza 80, comurustas, 4, partidos

I
rumores de uma possível e

Jl.erfeitame�te a. a�ivida.de polí- minorit�rio�, 5p .. O
_ �arti�o �mediata- renúncia do gabine-!

tica e nociva ao mteresse na-I
Consen ador, OH Llbel alI cUJo -y�. I

cíonal a que se refere o arti-l

so 24 do decreto-lei 289, de
Q5 de abril de 1938, é cassada
a naturalização que lhe foi
concedida por. decreto de 21 de

• julho de 1937",

A extinção dos
jogos de azar'

. Rio, 15 (E.) -- Noticia-se
que o govêrno está de fato re

solvido a dar uma solução ao

caso do jogo.
Ainda na última reunião mi-

- S. PAULO, 15 (E.) -- Dentro de quatro a cinco dias, o

nisterial, que se realizou, há projeto da iutura constituiçiio, será submetido ao plenário da
três dias, no Palácio Guanaba- Constituinte. Foi o que declarou. á imprensa o sr. Cirilo Ju
ra, o presidente Dutra, entre nior, liâer do P. S. D., âesembarctuuio, hoje, aquí, procedente
os assuntos -que determinaram do Rio.
a convocação, solicitou de to- O sr. Cirilo Junior, que representará a maioria da Consti
dos os ministros que estudas- tuinie na próxima Conierência da Paz, em Paris, declarou:
sem .a possibilidade' de extin- "Devo seguir para a Europa, dia 14, com outros companhei
guir-se, a jogatina em todo o 1'OS, integmndo a Delegação Brasiieira:"
país, pois era um problema
que, por suas consequências
sociais, o vinha preocupando
há muito e seriamente.

'

Adianta-se, ainda, que o che
,fe do govêrno, ao que afirma
hoje "O Globo", por estes dias
convocará novamente os mi
nistros, especialmente para de
baterem o assunto e dar-lhe
uma solução definitiva.

Sabemos, afirma, por último,
•

a reportagem de:' O Globo"
que a tendência é, realmente:
no sentido da extinção com
pleta da jogatina em todo o
país.

Reaberto depois
de 5 anos
Nova York, 15' (U. P.) - A

Itália reabriu o Consulado Ge
ral em Nova York, que estava
fech:lldo desde junho de 1941.

Peren compromeleu'-$e
WASHINGTON, 15 (U. P.) -- La Guardia, o novo diretor

da UNRRA, anunciou que Perón comprometeu-se pessoal
mente a apoiar o programa de assistência e auxílio internacio
nal daquêle organismo, assim que tomar posse do cargo de
presidente da República Arçentina.

Os EE. UU. estão 'preocupados
BUENOS AIRES, 15 (U. P.) - Os círculos diplomáticos

informam que os Estados Unidos estão "preozuptuios" com a Iatual frieza das relações argentino-uruguaias e opinaram que
isto poderia resultar num auxílio de Washington para a

Ob-jtenção pelo Uruguai, das importações de que necessita e que
estilo sendo retidas em.consequência do desagrado argentirw
quanto á conduta da, política externa uruquaia.

a 5 diasDentro ,de 4

Julgamentos na Espanha
MADRID, 15 (U. P.) - o promotor militar em Alcalá de

Henares, pediu três anos de cadeia para 5 tios membros da
CNT, que estão sendo julgados aqui. O advogado de defesa
pediu apenas a pena de 6 meses de prisão.

'

Pedida a pena de morte para os chefes
.

do câmbio negro
RIO, 15 (E.) - O general EU11:0 Gaspar Dutra, presiden

te da República, recebeu. de São Paulo, assinado pelos srs. Car
los Eduardo Cardoso, Pedro Sampaio e Arnaldo Silva, um te

legrama em que é pedida a decretação da pena de morte para

KMOT
os chefes do câmbio negro prêsos nesta capital e em \ outras

.

capit!!is do B_rCfs�l e apontados como causadores da incrivel si
, t71açao de mzsena en;, que se encontra o povo.TOME

I,

*** Muita gente acredita

que a repetição obstinada
e sistemática dos mesmos

Reconhece0 Girai
Londres, 15 (U. P.) -- O rá

dio de Belgrado anunciou que
o govêrno íugoeslavo decidiu
reconhecer o govêrno de GiraI
como o único legítimo da Es

panha. Acrescentou que" o
govêrno federal da Iugoeslá
via está disposto a estabelecer
relações normais de amizade
com aquele legítimo govêrno
tepublicano" .

conceitos e das mesmas

idéas, por parte de certos

políticos e de determina
dos jornal/stas, seia pre-

.

concebido método, de ex

celência convincente iá de

monstrada. E' e n g a no!

Eles agem assim porque, .

certa vez, no passado, a

inteligência lhes deu um

pensamento, imediatamen
te rotulado de genial. Se
não fôr isso, é que lhes

esqueceu o chefe de revo

gar uma ordem, dede para
viger enquanto oportuna e .

atualizada. E eles ficaram
a cumpri-la pelo tempo .

afora ...

Daí porque identificá-los
na tribúna ou no jornal
equivale a ouvi-los e a

lê-los a priori, sem o can

saço de lhes aguardar a

palavra ou de lhes acom

panhar o artigo de fundo,
E é sempre a mesma toa
da, Não' variam, não alte
ram e nem. remoçam os

argumentos:
'

reproduzem
nos, ropisnrn-rios, reite

ram-nos, redizem-nos, ree
ditam-nos... Por mal que
se, compare,· fazem-se có

pias novas de
'

filmes an

tigos. A evolução ambiente
não os despega do ramer

rão.
Revezam-se causas, alter

nam-s� consequências, des
filam situações, Mas eles,
os cavalheiros antedatados,
restam impassiveis e fixos
no antanho, impermeáveis
a tudo quanto não traga'
o sinal do pretérito e não
saiba. a mofo. Não ingerem
nada de novo: remoelam
o que engulirern uma vez,
já lá vão anos ...

No cérebro dessa singu
lar espécie humana, a mas

sa cinzenta foi substituida
por mecanismo de reeleio,

*
* *

Conta a lenda que D.
João VI poseui« um pa
pagaio, a que dera o nome

de Napoleão. Quando Ju-·
not se apoderou de Portu-·
gal, o monarca, a bordo do
navio que o trazia para o

Rio, ouviu um Viva Na-
. poleGo !! ETa a ave incons
ciente e irresponsavel, cuias
restos mortais o Atlântico
ofereceu aos se us peixes.

Os jornalistas e os polí
ticos a que eludimos, lem
bram esse desventurado
papagaio, quando nos cha

mam, todo o dia, de dita-
·toriois,

Irrecadava dinheiro
em nome 'da L.B.!.
Rio, 15 (E.) - Na Delega

cia de Roubos e Falsificações
encerrou-se o inquérito instau
rado contra Nair Parente de
Paula, ex-funcionária da Le
gião Brasileira de Assistência,
a qual, dizendo-se pessoa de
prestígio na referida entida
de, praticou atos condenavels,
tornando, ainda, sua cumpl+ce,
Olga Alves de Melo, que na

boa fé r-ecebia quantias desti
nadas a pessoas 'protegidas pe
la instituição e as entregava a.

acusada.

Expurgo na
Albania
Roma, 15 (U. P.) - O [or

nal " América" citou uma fon
te não identificada, meneio
nada como "um observador
neutro chegado ao govêrno al
banez", dizendo que o regime
de Hoxha está tratando de um

expurgo .na Albanía, "de to
dos os elementos estrangeiros,
inclusive padres católicos e
m e m b r o s da missão da
UNRRA.
/

ExpOSição de
arquitetura
Estocolmo (Via Aérea): -

"Quando abrir suas portas, no
.mês de maio próximo, a Ex
posição de Arquitetura Ibero

Am�riCl}na
na Academia de

Bel s Artes, os habitantes de
Est colmo terão ocasião de
sumamente representativa da
presenciar unia demonstracão
dacultura dos países de que se

trata", declarou em uma en
trevista com o "Svenska Dag
'bladt", o Professor .Johnny
Roosval, uma das principais

"

personalidades que integram
o Comité Executivo da referi
da exposição.
Acrescentou o sr. Roosval

que as 22 nações que estarão
representadas na Exposição,
demonstraram tôdas um vi
víssímo interesse pela mesma.
Grande quantidade de valioso
material já se acha em camí-

I nho, e prometeram-se ulterio
res remessas. Em vista da
abundância e diversidade do
material, será possível, prova-
velmente, dar á Exposição um
alcance maior que o purarnen
te arquitetônico.

*
* *

Mas não houve uma elei-
ção? A ditadura, a que
nós e mais tantos udenis
tas,. inclusive alguns chefes
e sub-chefes serviram com

devoção, terminou ou não
terminou a 29 de outubro?

- «Viva l'vqpoleão!»

Avaliado em 65 mi·1 dolares"
lUIIu\O, Iii (U. P.) -- Fnl encontrado pela políeía um anel

de platina e diamante que pertencia a �Iussolini. O anel, que
contem :32 díamantes foi avaliado em mais de 6;) mil dulares,

A joia foi perdida em Jrong'o, depois que Jlussolilli foi
preso pelos' patriotas.

•
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Dois 'grandes parlamentares
brasileiros que atualmente se !

detestam, foram, entretanto,
não faz muito, grandes ami
gos. Um. periodista comentava
o fato com um espirituoso po
lítico.
� Porque êsse ódio? Recor

da como ambos se estimavam?
-, Precísamerite .:__ respon

deu o polísico: - em amizade
. como em amôr, hão ser não

. é o pior, o pior é haver sido.
*

'

:1: O povo exige do Estado
. cada vez mais, e cada vez lhe
presta menos obediência. Quan
to mais se servem do Estado,
menos quer servi-lo. Eis em

resumo o nOiSSO tempo.
André Tardieu

A RIVAL1DADE CABOCLA·
Caminhava, rio acima, uma

jangada cearense, quando p<;LS
sou, a distância, um barco da
Paraãiyba em cuja vela se via
este nome: "YAÇO".

O, timoneiro cearense virou"
se para os companheiros, di
zendo:
- Mais, páráhybano é bi

cho besta! Adonde se viu es

crevê Jacób com plssilâo? ..

*

DEFINIÇÕES REALISTAS
O pessimista é um homem

que, quando pode escolher' en
tre dois males, fica com os Idois.

.

i
-t. G. Pollard IDIETA

> Dieta era o nome que, na IAlemanha, se dava á tôdas as

reuniões de caráter polãtíco.
Acam

*

SAIBA QUE:
As bebidas fortes, fazem

homens. débeis.
*

.As janelas fechadas, são
ruas abertas á tísica.

*

/

SOCIABILIDADE
Quando se procura tomar

lugar,' por exemplo; no centro
de ruma fila, já começado o

espetáculo, ao passar pelas
_

pessôas já sentadas, deve-se
fazê-lo de costas para o palco
e não ao contrário, como se

vê. comunent,e, o que é uma

falta de 'cortesia
*

.

No nosso clima, as fritadas,
O excesso de gorduradas,
ACQ!l1!selháveis não são.
Evite, ,pois, as goÍ'duras, .

