
A .. Polonia voltou ,'él UI'; -fa- maiãI· do Conselho da DIU, O· rompimento
imediato das relações diplomáticas ,das Rações Unidas com a Espanha de franco.
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o JUlG MENTO DO
EX.IMPERADOR

PARIS 17 (United) - A rádio desta capital divulga um

despacho d� Cltumq King, dizendo que a China e. a Russia en�.
iraram. num entendimento sõbre a enõreça do imperador da
Maruictiúria, Pu-Hu-Yen, que deverá ser julgado em Chung
King, como criminoso de guerra.

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

Trapaceiros e não comuni��as• H 9726
- 110,sCOU, 17 (U. P.) - n:. Demínov, comentansta do

I" '{.Pravda", denunuiou o chamado "Partido Comunista Suíço"
,----,-----,--------

como orgaulzaeão de "provocadores políticos" e afirmou que
toda a sua "honafide" se resume em que são membros do Par-

Serlea '11·vr.,e ate' n fim dn !a'no dAePOulmíGi(a(banrobae�aCZaOlç!o}> tidO����I:;S��alificou os membros do "Partido ComunistaU I U ti U
_

•
Suleo " de trapaceíros e não comunistas. Declarou que I são

LONDRES, 17 (U" P.) - Um porta-noz do Foreign Offi- Fortaleza 17 (E.) _ A po- "elêmentos criminosos", que criaram o chamado partido co-

ce, coment'ando a situação na Indonésia, declarou que a� [õr- lícia local e�tá procurando Má- munísta com o propósito (l,e provocação,
'

ças britânicas estão sendo retiradas á proporção em que vão rio Simões de Carvalho, co- Acr�scentou que quando o ,g'ovêrno suíço dissolveu o Par

chegando os contingentes holandeses, embora "esse processo nhecido por "Barba Azul", tido Comunista, em 1940, todos os comunistas entraram para
tenha sido 'bastante demorado". acusado de ter se casado oito o Partido 'I'rabalhísta e,w muito emhora,. thessem1t.iddO ,pel'fm��-,

Corno se sabe, a Tass anunciou de Haia que 2.500 solda- d' I díb
.

d 'são em fevereiro de 194", para reorgamzar o par I o, pre err-
vezes, ten ou' 1 na o o pro-] : ,

.'
'

'

dos holandeses foram transieriâos de Batávia p,ara Bandoeng prio senador Magalhães Bara-l1'am ficar dentro do PartIdo- Trahalhista.
nestes últimos três dias, enquanto outros contingentes ho- ta, o qual, durante sua estada' ,

f di'
·

landeses desembarcaram em Bornéu. A mesma agência cite,
n-a lnterventoria paraense, foi Preparandn a de esa

.

o mperlovárias fontes holandesas Lama' tendo, afirmado que as fôrças padrinho de um dos casamen-
,

U
nacionais