'Papando coisas mais pmas, IDe mais fáJcil digestão.
I?NE8

Os pulmões hão podem

Iser lavados, mas podem ser

arejados: .

*

DESENGANOS
...E chegam depressa os Ianos ...

e possam assim os dias:
- Milhares de desenganos ------------
para bem poucas alegrias!

, Luiz Octiioio

GRÃTIS! Peça hoje mesmo ao seu

fornecedor um "CQ�tão-Royal", que
apresenta 'tôdas as instruções indican ...

,

do como fazer pcre receber o fomoso
"Livro de Receitas Royal". Se não en·

contrcr o Cer+õo, escreva para: Caixa
Postal: 3215 - Ria de Janeiro

PRODUTO DA STANDARD BRANDS
·OF BRAZIL, INC. - RIO DE JANEIRO I

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecoico-Electron
Fundado em 1935

M.:mtagem dê rúdios, Ampli
ficadox'es-Tranamisa6l'es

Material importado direta
mlilnte dos U. S. A

Proprietário
Otom�r Georges Bõhm
E�ectle - Tecnico _ Profillsional

formàdo na' Europa
Florian6poli.

�uu João Pinto ri. 29 -- Sob.

oe FFElTO seseeo
f IlfOH NSJVO AS

CDIANÇAS ti .1

gera],

São Paulo, Pôrto Alegre e Florianópolis.

ITÍTULOS. DECLARATÓRIOS - NATURALIZAÇÕES
- CONTRATO DE· TRABALHO ,

( 28 Domingo - Farmácia RaulivCl,ra,.

l-Rua
Tr-ajano.

I O serviço noturno ..,�.·á efetuau!>·

pela Farmácia Santo Antônio sita .�
----------------------------__:___--

rua João Pinto.

--------------------�--------------------,_------------------ "

IDeSeja, obter'
emprego 1

AS j}'LIES DE VEj}'[ SABER
QUE:

o QUE SE PENSA DA
MULHER

As mulheres que são .apenas
mulheres, choram, arrufam-se
ou resignam-se; as que têm

I alguma coisa mais do que a

debili-dade feminina, lutam. ou

recolhem-se a dignidade do si
lêncio.

- Um bêbê de um mês deve
pesar cerca de 4 quilos e 100
gramas.

*

Os sapatos devem ajustar-se
aos pés sem apertá-los. '

E assim fica bem vestida
uma criança, na qual não se
deve colocar chapés, nem em
seu cabelo qualquer substan
cia dntdosa.

JUacllado de Assis
'*

CONSELHO DE BELEZA.,
O nariz poderá tornar-se

menor si tornarmos a boca
maior com um traço de lapis
claro.

*

A criança deve ser vestida
* com roupas que não apertem,-

A mulher, dentre muitas cou- de côres claras e refratarias ao

sas que ,não. deve esquecer, a sol, vsustidas por suspensórios
de escovar o cabelo períodíca- ou corpinhos, evitando assim
mente é uma das prímcipaís. os cinturões de couro ajustados.

'" ao côrpo.
IDSTETICAMENTE, um de- O pescoço e o começo do peí-

senvolvimento muscular mode- to devem ficar descobertos e

rado é c.ondição precisa da bele- 'no caso ide' ser usada gravata,
za plástica, porque amolda e "esta deve ser muito frouxa.
dá relevo aos membro-s sem *

exagerar o desenvolvimento AS nONAS IJE CASA, DEVEJll
destes. SABEI{ QUE:

"'Iê

RECEI'I'A PARA O SEU PA- Depois de tirarmos um ves-

LADAR tido de veludo devemos escová-
. Perna de Carneiro Assada

t lo em seguida, prrncípalmente
Lev:emos �ma bôa perna de Ina região dos cotovelos e na

carneiro '� tíremos-Ihs o pelo I parte de trás, pois, si deixar
que a cobre. Furemo-la em di-I mos a poeira acumulada nes-:
versos pontos com a faca e

in-l's8,S lugares, êle se manchará
traduzamos nos buracos torma- facilmente. •

dos alguns dentes de alho, [un- *
.

temos .á carne algumas rodelas A emanação
.

de algumas Tlo-
de cebola, salsa, uma folha de res de perfume penetrante nos;

louro, sal, pímenta, manteiga aposentos feohados pode che
e três colheradas de vinagre. gaf a produzir, ao aspírã-Ias,
Levemo-s agora a assadeira sintomas se asêixia, com pedra

ao forno. do conhecimento.
.

Quando a perna de carneiro �,

esteja a. ponto, vertamos por Quando se lavar um chapéu
cima dela o molho e o suco que de feltro com benzina ou gazo
hajam ficado na assadeira. lina é 'preciso não esquecer que',
Este prato deve ser acompa- líquidos são inflamaveis, deven

'n.hado com batatas cozidas ao do haver muita precaução mm

vapor, seu uso.
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. Na Capital
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'Semestre Cr$ 45,00,
Trimestre Cr$ 25,00>'
Mês . . . . . . . . . . Cr$ 9,001
Número avulso Cr$ 0;40>
Número avulso

-

I'"domingo .. ' Cr$
.
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.
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NOSSAS SECÇÕES
Direção de:

BARREIROS FILHO

Notas Políticas

Notas Locais

Artigos de Redação
Página Líter-ânia

SlDNEI NOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária'
Notas Científicas

Notas Rurais

Est.atística

Nem Tõdos Sabem
-,l. D.'\"lASCENO

(�ovêl'no elo Estado

Jurisprudncia
Vida Militar

l\'oticiário do Ext.erior

Noticiário do País

Art igos de Redação
J,tDlO M. CALLADO

';rônica da Semana

Pelos Municípios
Magazine
Concursos

Artigos de Re.daÇ'1io
D. F. AQUINO

Notas 'da Prefeitura
Vida EsColar
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Relrg ião
PEDRO PAULO MAGH ,1)0..

. .

.

,

r ít
\\1

Esportes,.
, '

Informações úteis
�

TELEFONES 'MAIS NECESSITADOS.,.
Bombeiros _ . . .. . . . . . 1313-.

_ Polícia . _ _ _ . . . . . . . . . . . . . 103&,
Delegacia O. P. Social ... _ . . . . . . .. IS7&;
Maternidade _ . _ . _ . . . . . . . .. 1·1S�
Hospital Nerêu Ramos .......••• 831,
Santa Casa _ .. ,...... 1036",
Casa de Saúde S. Sebastião US;;,·
Assistência Municipal ,........ 166A"
Hospital Militar :...... 11;'1
H" B. C 1530"
Base Aérea ......•... _ _ . • . •• . 786,·
7" B. L A. C. . ... _ . . . . . • • . . . . . . 1593
Capitania dos Portos .. _ ... , , . . . . • . 13811
16' C. R. .. _ .. . .. . . . . . . . 1608"
Fôrça Policial , ..

- _ . . . . . .. 1203·
Penitenciária �. 15UL�·

::� �����:: .::::::::::::::::::::' i��t
"Diá·rio 'da Tarde" . _ ... _........ 1579>
L. B. A. . •....••.... _ . . . . • . • • • 164ll:t"
Emp. Funer+eia Ortiga .........• 1023"

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
,

Estarão de' plantão, durante cf mós

de abril, as seguintes farmácias:

6. (sábado 1\ tarde) - Farmaci.. ,

Nelson - Rua Felipe Schnriét
7 Domingo' - Farmácia Ne1son --- .

Rua Feline Schrnidt.
13 (sábado à tarde) -- Farrnácie..

Moderna - Praça 15 de li: <>-

vembro.

1':4 Domingo - Farmácia Moderna..
- Praça 15 de Novembro.

19 (Sexta-feira Santa) - Farruácia,«
S. Antônio - Rua João Pinto.

20 (sábado à taedc) - Farrnáciu,
Catariuense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia CataN�.-

I nense
- Rua Trajano.

27 (sábedo à tarde) - Farmácia·

Raulivcira - Rua Trajano.

Procure então a nossa Gerê...
cia e preencha·a nossa ·'ficha do'
informações úteis", dando t9dae·
as indicações possíveis, que tere
mos prher em recomendá-lo (8)
RIOS int('ressados .na aquisição da,l-"'
I)ons funcionários (as).
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'Vida Social
de . Andrade Botelho, GiIl Teo-I·doro de Miranda, Yvone Heusi

SRA. CELSO RAMOS Miranda, Consuelo San tos,
Regista a efeméride que ho- Lins e Claribalte Galvâo; pro-I

[e transcorre, o aniversário cedentes de São Paulo: Carle
�natalkio da exma. sra. Edite ton Smith e João Henrique
Gama Ramos, dígníssíma es- Bianchini; Com destino á Pôr
pôsa do sr. Celso Ramos, gran- to Alegre: Majer Unikowska.
-.de industrial e capitalista. Dia 1"4: - Com destino á São

* o;. * Paulo: Padre Silvestre Clasen
ALUÍZIO MACHADO e Paulo Cezar Martins; com

It: Transc?rreu; �omingo, .

últí- destino ao Rio de Janeiro: Jo
� mo, o a!ll�ersano nat�l1JclO do sé Soares Glavan, Eutraclínio
r . nosso dístinto conterrâneo sr. Antônio dos Santos, Henrique
Aluízio Machado, SaCIO da Rupp Junior e Ieosaurq Ma
.conceítuada 'firma Ma�hOOo � riano da Silva; 'procedentes de
Cia., agentes dos Serviços Ae- Pôrto Alegre: Adolpho Paulo
.xeos Cruzeiro do Sul. Neumann, Joaquim Gonçal-

Embora tardiamente, apre- ves Pena Junior, Nicolau UIa
,sentamos nossas felicitações. noff e Nily Costa Almetedt.

:;.:: �! :�

ANIVERSÁRIOS;

v-. ENEDINA FORMIGA
. Aniversaria-se, na data que

.Iioje transcorre, a exma. sra.

.víuva Enedina Formiga.

SRA. NAIR RIBAS ZIM
MER

A efeméride de hoje assina-
1a o transcorrer do aníversá

. rio natalícío da exma.' sra.

.Naír Ribas Zimmer.
:;;: * *'

AOS SOFREDORES
A bl'a, L. Galhardo; ex-médica do

Centro Espirita Laz-Caridade e Amor t

comunica a +uudança do seu consul

tórjo para a rua do Senado, 317, 20

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde passa

a oferecer os seus préstimos. Escrev·,:,

dctalhadameute o nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e subs

crito para a resposta, juntamente com

a importânaia acima.

AM���LOde����i�a O' Apresen.t�u suas
.anjversárío nataíícío do �r �l:1- credenCiaiS
.rílo Fernandes, funcíonárío
bancário. Lisboa, 15 (D. P.) - O em-

* * * oaíxador brasileiro Henrique
SRA. ADELINA MACHADO Dodsworth apresentou "suas

GRUMER credenciais ao presidente Car-

Transcorre, hoje, o aníver- mona, no Palácio Belém. Ele
.sárío natalício da mana. sra. foi no carro presidencial,
.Adelína Machado Grumer. acompanhado . de Henrique

MENINO TALTIBIO Viana, chefe do protocolo e se-

Faz anos hoje, o inteligente guido de diversos carros em

.rneníno Taltibio, filhinho do

I
que viajavam o' eserttor Ribei-

- .sr, dr. José Rosário de Araujó, 1'0 Couto e outros funcionários
-ofícial médico da Fôrça Poli- consulares brasileiros e auto-

-cíal do Estado, e de sua exma. ridades portuguesas. Os autos

esposa, da Dora Del Valle iam escoltados por quatro es-

.Araújo. quadrões da guarda republica
na montada, em uniformes de

gala. No portão do Palácio Be

lém, a banda da aguarda repu
blicana tocou os hinos nacio
nais brasileiro e português.

o SANTO De DIA ,

16 DE ABRIL i Previs-to O 'fechaIDeníoS. Bento Jo_sé Labre, Confessor I '

Quem nao sabe, qUE;: cada ' d f
. .. ..

f·santo, é um mensageiro ct€: 0& r19orl lCOS '

Deus, escolhido segundo as

circunstâncias da, época eml Santa Maria, 15 (E.) - Em Ar!rmou mr. Hodges que a

que decorre �ua vida, nunca. trânsito para São Paulo, pas-
\ Cia. Swift não poderá ex,por-,

compreendera um pers:>nagem I sou por esta cidade, procedeu- tar carne si for mantido o
como o do santo de hoje. Nas- te da tronteii-a, mr. Hodges, atual preço· de Cr$ 2,00 por
ceu em 26 de m,arço de 174�, diretor da Companhia Swift, quilo vivo. Isso porque; no es

portanto, numa epoca do maIS que concedeu importante en- trangeiro, os preços são infe
desenfreado luxo acompanha- trevista á imprensa 10CRl abor- riores.
do pelos, males sociais e mo- dando a questão do preço do ConUnuando, acrescenta. lllr,( Sallllt .. c-...... ... .... rais. Os r:ais de Be�t?, abas- gado. Hodges, que há possibilidadesSeufígadodnocproduzir� tados agncultores, VIVIam em , Inicialmente, disse s. s. que do fechamento dos frigoríficos

-- litro Gc bilis. Se a bilia aio COIft'" '.

�ettes (França). Desde os ,I não teve U:llllpO de estudar o estrangeiros em nosso país,..remente. oe aJimelUGl não são� I
e apodrecem. o. gases iacham.es&&-. I I

rimeiros ano�, _!l1�strou Ben-I decreto que fixa em Cr$ 2,00 o, pois alegou que esses estabele-

go. Sobre ...ém a prisão de 't'enU'C. V_' to, gTande. a.ptld�o para os es-I preço do quilo _

de boi vivo. cimentos não podem pagar
sence-seabatidoecomoqueen't'cuenada I tudos e dIs_tmgulU-se por s�a Entret3Jnto, informou que, ho- dois cruzeiros por quilo de boi
Tudo é amargo e a ..-ida � um� profunda pIedade. Um seu tIO I je mesmo, os frigoríficos sus- vivo, isto porque o programa
Uma simples evacuação não toad. sacerdote ensinava-lhe latim e I penderam totalmente as com- de trabalho é pre-estabelecido

causa. Neste caao, as Pílulas Carus.. matemática, quando, aos 16 pras de carne. No caso de ser em cada ano, antes de começarextraordinariamenceefacazes.Fazemeap. anos, ,Bento perdeu tôda a mantido o. decreto proibindo a a safra, sendo baseado nos
rer esse litro de bílis e ...oca .ei1_- t d d

.

von a e e prossegulI nos es- exportacão, que, é o principal preços de venda nos países de
/.-ANTôNIO Z. DE NORONHA posto para tudo. São sua't'es e, cOft�

I tud.os, ,Fez, então várias ten- ramo e�pIOl'ado por aqueles consumo,para poderem com-
, especialmente indicadas para fazer a biIiIAcha-se em Florianopolis, o

COtTer livremente; Peça as PílulasCar1:15. tatIvas de entrar em ordens estabeleGimentos, as matalll.ça.s petir com os similares de ou-
:sr. Antônio Z. de Noronha, Nãoaceiceoutroproduco.Preço:Cr.S3,aa. religiosas. Mas, sempre �ve serão reduzidas. I tras procedências.
D. D. Administrador da Mesa que, ser demitido. Os cinco
de Rendas da Alfândega da meses que passou no convento
progressista cidade de Itajaí.

I
<ias CisterlCien.ses foram um

S. s., que conta em Florianó- O rs. ,
. tempo de tTemendas lutas iu-

:polis com vasto círculo de -re- .

I ternj3.s. Mas, ao sair desta fa-
Jaçôes, tem sido muito cum- Aderbal Ramos

I mília religiosa, recebeu do al-
pTimentado por seus amigos, da Silva' to seu destino: deveria aban-
.que o são em grande número. e donar' O lar e a pátria e pere-

'

* João Batista I grinar como mendigo. Uma
ANTÔNIO GOULART DE

I
BOnn8Ssis paz profunda encheu sua al-

SOUSA

I
ma. Com a aprovação de vá-

Pela Cruzeiro do Sul, segui- ADVOGADOS rios confessores, e.mpreendeu"::rá, hoje,' para a Capital Fede- Ruo. Felipe Schmidt 34. Bento longas peregrinações
Tal, o sr. Antônio Goularl de Sala 3. Telei. 16·31 ao.s sanJtuários de Nossa Se-
Sousa, oficial da nossa Mari- . nhora. ViV'€l1do na extrema
nha ;Me�cante, em serviço no !!S_.------- pobreza,' alimentava-se êle do
Lo�de Nacional.

I
que se lhe 'dava o que achava

'" ,� * mesmo nas ruas, e sua roupa.

.MOVnv.IENTO DE PASSAGEI- O ESTA,DO eftCOn-- consis�ia de trapos. A.pesar <;lis-
ROS IDA PANAIR DO BlfASIL Ira-se à venda na to, soube fazer um bem imen
S. A. NO AEROPORTO DE

I
ban,ca de jornais soo A maioT parte do seu tem-

FLORIANÓPOLIS B k -, po era c n...:ln -

« ec » lia!

I
. o up= ,com a oraçao,

Dia 13: Procedentes do Rio I
,.... :'._ re��?_0'_,�?1rre�, �mo Roma,

rle Janeir::J: Va',§rio Torquato, i:<:':S.lJ c: ;';'._�_.l. c. .; 11<..-3,

* * *
-, FRANCISCO R. DA SILVA

Decorre, hoje, o aniversário
.natalíeio do sr. Francisco Ra
.mos da Silva, funcionário do
Serviço do Patrimônio da
-União.

'-NASCIMENTO:

Está em festa, o lar do nos

.so prezado conterrâneo, sr. Os
_nildo Sousa e sua exma. espô
,sa d. Zulma Lemos Sousa,
,com o nascimento de uma 1'0-

Ibus'ta garota, que na pia ba

'tismal; receberá o nome de
'CJélia-Maria.

'VIAJANTES:

o GRANDE SEGRED.U A Delegacia do Trabalbo 00 Rio Grande
, do S'ul cria um «casó»'

,

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGIOO

Serviço Especial do CEC, -pa
ra "O Estado).
Londres - Entre 'Os muitos

mistér-ios que desconcertaram
.

o estado-maior alemão durante
a invasão da Europa houve
um que desfrutava lagar de
destaque: de que' forma, em

meio a �U11a situação aparente
mente caótica, os comandantes
aliados podiam manter as neces

sárias comunicações com as

suas unidades? Isso intrigava
enormemente os alemães que
não compreendiam como era

possível o funcionamento do
sistema aliado de comunica
ções. o. máximo de que sabiam
os n'3!zistas era de que nenhu
ma linha telefônica, por melhor
oculta que fosse poderia ser

vir aos movimentos quasi diá
rios dos Q. G. aliados e _ os

seus dectores não haviam reve

lado coisa alguma sôbre qual
quer radio-comunicação até
então ignorada, No entanto o

segredo dsse sucesso estava nas

mãos de Montgomery, que co

mandava o 21° corpo de exér
citos, e que diáríamente con

f'er-enciava com Churchill, ins
talado no seu gabinete da Whi
tehall, em Landres,

Hoje, quasí nrn ano após a

cessação das hostilidades, esse

segredo já está revelado: foi
graças ao "Aparelho n", 10"
que Monty falava diáriamente
ao primeiro ministro, dando
lhe conta do desenrolar das ope
rações e recebendo as instru
ções necessárias que lhe trans
mitia o gabinete de guerra. Es
se "Aparelho u.o. 10" nada mais
era -que um emissor de rádio
especial, dotado de um compri
mento de onda de apenas 1
centímetro, com o qual era pos
sivél filiar em. linguagem co

mum, sem que houvesse o me

TIQr risco de Intercepção por
parte do inimigo. Foi esse um

dos segredos mais ciosamente
guardados durante a guerra e

um dos que contr-ibuíram con

síderávelrnente para auxiliar a

vitória aliada contra o Eixo.

Rio, 15 (E.) - Repercutiu, menta suas fôrças para o pr�,'
como uma bomba, entre os tra- ximo pleito eleitoral, os traba
balhista-s desta

. capital, a ao- Ihistas estão tentando fazer o

tícía veiculada em torno da De- delegado do. Trabalho retirar

legacia do Trabalho no Rio o pedido de demissão, pois já
Grande do Sul e em que se f'a- se articula um movimento de

lou em dissidência entre as apoio ao sr. Luiz Assunção,
hostes do PTB sulino. que, até bem pouco, exercia as

Dado o fato de que existiam Junções a que renunciou em

as indicações' dos drs. Parana,- face da circunstância de consí

guá de Andrade e José Luiz do derar faltar-lhe, nesta emer

Prado, formaram-se duas cor- gêncía, o apoio do titular da

rentes, embora se saiba que pasta. Diante disso, o sr. Ne

aquela que apoia o sr. 'Para- grão de Lima está estudando

naguá de Andrade é a mais as indicações que acabam de

forte. Entretanto, parece que

I
ser feitas.

ambas foram definitivamente O sr. Baeta Neves, ao que

queimadas, pois o sr. Baeta sabemos, no i�teresse �o par

Neves, presidente 40 PTB, eS-1 tido, defendera. a candidatura
tá íncltuado a resolver o ím- de um trabalhista capaz de

passe com a apresentação. de harmonizar as hostes do PTB

um "tertius" quer dizer, de litigantes. Seu nome ainda não
um homem que, sendo traba- foi divulgado, mas credit?,-se
lhista seja capaz, de resolver a que seja um. elemento daí e

questão suscitada. com reaãs serviços prestados
A disputa ora em foco e a ao PTB desde· sua fundação.

I corrida pelo cargo de delegado O novo �andid.ato reu:til.Íri�
,do Trabalho volta a agitar-se, também as aímpattas do Parti

procurando-se conciliar os in- do Social Democrático, que si

teresses em choque, talvez que não o apoiar, pelo menos não
não convém, em absoluto. dis- se ínsurgtrã contra a indica

senções no PTB riograndense. ção, coisa que talvez seja re-

Na momento que atravessa-I solvida- até quarta-feira da

,mos, em que o partido arregi- próxima semana.
,

Religtão
Catolicismo

Irmandade do Senhor JesMs dos Passos
e Hospital de Caridade

FUNDA01\. EM 17ô3

ELEICAo
De ecôrde com o. diapollitivo.' do.' artigo. 23 e 25 do Compro

mino de.ta Irmandade, eonrido 011 Irmõoa- eleitore. (Colégio Eleitoral)
poro, no dia 2 de maio próximo, ãll 17 horas. cemparecerem 00 Con
.i.tório. a-fim-de .e proceder a eleição da. Dignidad�•. para o biênio
1946·1948.

O. eleitore. que não puderem comparecer por motivo ju.tificado.
remeterão a. sua. céduloa ao sr, Provedor, em carta fechada e allli

nada. (Artigo 2::1).
Cona.idório, 16 de abril de 1946,

, LUIZ S. B. DA TRINDADE. Se<;retário.

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de .Caridade

FUNDADA EM 1765

QUINTA-FEIRA SANTA
De ordem do sr. Irmão Provedor, convido os Irmãos e

Irmãi para.., revestidos de �uas insignias (balandraus 'e fItas},
tomarc:m parte na Comunhão Geral. presidida pelo Exmo. e

Revmo, Sr. Arcebispo Metropolitano, a realizar se no dia 18 do
corrente, às 5 hor'as, Ola Catedral Metmpoliteo!!. e parI'! a

Adoração do Sàritis�imo Sacramente;> e Sermão do Mandato, p,o
mesmo djl -;- 18 - às 19. horas, !la Capela do Menino Deus:

CODsilltÓriO, 15 'de abril de 1.946.
LUIZ S. B. DA TRINDADE. Secretárto.

ESPERANCA
•.,. __ li -.s_..

,
� ..... '111 • _............. __ ar.... - .....,__.......

...................
........ • ................. t8IIIIltdIIa �

,
.
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laç�s
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de
Natal, 13 (A. N.) - Logo âe-, amizade existente entre nossos ensão de nossos govêrnos, pa
pais de receber a base. Aérea de pouos. Sinto satisfação em deis estar certo de que estas

Ferruuuio Noronha, do coman- participar con�osco e com mesmas bases, sob a bandeira
do americano que.ali estava,' o ,os comandantes

.

da ala âo exclusiva do Brasil, continua
tte. cel. Lucas Canabarro di-I Airlâ:nréico Sul, das atiuiâcuies rõo, mais do que nunca, cons

Tigiu a seguinte carta: ao co- comuns ás nossas funções e tituindo uma guarda avança
Tonel William Dahs que cum- das essenciais, que no mo- da da defesa das Américas. Dii

priu aquela formalidade: i menta, assumimos, transierin- rante o longo convívio que tive
"Distinto amigo. Tendo re- I do e recebendo, as instalações com os vossos soldados, na

cebido, por vosso intermédio, ! das bases que, na recente quer- Ajrica e Itália, aprendi que

l
1 -'- que, em todo o mundo,

parte das instalações tia Basel ra,. sob ,ás bandei�as. de nossos naçõe.s, como 'a_s .

nossas, que existem aproximadamente 500
de Fernando Noronha, oral dois paises, consiituiram. o ar- respeitam. os direitos dos pO-, jardíns zoológicos de certa
transferida para a FAB, até cabougo da vitória, Respeita- vos, podem manter indissalÚ-, importância, dos quais nada
posterior entendimento dos das nossa soberania e compre- veis Os laços de amizade". menos de 300 se encontram
nossos govêrnos, é, com pra-'

'

. nos Estados Unidos,
ze1', que vos levo minha pala- ,

.

d
-

f t I 2 - que a alcachofra, legu-vra e compreensao e a e o,
me apreciadó pelos gastrôno-pela carinhosa recepção que

me fizeste e o siqniitxuio do mos, não é nem fruta nem ver-

ato. dura, mas mm a flor espinho-
À F. A. B. recebendo as ins- sa de uma planta hortícola.

talações da base de Fernan- 3 - que não se conhecem

do Noronha, constitue mais �. ,JUTRI'!)TCO C)' IE ' auto-retratos dos artistas da
ESdn'foRIO (� 'Rt:LH_

A t· íd d b Plutarco
um ait: de sinceriâade dos pro- T 'd" R I f

n 19u1 a e, em ora
" • • A9OIunto.: UTl icos v- Cornercí o is --, urais e n orrnutivoa

pôeitos do qouêrno dos Esta- Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Sapt'1 Carartna afirme que Fídias se tenha re-

dos Unidos. Creia-me qrato Conilulte nosso Organização orrtns de u decidir pela com- presentado no escudo' da Ate-

Pela oportunidade de resolver, ')ra ou venda de irnoveis pinhais cu qualquer na do Partenon.
•

empresa !'leite e.tado
.

conosco, o problema de tão ele- Dirétor: •. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
vada magnitude. Pensa como A D V O G A D O
nós e como vosso âiqno co- RU3 Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

mandante, coronel Thomaz
Fergunson, que a- entregando
o total das bases, construidos,
neste país, á F. A. B., consti
tue indispensável.' necessidade
do prosseguimento da elevada

Indissolúveis

''c R E O I Á R 1-0 «KHOI»
.

'

Avisa a('s seus clientes 'a m odcnco
e�,cl"itórjo para a rua João Pinto D.O

junto à Redação do «O E� tcrdo>.

%

�eJk�.
- os TRAIÇOEIROS.

ATAQUES EPllEPTlCOS
QUE LHE TIRAM TODOS

. OS PRAZERES'DAVIDA;
.

DESAPARECEM COMPLE·
TAM,ENTE COM o USO
OIARIO, DURANTE .TRÊS
MÊSES, DO CONHECIDO
E EfiCIENTE PREPAflt,:
00 CIENTíFiCO

No Bar e no Lar' «KNOTn
deve faltar

-

nao

o TOSSE o BRONQUiTE
'1. _-'-_

Cereais. em grosso'
Manteiga, queijos, xarque,

banhe e salgados

MACIEL, FONSECA & C.
Comissões - ConsignavõeS - Conta Própria
Ruo Leandro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Acre
Rio de Janeiro

(aixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEKAM

Recebemos à consignação: mànteig«, queijos, salgados em geral; marnona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, Fecu la.
cação, camarão Contas rapidas, preços reais do. mercado. Fazemos

fi...ciamento até 8G% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO BRASIL

�..u.� � � g
'

CoPyro9h1 da

TheHA'" rOlJ HfANO? ln,;.

�UEiXAS E RECLAMAÇõES .

P1Ü.L.n.liu l.-J'.LiUIC Se U -aue sue ,

mreressa e, reafmenze, un.a pr-ovrdencra
para eudn-eisar o que estrver ei-radç ,,�
pa ra Que at'3L1ma r a.lta náo Se re,fHta; C I

NÁO O escândalo que a sua reclamaçâe
Ou 4UeJX4 J.,!vUo:r<.J. vr r a causar , en....anu-

nhe-e á SECÇAO .RECLAlllAÇÕ',I<;S,
de O ESTADO, que o caso será levada

::.t:JU de-rue ra ao ccur.ecuueuro JI:: -·4.u'(:1.U
de direito, recebendo v. S. uma t n.torma

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam puhlicados nem a recta

mação nem a providência tomada,

de
5,

.'

4 - que 90% de tôdas as

críancas 'recém-nascidas têm
as pernas tortas, sendo que no I

primeiro ano de vida essa ci

fra diminue de 5 a 10%; e que,
com 3 anos, só aproximada
mente 20% das crianças ain
da estão com aquêle defeito.

5 - que a chamada "Sona
ta ao Luar", de Beethoven,
não recebeu esse nome da pró
prio compositor, que a intitu
lou "Sonata Quase uma Fan

tasia", mas sim do célebre
crítico musical Relstab, que
escreveu que a peça lhe lem
brava "uma noite de luar no

lago de Lucerna".

6 - que -a muda da voz dos

adolescentes, na época da pu.
berdade, tem sua origem num

aumento do tamanho das cor

das vocais,' as quais'produzem
um som mais baixo; e que as

1frequentes falhas da voz do'

adolescente, que se verificam,
durante o 'penado da referida

muda, se explicam pela gran
de 'rapidez do crescimento das
cordas vocais, ao qual a for

mação da voz só lentamente se

adapta.

MACHADO li (lA
Agências. Repl'l:l.entaçõ.a em

G..ral

Matriz: Florian6po iii

Rua J-oãa Pinto, n. S

Co.:.xa Po.tal, 37
Filial: Cl"e.ciÚrna

Rua t'lonano PeixQto, ./n
(t.,�ll, Pr6p,oiul

Tdiegrama.: ·PRIMUS·
Aq1:In t.. ,�r.). principab,
'<nl1"lcidof -ia E.tl?";.)

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L, ALVES

R\1a Deodoro, n. 35 .- Fpolis,
Encarrega-se de: compra) venda, hi

poteca, legalização, avaliação e adrni

rristração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e Montepio Estadual.

._''''_..._-=-......".--

Sedes, Cosimircrs e Lãs

CASA·SA.-r.A a(os
'ORLA�I)O I·SOA I-{PF�LL'1

Rua CODselbeiro Mafra, 36 lojô e, sobreloja � Telefone 1514 (rede interna)
Caíxa . Postal 5 t --- Ead, Teleg.! «Scerpellí» --- Florianópolis

•

-:

l
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o IIsrAUo- 'Tetca·'eira. 16 o. Abril â. '9.. 6

íCLUBE, DOZE DE, 'A'GOSTO � Dia· 20, Sábado de Aleluia, Scírêe.
,'Domingo 21,. Paschoa das Crianças, maunêe infantil, distríbuíçãa de ovos, bombons,
<supresas, etc. Publicamos em outro local o programa das festas e se realizarem

durante os meses de Abril e Maio ..

.Bombo atômica, sábios alemães I
e Cf Espanha

,

- Nova York, 13 (Uníted ) -I O embaixador espanhol, sr, mães que se encontram nu Es
:,rouco depois do comuníeado l Juan Francisco de Cardeuas, I panha e indicou ao govêrno
,o;iicial de apresentação da acu- declinou comentar, entremen- espanhol os Iocaís- onde os mes
� .sação da Polônia contra o re- tes, a acusação polonesa feita mos .

estavam trabalhando.
'.gime de Franco perante o perante o Conselho de Segu- .Aind.a segundo o mesmo infor- _---

,

_

(Conselho de Segurança da rança das Nações Unidas. mante existe na Espanha cer-I UU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E HHiAHeIA? I'ONU, em círculos poloneses O porta-voz do Departamen-. ea de 3.500 "nazistas perigo-
.antoríeados declarou-se que o to de Estado acrescentou que sos", não se sabendo exata- PROCURE A

'g'ovêrllo de Varsóvia tem pro- os Estados Unidos. id�ntific.a-\ mente quantos deles são

cien-lllfa·atar,·a Perel�ra & M �IOvas de que inúmeros cientistas rum alguns dos cíentísta ale- tístas. 'I e.alemães estão trabalhando na

Espanha, sob a proteção do .

,e.. '.,..
R F Ii s· h '..-1 22 Sob d

.

:g'ovêrno espanhol. Esses eíen- u� ,e Ippe
,
c mh..t - rI> o

_-tistas, protegidos pelo regime Labora40'rio:de Franco, estão fazendo inves- ��tSOuq� I

·tig·ações sôbre a' energía atõ- �

�
(f
� Clíolcomica, projetís foguetes, "ra- i:§ �.

,dar" e outros elementos de t=:: � RUA JOÃO PINTO, 25
-guerra, Segundo O.S mesmos . �. _ -.,'

� fone: 1448
informantes a delegação polo- RnnTOnO PRTOLOGIC�5 Em frente ao Tesouro
nesa está aguardando a chega- do Estado

..da das provas documentais que Florianópolis
.foram obtidas de pessoas re- Dr, e. G S Medlnii Fan•• Narbal IUns 011 :JOGUU
..eentememta saídas da Espa- t'arm. L Oij tosta AvUa
.nha,

'

. OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e rn i u d e zo.s com. bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - p r e ço de faturei estoque calculado

atualmente em CR$ 160:000,00.
Tratar pessoalmente com: PAPELARIA MELIM

Rio do Su·l - Santa ·Catarina .

Exame da so::tgue, Excrne para verific.:l'Ção
de cancer, Exame de u,t'in,a, Exame !,)Ol'a

\7eriHc.Qção da gravidez, Exar..le <ie escarro,

Exame 'pare. verificação de doencas da
pele, boca e cabeles, Exame de fézes,

Exame de seç:reções.
�utovaccinCl8 e tra.nsfusão de sangues,
Lxome qu�mico de f,arinhas. bebida.

café. água., etc.

PROGRAMA DE FESTAS PARA OS MESES DE
ABRIL E MAIO

ABRIL
20 - Sábado de Aleluia - Soirée, com i?ício ás 22

PEJHDA A. ÉXPULSÃO
Washington, 13 (Uuíted)

O porta-voz do Departamento
de Estado dclarou que o go
vêrno tem conhecimento de

)que muitos cíentístas alemães

Ise eneontram na Espanha e

nesse sentido, por várias ve-j
zes, pediu ao govêrno de

Ma-I
:.. ___

,drid que os expulsasse. Acres- .

.centou também ser do conheci-

(I b d A-lnento do govêrno que uma fá-' U e Deae e gosto. -bricll de Bilbao conta com ins- ..

ralações adequadas para in
-vestig'ação atômica e que 081
i,rabalhos do "radar" são efe- 1
tuados em diversas Iábrteas da
':l. G. Farben, na Espanha. Dia

horas.
Dia 21 - Domingo - Paschoa das Crianças - Matinée

infantil, com inicio ás 16 horas. - Distribuição de Ovos, Bom
bons - Surpresas, 'etc.

MAIO
Dia 4 - Soireé, com início ás 22 horas. "

Dia 12 - Domingeira, com início ás .21 horas.
Dia 19 - Tarde dançante, com início ás 16 horas.
Dia 25 - Soireé, com inicio ás 22 horas.

Camrs a» Gravata! Pilame81Meia s d. a melhove, p",l(l� me,

cores o-eçoe .6 na Ct<f3A MJf3
"IL<\ l\TRA R" r- ('! M"(',, fi EDUZA·A

GORDURA
Por Um NovoMétodo

, RETIRARAM SU�S CANDT-

• DATURAS \
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados, Irefi ra rarn suas candidaturo s,

Ipara reinar nos lares catarí-

I nenses, - em vista da cer tissi

I mil vitória cio aperitivo KNOT.·

Ao atender as EstrêIas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um

método seguro e. rapido de remover o

-excesso de feia gordura. Corriece a per
der peso na primeira semana e muitos
qutlos, ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
\3 vezes.�or dia. Este novo método, cha
mado Fbrmode. traz nova vitalida
de, saúde e energia como também uma ,

aparencia atraente. ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sario fazer re.gime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercícios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode. reduz a gordura de
um modo garantido como V, deseja,
Peça Formode. hoje mesmo. em

qualquer farmácia. A aossa garantia é
a sua maior proteção,

I Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Iit
Nome por" extenso ................••.............

•

TENHA JUIZO

RECORTE :ESTE coupon preencha-o e por nosso ãnter
l:médio remeta-o Á CAJXA :DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
J DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
deBsa CAIXA L'om a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de ; .. de 194 .' .

Lncal onde deverá ser cobrada a mensalidade .

"VIRei.EM ESP-ECIALJOADE"
'C.JA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o Sahão

1 EM S(FIL S OU REU.

MESMA

us O PO

PULAR PREPAHADO

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o. Baço, 'Ü Coração, o. Estômago, os Pulmões,

.

a Pele. Produz Dôres de C-abeça, Dôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável como um Li <!ô r.

II·
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como
auxiliar r.o tratamento da Sífilis e Reumatismo da

I'
mesma origem.

FALAM CELEBRIDADES MÉDIG':AS
Sôbre o preparado ELI-, A composição e o sabor

XIR "914" devo dizer-Ihes ; agradável do ELIXIR
sempre que o tenho. empre- "914" recomenda-no corno

gad�, em os c�os de �d!- arm,a '!-e fácil manejo �a:r�
caçao apropr-iada (sírílís o publico no combate a' si

em v::írias de suas mani- filis, qualidades que fre
festaçõe"s)

.

os resulta(Ios ljuentemente aproveito no
thn sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materni-
são rápitios e duráveis. dade d'e Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires Dr. Silvestre Passy
................................ 'oo�'�çz-mn�b�..�

�'======�==============================�-===========================��======��

rewlSI
S�����/ff.CtAt

41 ..
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6 Q ItJY_PO- Têfca-felra, t6. "'. abril cr. '�A6

AMER'If'AS 'ICÍ � Silvio; Waldernar (depOiS', CAllIBEON�TO PAULIS'J;'A
V Brito), Haroldo e Verzola.; Foram os seguintes os re-

Por A. S•.Cúneo Lebetinha, L.eônidas .(depois,; sultados dos jogos da segunda
S f d) S I (d

Adjunto do Promotor Público da comarca de

Aproveitando O transcurso d� �ia pan-�merioano., o Iate 'I
an OI' "

•

I

va.
.epois .BU.o��. rodada. do certame paulista. de

Clube reallzou em seu percurso oticial na bala morte, a regata m� e �eollldas), Hazan (d� I fute?ol. .

"Copa das Améric�s", disputada pela 4a. vez, e ofertada lleloslPOlS SIlva) �Dunha (de,polsl, Sabado: C�mercial, 1 x Por-

Observadores navais Norte-americanos. Iniciada às 9,30 ho-] Hazan). I tuguesa Santista, 1.

ras, sob a direção geral do sr. Waldir Fausto Gil, teve a provai Renda: o-s 793;00. .., Domingo: São Paulo, 4 x

seu. tran�curso normal; observando-se: que, os que mantinham \ Ont:m. prosseguiu o referi- Jab.aquara, O; Palmeiras, 1 x

a dianteira manobravam de modo a manterem as vantagens :
do torneio, tendo o Pau}a Ra- Juventus, O; Ipíranga, 2 x

conquistadas de saida. T'errnínada dentro do ,prazo estipulado"
j mos derrotad�. o Aval; por Santos, 1. Este último jogo foi

a colocação individual dos 'comandantes foram as seguintes:
4 x �, e o Atlético vencido o efetuado em Santos.

jO) Cmte. Abelardo Ferrari e proeira Feliz Schaefer; 20 Cmte. Bocaiuva, por 2xL'" "., -z CINE IMPERIAL - HOJE

Arnoldo Suarez Cúneo. e proeiro Nazareno Simas; 30 Cmte. EI? nossa próxima edição O A.lUÉRICA YENCEU E.llI As 7,30 horas

Osmar Nunes e rproeiro João Nunes; 40 Cmte, Armando Sabi- publicaremos amplo noticiário PORTO ALEGRE - Ultimas Exibições -

110 e proeíro Ladislau Grams; 5° Cmte. Walter Wanderley e
a respeito. Porto Alegre, 15 - Ontem, 1 - Líbertad Lamarque, nas

proeiro Paulo Lange; 60 Cmte. Arnaldo Mesquita e proeíro A.
* * *

o .Arnéríca, do Rio, fez a sua inesquecíveis sequências de

Accioli Vasconcelos e em 7° Cmte. João Edgard Moritz, e
CASTANHEIRA E EXPEDI- estréia nos gramados gauchos.] ,R�NÚNCIA DE AMOR;..

proeiro Djalrna Ferrari. .
TO PARA O SANTOS enfrentando o forte conjunto I

MUSIca! .Rom�nce! C.ançoes
Às 12,30 horas realtzou-se o almoço oferecido pelo Iate! Ri?, 15 - Pela Federação do Cruzeiro. O grêmio carioca 2 - Continuação do gigantes-

Clube ao sr. Armando Sabino, campeão catarínense de vela de I Paulista de Futebol foi pedida levou a melhor, vencendo pe- seriado:
.

1946. Tomaram parte no almoço os seguintes· velejadores:
á

C. B. D., a transferência do lo escore de 4 x 3. OS PERIGOS DE NYOKA

João Ed. Moritz, Abelardo Ferrari, Nazareno Simas, Djalrna zagueiro .Expedído e do médio. Amanhã os americanos jo- Com: Kay Aldrídge 3i4-;

Ferrari, Paulo Lange, João Nunes, Walter B. Wanderley, Ar- Castanheira, ambos do Madu- ;'garão com o Grêmio Portoale-] Episódios.
naldo Mesquita, Ezio Silveira de Souza, Waldir F. Gil, Felíx reira, para o Santos F. C. '

grense, I No Programa: O Esporte- em
Schaefer, Érico Straetz, Arnoldo S. Cúneo e Osmar Nunes.

�, * *

I'
* * * I Marcha 99 - Coop.

O Comodoro Mor itz, em rápidas palavras enumerou os
BUCHELLI VAI JOGAR EllI VASCO,4 X ESPORTE, 1 I Preç.o: crs 2,00 trmco) .

lllINAS
serviços prestados 'pelo homenageado ao rIate Clube e a Vela Em Juiz de Fóra o quadro Censura: "Imp. 14 anos"

catartnense, dizendo do pesar dos diretores e sócios do clube, Rio,.15 - Buchellt, o dian- local, Esporte, foi vencido pe-I- "

pelo afastamento desse comandante, e ofertando em nome do teiro argenttno que defendeu 10 Vasco da Gama, do Rio, pe- PRóXIMO CARTAZ

clube uma lembrança. Agradecendo a manífestacão o horne- o Flamengo, na última tempo- Ia contagem de 4 x 1. Amanhã - ODEON

nageado fez uso da palavra e ao finalizar, institliiuJ um jogo rada, solicitou trar$ferência BOTAFOGO; 1 X BAIA, O A realização máxima de Ce-

de medalhas para a guarnição que em regata a .ser disputada para a Federação Mineira de São Salvador - O conjunto cil E. de Mille:

imediatamente, fosse vencedora do percurso compreendido Futebol. do Baia, desta Capital, foi ven- O REI DOS REIS

€utre o Iate Clube, Miramar e Iate Clubé. Iniriada a prova, '1.' '1.- �, cido, ante-ontem, pelo Bota- Com: Basíl Rathbone, H. B_

Iniciada a prova, transcorreu a mesma dentro de grande ani- CONGR,ESSO SUL-AMERIC:A- fogo, do Rio, pelo escOl:e mí- WaTner e Dorothy Cumming.
mação, a qual terminou com as seguintes colocações: 1° Cmte. NO DE NATAÇÃO nimo, "goal" de Tovar.

Arnoldo S. Cúneo, 2° Gmte. Wáldir F. Gil, 3° Walter�Wander- Rio, 15, (U. P.) - Foi fixa-

'1ey, 4°' Abelardo Ferrari, 5° Osmar NUl1es, 6° João Ed. lVIoritz da a data de quarta-feira pró-
e 7° Arnaldo Frederico Mesquita. xima para a instalação do Con-

Aos que obtiveram as últimas ,colocacões prestaram as gresso; .sul-Ameri,cano de Na

guarnições particip'antes uma "homenage'm" cantando uma tação,' o qual será realizado
parodia do "Alfaiate de primeiro ano" de autoria do Cmte. paralelame:nte á disputa. do
Osmar Nunes. campeonato continental.

No almoço ao Cmte. Sabino o cardapio fo.i o seguh1te: * * *

So,pa de bichas - Salada de cabos - Macacos fritos com AS PRõXIlUAS EXIBIÇÕES
bolina - Adriças recheiadas. com farofa - Retranca assada DO FLUllHNENSE, FLAMEN
com batatas -,Picadinho de mastro cúm macarrão (Moritz e GO E BOTAFOGO, E�I SÃO
Cia). PAULO

SOBREMESA: CocOl'oeste Marmelada de escotas
Manilhas recheiradas.

-o C'. R·
.. ·

• "·Im·. I-ranle ·Lamego, de ·L· a-o·u.na, ., s'ob· I·nterven·ça-o
���nn��:�te� �:r�u:�.ocl�S'��COCd;laE�::(�::r:a::
em vir-tude ca exoneração de .Dulce Machado,
para ter exercício no Centr� de Saúde de JoÍJl
vilc.

Estamos s€guramente informados que ,o C.· R. Almirant.e Lamego, de Laguna.
será submetido à iHter-venção -do C. - R. D. O sr, Julio Marcondes de 'Oliveira

terj� sido nomeado ln terventor Junto ao
-

Vlube.
tular.

4�te- o.Dtem, no estádio da F. C-JD., em' c.olitínuação ao «T-"---or-n-eí-o-,n-el-ã-mp-ago»! o ]�:��'�������2 :�;�,�IA� ::��c)LVE

da CIdade, o ,Paula Ramos C�DlIulstou beUslsima, vitória sôbre o Avai, e _0 De43at��0 �;mdeo 1�::ç:6!� (��4�ec,.eto-lei n,

Atlético SÓntente nos minutos finais conseguiu vencer o Boca·iuv3. :��2t�z:����:�::�;;·�I::���;:�;�a:Sx:��:�u:s,ca�:-
REGATA COPA DAS

Direção de PEDRO PÀULO MACHADO

I GovA,roo do Estado
.

'Decreto
de 6 de abril de 1946

-

O· Ii\"TERVEN"TOR FEDERKL RESOLVÊ
Conceder e.roneração:

De acôrdo com o art. 91, § l'Ú, alínea a, do

decreto-lei n. 57:, de 28 de o-utubro de

1941 :

1
A Ezuel Portes. d� cargo de Esc�'ivão, pa-

I'
drão D, do Quadro único do Estado (Teseu-
·1'0 do Estado). .

I
Decreto de 10 de abril de 194ó

O IXTERVE'iTOR FEDERAL RESOLVE
Norncor : '

De acórdo com o art. 15, item IV, elo de

creto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

1

I.,

'I

ir

"I
I

Emma Ammon Meinig para exercer, interr-

(Reproduzido por ter saído com incorreção).
Decreto de 11 de abril de 1946

O L:\TERVE:"iTOR FEDERAL RESOJ�VE
Designar;

Ângelo Kavi, para responder pelo expedien
te da Prefeitura Municipal de Orleã�s, �I1_-

quanto durar o impedimento do respectivo ti-

Conceder excl1l-e'ra.çao;
A Miguel Melilo, do cargo de Juiz de Paz:

do di strito de Ratones, "município e comarca

de Florianópoli s.
.

A Xlaruiel Antunes Stefanes, do cargo de-

Cínes ODEON
CINE ODEON - HOJE

Não haverá sessão
cinematográfica!

IMPERIAL'
..

Rio, 15 - Fluminense, Fla
mengo e BotaJogo serao os

próximos quadros cariocas vi�
O FIGUEIRENSE VENCEU A ap'recia� os quatro .excelentes sitantes de S. Paulo. A Fede
PRIMEIRA PELEJ;A DO TOR- "shooters". ração Paulista de Futebol so-

NEIO RELÂMPAGO
.
O primeiro "half�time" fi- licitou da C. B. D. a \l1ecessária

,Regular assistênJCia acorreu nalizou com o escoré de 3 x 1 , licença para a ida dos três re-
ao estádio da F. C. D., sábat;lo pró-Figueirense, �los assina- f� � eridos clubes. O Flamengo
últim<;>, ,para assistir ao "mat- lados por Abelaroo (2), Ver-

. jogará com o São Paulo, a 17
eh" inaugural do Torneio Re- zola e Màrcos. No periodo fi-

, ou 18 do corrente; o Flumi-
lâmpago citadino.. nal ambos os quadros conquis- hense irá' a seguir, para en-

O jOgo Inão foi dos melhore�.' taram u.m "'goal" cada, assi-
.

_�
frentar também o tricolor ban-IJog<:rua8 fracas, pouco entu� rnalados por Verzola e Ico, ter-

. deirante, a 24 ou 25, e final-
siasmo e ·muitas sUlbstituiçoos minando, assim, o confronto .

. mente caberá ao Botafogo a
de jogadores fez com qúe os com a vitória do FigueI'reroc,a,

.

� visita, para um cotejo com o

espectaq.ores perdessem o in- pela justa contagem de 4 x 2. Corintians, a 30 do corrente
terêsse pela disptlta. O sr. Aga- Os quadros atuaram assim ou 10 de maio.
pito Veloso lião correspondeu constituidos: FIGUEIRENSE: .., ..,

.

na ar:bitragem do jogo, 'falhan- 'Isaias, ChÍlllês e Diamantino O· FLA1UENGO EMPATOU
do inúmeras vezes.

-

(depoi� lVI:arreco); Pires, Jair e EM RECIFE
Deixaram de preliar os Wilson (depois Marcos); Ico Recife, 15 - O Fl,a,mengo,

"players" Calico e Procópio, (depois Marcos e nov'amente do Rio, enfrentou ontem () E.
do Figueirense, e Gato e Ma- Ico), Marcos (derpois rco e C. Recife, terminando a con
cedo, do team cont1.'ário, ,cujas Wilson); Augusto (d€'pois tenda com o honroso empate
'ausências fomm muito se,I)..ti- Fred), Ari e Abelardo. CARA- de 1 x 1, "goals" de Pir,ilo eldas, pois o· público esperava VANA DO AR: Peixoto, Mora-, 2;é Pequeno.

NASVIDA ENTRE
HORRUBES

A partir de 6a feira Santa'
AS CHAVES DO REINO

Apresentando Gregory peck
O grande romance de A. J_

·Cronin

(Sel'viço es.pecial do CEC, pa- CAPTAI� SIMPSON
Via-aérea,.chegou, ontem, às 10,30 horas, em::

ra "O Estad<». • aviáo da FAB. o sr. captain Simpson, adid,,·

Toquio � U�l1a ga,r.ota de ape- naval à Embaixada Britânica no Brasil.

'nas ::J anos, lng{eza de ·nasci- 1\0 campo de pouso foi s. excia. recebida-
pelo chefe da Casa :i\Iilitar da Interventoria,

mento" conseguiu so:j}reviver cap;tiio João Elói Mendes em nome do sr. ln-

aos horrores de Ulll campo ja- terventor Udo Deeke; sr. Frederich Percy

ponêz de concentração no qual \Velck, vice-cônsul da Inglaterra. nesta capi-
tal; C2.pítão-de�f ragata Plínio da Fonseca l\leu-'

,p.ereCeQ·mll 161 de 216 11lulheres, donça. capitão dos portos; _capitão·de,cOl·veta
ali reco'lhidas - tantos' tama- Paulo de Oliveira, comandante da Escola:.

nhos foram o.s casUe:os e sevi- de Aprendizes Marinheiros; tenente·corond
� Nilo Chaves Teixe;íra, comandante do 14° t"L

das a que foram submetidas C.; major'aviador Epaminondas· Chagas, co-

pelos seus captores. .'

I mandante da Base Aérea de Florianópolis c

Trata-se da 'rpequ�nl·na J,ud-
coronel Cantidio Quintino Régis, comandame

v da Fi,rça Policial do Estado.
dy Sinnat, que unIa outra pJ'i- Depois de cumprimentado pelos presentes, Q.

sifOlneira recolheu de sua ;mãe sr. Captain Simpson rt1mou para esta capital,.
.. visitando o vice-eonsulado britânico neste l�s-

'mo.ribunda, e que arnda agora tado, em companhia do. sr. vice-cônsul Fre-
a procura de seu pae, o tênelllte derich Percy Welck.

.1. A. Sinnat, taÍnbénl aprisiona- Às 11 horas, s. excia. esteve em Palácia
acompanhado do sr. vice-cônsul Frederich Pet-

do e}.l1. Singapura em 1942. A cy Welck, visitando o sr. Interventor UÚ�·

lnãe doe Juddy e seu .innãosinho Deeke, sendo recebido pelo cap. Joáo Elói Mel!-

d' des e conduzido ao salão nobre,' onde. $J�
e apenas seIs anos morrer�

I aguardado pelo chei.e do Executivo Estadua:i'�
de fome no campo de prisionei- drr Lúcio Corrêa, s�retário da Segurança Pá,

r05 de Mutoh, na ilha Balllka. bhca; dr. Leoberto Leal, secretário da Viação.

Essa garota, verdadeiro pno-
Obras. Públicas e Agricultura; jornalista' Gtt5-
tavo Neves, secretário �nterino da Justiça,.

di,gio de resistência infantil con- Educação e Saúde; capitão-de-fragata Plínio<

seguiu s.obreviver a todos os da Fonseca Mendon�a Cabral. capitiio-d�"5'

horrores das. prisôes ninJOni- portos; tenente·coronel Nilo Chaves Teixeira,
E"� coma·ndante do 14° B. C.; capitão de corveta:.

cas, em!hora tenha sido atacada Paulo de Oliveira. comandante da Esçola de

de beri-beri e desinteria e não Aprendizes Marinheiros; coronel CantídF"

tivesse J'amais recebido o tra- Quintino Régis, comandante da Fôrça p<>ü·
cial do Estado: ..

trunento absolutamente necessá- Após cumprimentar o sr, Interventor Udo>

rio nesses casos. Deeke. foi o sr. captain Simpson apresentaJ....

J ....1....J ao� presentes por :? excia., com os quais matlr

Uuuy nasceu no pr-oprio tev'e rápida e cordial palestra. .

campo de concentração ao q:nal o sr. captaiu Simpson, em companhia doB.

sua allãe foi recolhida' depois srs. capitão de fragata Plínio da Fonseca Men·

d donça Cabral, capitão de corveta Paulo de o ti,'
e maltratada e presa pelos veira. f"re<:h'ich PeTCY Welck e do capitã\)

japoneses quando tentava fugjr João Elói Mendes, esteve em visita à Capita,
de Singapura, e encontra-se �'i�h;i��/ortos e à Escola de Aprendizes Ma'

hoje entregue aos cuidados das
.

A, 12 .. '0 horas foi ofereci(lo � s. e·cia. "0

enfernwiras �llliilitares hritâni- I COW\<><:'" P�"ja Clube. um "lmúço 00· 'wa(

cas, no t:xtreJ.l1iO' Orrje_l1te. I (""(1 :�··;'.�·e:sr;]:u aLas au:o;';dades ci\'ís e nli!.1 .. ,

tare.;. I

�

\
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OUTaDO Terca.fell'a. 16 de Abril d.... 7

Seleções do
ReadRr'S Digesl
Temos sôbre a mesa' mais

um exemplar da edição de

março de 46 da popUlar revis
ta "SELEÇÕES", cuja ,oferta Idevemos á gentileza de seu Re

presentante Geral no Brasil
- sr. FERNANDO CHINA
GLIA, com escritório á rua do
Rosário, 55-A - Rio de Janeí-

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cft-urgia e Ortopedia clínica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras .

.

OONSUI"TóRIO: R. João Pinto 7
Dtáriamente das 15 às 17 horas.
RESIDÊNCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO

Dos SeI'ViçO��e ����� Infantil da' rOEstão de parabens os leito
Asststêncía Municipal e de

,

i res da apreciada revista di-I--------------••-----,----------Car-idade
- ,

IC'Al'iICA MtWICA DE CRIANÇAS ante de mais um número em
, ADUJ,TOS ., .,

�('()�SUl�l'ó�J(?:, ,Uua. N,lmes, Ma- cujas paginas esta condensa- T •

chado, I ()i,dlfwlO !;i. Pr-anctscoj , da a mais farta variada e in-
'

1age rl'SConsultas das 2 "s G horas ,. ' ,

RE5IDf;l\CIA: Rua rVla ...;çhal GUI· teressante matéria sôbre tudo ,,' ,
lherme, 5 Fone 783. ..

aquilo que, de mais palpitan-
Djt MADEIRA NEVES te, se desenrola no mundo.

Conquanto não seja fácil o P E L O

g:���:U�md: :e�1 :�e o���o;r�� I Expresso Notu�no do jornal
antigos contidos na presente

O E S'"T'ADOedição, índíscutívelmente, são __)
da maior importância, acon-Iselhamos aos leitores os se-I FLORIANÓPOLIS - JOINVILE,

DR. MÁRIO WENDHAUSEN guintes: EINSTEIN FALA DA

Médico do Centro de Saúde e Di- �OM��SATÔMICA - Atlan-; SAlDA DE flORIANÓPOLIS: -' 2 da madrugada.
retor_ do Hospital "Nerêu Ramos"\ IC; E TA A ESCOLA DE I CHECiADA ,A JOluYllE.· 7 da manh'a;'.CLINICA MEDICA de adultos e, AMANHÃ? _ Better & Gar- '

n

CONSULTó-ifgn�s Trajano, Í4 den: DEZOITO PALAVRAS SAíDA DE JOINYILE: 10' da manhã.'
(alto: da q�����!,tria "Chi· QUE VENCERAM O JAPÃO

CONSULTAS: das 4 às 6 horas S t � Post.: DEFE
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS: 5 da tarde.

RESID�NCIA: R. Felipe Schmidt,
- a . .L:Jven. os., - -

38 - I"one: manual 812 SA CATóLICA DA CASTIDA- In,fortnaço-es••DE - Bertrand' Weaver; ..DR. BIASE FARACO JUSTICA PERFEITA - Rota-
Médico ._ chefe do Serviço de'

�

E' PRECISO LIBER I�f;lis do Centro de Saúde nan; - : -

DOF:NrAS DA PELE - SíFILIS TAR A ÁSIA - Collíer's;
- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE A.MBOS OS SEXOS - RATOS AMEAÇA-NOS A FOME LA-
INFRA -

VE�roEL\��� E ULTRA- TENTE _ Sat. Even. Post.;'
CONóSUT"TAS: das 3 às 6 hs. - R. SEJAM REALISTAS ACERCA

Felipe Schmidt, 46
RES,: R. .Jo invile , 47 - Fone 1648 DA BOMBA ATôMICA

.

Francis Drake; - OS PAIS
DR. NEWTON D'AVILA TEEM QUE MENTIR AS VE

ZES - SORIBNER'S e o con

densado do livro: ANATOMIA
DA PAZ de Emery Reves.
�....�.........----------

Médico especialista em DúENCAS
DOS OLHOS

-

Cur-so de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUI,TAS - Pela amanhá:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSUJ.TóR10:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

(.
. 'ERfEIIllA -Cllitltltl(l e6'" (1$ ;

��:MlADOIDA eA'E�/-1
Aoprirneiroespirro-d�pressa-use �� �
Víck Va-tro-nol, que lhe dará alivio A

,

em poucos segundos I Desentope o algumas gotas

nariz, contrai as mucosas inchadas 8a5\:: cada narina.
e acalma a irritação. Usado a

tempo, Vick Va-tro-nol VICI 'V'A. IDO IIIAL'evita muitos resfriados. ... ft "nv

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo'O Mundo

DR. SAYAS LACERDA
Cl1nlca médico-cirúrgica' de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de hahilttação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSJDÊNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
. (Diplomado pela Fac.uldade Na
cional de Medícína da Urríversida
de do Brasil). Médico por concur-
1!0 do Serviço' Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da sante
Casa de Misericórdia, e Hospltal
Psíquâtrrco do Rio na Capital F'e-

deral
CLtNICA MÉDICA _ DOENÇAS

NERVOS.o\S '

- Consultõírro: Edifício Amélla
NETO

- Rua Felipe Schrnldt. Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de c.a,rva
l� na 18 - Florianópolis.

D,R. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA 'GERAL, - ALTA CI·
UURGTl\. - MOLÉSTIAS DIil,.SJC.

. . .. NHORAS - I'AHTOS ,. ,

Forrrlado pela 'Faculdade ele Medí-
cinna da Universidade de Sáo

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

Prof. Alípio Correia Neto
Clr1lI:gia do estômago e vias bl·
Hai'';';, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

dtero, ovários e trompas. Varrco
ceie, hidrocele, varizes e herna

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

raíso) . Te.l. 1.598.
RESI01llNCIA; Rua Esteves .11)·

nior. 179; 'Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médj�o do Hospital de -Caridade :t�,

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA ::I<IÉDICA EM GER.\I,
Doenças dos órgãos intec.nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRA p 1.1

Doenças do sangue e dos 1:erV09.

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

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 1-8, Fone 702
RESIDftNCIA: Avenida Trompowski,

62, Fone 766
'

• ........ ...-... ZQd .....

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

.ARSENIATO, VAN�DA·
TO. FOSFOROS.CAlClO

ETC
'

TONICO DO CEREBRO
rONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Dep.uperedo,.
EICJotadol, Anêmlcol. Mie.
que cri.m M.gro., Cri.nç••
..quític••• ,eceberio a toni-
fjc.ção ger.1 do ors.ni.mo

Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus -'- Hemorroidas. Tr-atarnen.

to da colite arnebtana,
F'tstoter-apía - Inrra vermelho
Consulta: Vital' Meireles 28.'

Atepde diariamente às 11:30' hs,
e, a tarde, das 16 hs. em diante

Resíd: Vida! Ramos, 66.
Fone 1067

FRACOS •

A�ICOS
TOMEM

Yinhl Cl!m.
"SILVEIRA"

Em Fpolis. - na, Redação do «O ·ESTADO»
Em Je írwí le - no Hotel Príncipe

. -.\

Grande TÕ"lco

u • uu III ..."'...... u .. ma: ... pt; iii"... ,.

COMPANlDA "ALIANÇA .DA RAtA-
"

..d.da •• 187. - �é•• = I A I ;.
lNCEWDIOS B TKA.NSP�RTE�

Cifras do ;BaÍaDço -de 1944:

.

-

f'
,

'

r�D()S
:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabitidades
Receta
Atlvo

Sa nüui 001
Ue D.N.S.P. n' (99, de 1921 I.... __..

2

I Sala de jantar
I

Vende-se urna, quasi nova:

mesa elástica, 6 cadeiras. cris

I
taleira.
Tratar: R Tiradentes -- es

I quina Travessa Ratcliff.

I
5 v. I

AUTOMOBILISTAS
Atencão

...

Pal'a o 'seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Praça da Bandeira Ine, 37
_-:�

Cr.
Cr$
"

80,,900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt:S2 - Sa.la 5

Edifício Cruzeiro FloriaI\6po}is .

«,

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades
98.687.816,30

z6.736.401306,20
É lW8 Q� VK

NOlUl, :x V»
II. B O L&.f
-

PODDOSO .A:UD-
!.lAR NO TRATÁ

?I.1ilNTO DÁ

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

de Carvalho. -0,. Francisco I
Joaquim Barreto Ó� Ar�ujo i

� �..�

Crédito Mútu.o Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PR�MIO MAIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificccões e médico grati1l
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções �DIS'rINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratós, algodões, morins e aviamentos
pal'a alfaiates. que recebe diretamentt' das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Flol'ian6polis, - jFILIAIS em Blumenau e Luj ae ,

•
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Quinze mil tone,ladas de trigo argentino serão explrtadas ,para o BraslE .J

em troca de açúcar e pneumáticos para caminhões, necessários ao paí�
.

platino. Outras quinze mil toneladas virão, livres de compromissos:
de intercâmbio.

Florlanõpolb, 16 i:le Abril de 1946

,Melhora a situ.ação inter-
naeienel da Argentina
Lima, 15 (U. P.) O' Ministé- dustriais e Ferdinand Smii,

rio das Relações Exteriores, secretário da União Marítima

respondendo á nooa comuni- Nacional. Ambos pediram o

cação do Departamento 'de apôio do Congresso ao Comi
Estado norte-americano sõbre té. A resolução pede também
a situação argentina, declarou o julgamento do regime iran
que o Perú concorda com a quisia perante o Conselho das

proposta feita pelos Estados Nações Unidas, sob c acusação
Unidos, através da menciona- de que êle constitue um pert
'da comunicação - um memo .. go para a paz mundial e acu

randum datado de 2 de abril sando o seu govêrno de abri

corrente, á Comissão dos Di- gar nazist.as que estão fazendo
retores da União Pan-Ameri- experiências sôbre a bomba

cana, no sentido de se nomear atômica, Também favorecem
um comiõ« que coordene os o bloqueio econômico á Espa
vários projetos sôbre os tra- nha.
taâos já submetidos ao estu- ------------

do das nações americanas, IEL
IIW

bem como "outras sugestões PORTENITO
que venham a ser feitas". 'F:m visito a ..to Capital enccn

Acrescenta a resposta, que o I tro-se entre n6. o já conaa�rado
Perú trem, a certeza de que. �on,tor patrício, �I:' POR!EN1TO•
"quando surgir a oportunuia- Interprete de mU.lca., Centro e

.
� Sul-omer'cana•.

âe da assinatura do respecti- o intérprete dos mais bélo. me.
Vo pacto com a participação lo,dia. portenha. e mexicanos. .e

de tôdas as nações americanas, opre.�ntará. ainda �.t.a .ema�a.
o mesmo possuirá a necessária. ao mIcrofone do RadIo.Guaru)á.

,
. ." . .

numa temporada de 30 dto., sob o

eiiciéncia para cumprzr o ob- alto patrocínio de grande. e con-

jetivo visado e a autoridade ceituadci. firma. de.to pra9a

que ao mesmo será dada pelo «o .ESTADO» de.eja ao �i.itante
consenso unânime dos nossos

o �al. franco, .u�e.so dIante do
, "

rnícrofone do «maIs popula r».
pazses .

.

. .....

Nova York. 15 (U. P.)
Uma resolução, pedindo que
os Estados Unidos cortem
suas relações diplomáticas' iiom
Franco, foi adotada unanime
mente pelo Comité da Espa
nha Livre, com sede na Madi
son. Square..Os oradores foram
Saul Mills, secretário do Con
gresso das Organizações In-

Acelon Souza
De sua viagem 'ao norte de ISte; Catarina e ao vizinho

Estado do Paraná, regressou
o sr. Acelori Sousa, que ali
foi a serviço da importante
organização Carlos Hoepcbe
S.A., da qual é esforçado
Diretor Gerente.

COMPANHIA TELEFONICA
CATARINENSE

FONOGRAMAS RETIDOS
Dr. Baier Filho. dr. Ane. Gual

berto, rir. Ataliba Cabral Nev...
Inapem, Izaura A/c José Marco.
Estreito, Alcione Costa. Zuleima
Luz, Loura Santos Estreito, sto.
Dulce Luz. Simas Pereira. Rodolfo
Koffke e Alfredo Foes.

(ines R i T Z

ROXY
RITZ - ,Hoje ás 5 e 7,30 hrs.

ROXY - Hoje, ás 7,45·hrs
- Sessões das Moças -

Betty Davis, Mirian Hopkins,
Gig Young, John Loder e Do

lores Maran
'

UMA VELHA AMIZADE
Para o mundo ela' era um gê-
nio_..

.

Para seu amado ela era in
genua ...
Para sua rival ela era ape
nas ... falsa ...

Preços:, 1,20, 1,80'e 2,40

KNOT
o PRECEITO DO DIA

ALCOOL E DOENÇAS
INFECCIOSAS

Contra o etaqu,r da. doença.
infecciosas. o organi.mo dispõe de
def.esa. naturais que o álcool en

fraquece e até destrói. Na preven-
9ão de tai.s dtíeilÇàs. cumpre evi
tar bebidas alcoólica•.

Ml?ntenha o organi.mo em

condições de re .i.tir às in

fecções. não tomando bebidas
alcoólicae. SNES.

.-.- .. -.-.-.

Amanhã RITZ, ás 7,3D horas
.

última Exibicão -

EVOCAÇãO

Tal tem sido o afã, a ceguei
ra, li. idéia obsessiva que nor

teia os artigos do Diário da
Tarde. Havendo-se retirado o

sr, Pedro Cunha: da direção e

superintendência da citada fu

lha, assumiu-as o acadêmico
Medeiros Vieira. Este, aldás,

, sempre subscreveu com desgar
re. penacho e topete erguido, os

seus artigos vasados em língua
áspera, panfletária e agressiva.
Talhado sob medida,' outro não

podia, em tão marcadas tendên
cias, demonstradas de sobejo,
empunhar o facho do incendiá
rio da oposição, Medeiros é o

maxrmo . divisor comum dos
rancores da U. D_ N. local.

cê�!�a c:�s::�::tee� :iOI�tí::;:e�i� Indl·scul,·velmente verdadel·roataque, violento, da iconodastia
I

'

profissional ou vocacional, e I
que riscou da sua rota cotidiana,
no Diário, a palavra benevolen
te, o conceito crítico, a serena

aprecia'ção dos homens e dQS
atos que se relacionam com o

Govêl'uO do Estado e, até, com

o da Repúbldca_
O seu lema podia ser

U problema do: leite em
. tlorl3nÓpolls

Tendo chegado, a esta Re-I Moahir Oliveira, Diretor em be, é uma, 3 litros, que-tem 16;

dação, reclamações sôbre o exercício, que prontamente nos menores.

Serviço de Beneficiamento do I franqueou o estabelecímento l Respondendo-nos como 80-

Leite, dirigimo-nos áquele es-1 que dirige, mostrando-nos co- lucionar o caso do le:i:te, o Dr.

tabelecimento, a fim de

COlher-I
mo se processa o serviço do Moahir Oliveira, e;cPlico':l que

mos dados certos, para forne- leite, o que, aliás, achamos o' está to,mando todas as provr-- I)
cê-los aos nossos leitores. mais perfeito e organizado. dencias, pois está percorrendo-
,NUma visita que fizemos, I' Como, porém, nossa visita se todos os arredores da capital,
ontem, femos atendido pelo dr-] prendia a dados sôbre a falta até Angelina, Taquaras e Nova

: do leite, formulamos a pergun- Trento, a fim de conseguir lei-·

Positivamente, não é ta ao Dr. Moahir Oliveira, que te pago pelo mesmo preço, por
:' sedutora a discussão dos assim se expressou: "Para que será vendido depois de be--

merecimentos individuais de A, fornecer leite satisfatóriamen- netíciado, .isto é, um cruzeiro e'

B ou C. te á população de Florianópo- trinta centavos.

Em terr inha
'

pequenina, mais lis, somente nas' residências A razão da falta do leite, no

dada ao mexerico e ii maledi- pantículares, que estão dividi- momento, é a aproximação do'

cêncta 'o bem e o bom que um
das em 7 zonas, lprecisa-se no inverno, e, como todos os anos..

cavalheiro tenha em seu caráter I
mínimo de 2.500 litros de leite; a p.rodução do leite' desce.

e despenda em seus atos, são porém 'como o sr. pode observar, Tem-se, também, a dificulda-'

obscurecidos, turvados e tingi- a soma deleite ontem aqui rece- de conseguir dos produtores
dos por somenos defeitos pes- bido, é de 952 litros. Dêsses 952 a venda do produto, pois eles

soais inerentes, as mais das ve- litros de leite, são' tiados 300 não se mostram ínteressados..

zes, às criaturas mais dotadas paa os Hospitais, Casas de Saú- E tem-se, ainda 'Ü caso dos pe-' {j
de virtude, e apuros de educa-', de Maternidades e Estabeleci- quenos Leiteiros, que saem de )

ção. mentos Escolares. Com os 652 casa 'com 20 litros de leite, e en-'
Estar a apontar, todos os dias, ) lj;i;ros O revezemento: certos tregam 10 litros no Se'rviço do,

num homem' público as man- dias, determinadas zonas fi- Leite a 1,3Ó ,e 'Vendem, pelas;
chiuhas e os grânulos de pó do cam sem leite, para que possa ruas 20 (vinte) litros a 2,20_ •

vestuário, os argueiros do ôlho, .atender a outras. Após estas informações, saí-,
a falta de lustro das botinas ou Quanto a privilégios, não exis- mos do Estabeleoímento do Lei

a ausência de polimento das tem, pois nenhum estabeleci- te, na espectatíva de melhor"

unhas, degenera em impertínên- menta comercial recebe leite, compreensão, para os que.
cia, a que a linguagem familiar e os particulares recebem to- fornecem o leite e os que O

deu o nome _ de "tomar assina- dos iguais, sendo que a casa I consomem, do Serviço de Ben�-
turai", particular que mais leite rece- tícíamento.

.

"Nos teus anátemas põe asa

E vai aQ mundo praguejar",
nos têrmos de uns versos

de Cruz e Sousa, cuja inspira
ção poética se ressential, aliás,
de mágoas fundas e' dôrs de in

just.as l>reterições.
O Diário, porém, traz ao cabe.

çalho o nome do sr_ dr. Adolfo
Konder, quase incompatível com
os arroubos delirantes e a fra
siologia deslingu3!da do acadê
mico-diretor. Quando o chefe

,PETIDlIIR
'H�III[aIR

,
. . .

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

l

Encontradas 8 toneladas,
de' arquivos olemões
llIUNICH, 15 (U. P.) - Escondido.s em covas, nas mar-'

gens do do llIeno, foram encontradas oito toneladas de arqui-,
vos alemães, contendo os nomes de milhares de soldados da,
h"warren ss" e da Welll'macllt. Os arquivos ainda eontínham
documentos da Corte llIarcial, contando que muitos soldades
tluham sído ruzilados por "cl'imes políticos". As acusaçõés.
eram Ieítas pelos agentes da Gestapo.

Sentenciado à morte·
SHANG.!\I, 15 (U-. P.) - Cheng Kung Po, cuja atividade'

como preskíente fantoclle do govêrno da China nomeado pelo
govêrno Iaponês, o torna o maior' criminoso de guerra chinês",
roi sentenciado á morte, por eríme de alta traição.

Varsóvia, 15 (U. P.) - Oi mos .n ove meses. Em entrevís
general Josef Cyrankíewícz, ta á imprensa, declarou Cy-
secretário geral do Partido 80- rankiewicz que os assassinatos.
cialista, declarou que "é indis- foram cometidos numa média
cutivelmente ve,rdadeiro" que de quase trinta por dia e que'
sete mil 'Políticos poloneses êle mesmo escapou por pouco'
foram assassinados nos últi- Responsabilizou ele, por tais:

atos, os elementos nazi-fascis
tas da Polônia e do govêrno-

udenista de Santa Catarina dis- exilado. Declara que as deso'r
cursa ou escreve, não tem ovo- dens na Polônia não são culpa
cábulo sôlto nem' Q desenfreio do govêrno de Varsóvia, mas"

das expressões escachantes. Bem são, em parte, causadas pelag,
ao revés. É pol�do, cometlido, psicoses do após-guerra.
ca�'alheiresco. Baltimore, 15 (U. P.) - O

ministro do Exterior do Méxi
co, Francis.co Castillo Najera ..

partiu do Hospital John· Hop
kins, depois de uma semana de
tratamento. O médico infor
mem que as condições de saú�'
dé de Nâjera são excelentes.

.Najera não declarou qual o

seu destino, mas acredita-se·

que ele Ü'á a Nova York, para
tomar parte na sessão do Con
selho de 8egurlilnça.

E em que modêlo, senão êsse,
devia! o fogoso e espumejante
acadêmico, b�scar orientação de

compostura publicitária?
Contudo, não; não é o sr_ Adol

fo Konder o figurino pelo qual
se vestem os rodal>és e os bus

capés do juvenil estudante da

Academia de Direito.

Se o pomos em foco, é que

êle mesmo já se colocou nesse

pal>el, cujo único tralço de bele

za, é, ineg,àvelmente, uma lição
para os anônimos, sorrateiros,
escondidos colaboradores, guer

rilheiros e atiradores furtiv,os

do Diúrio: a sua assinatura.
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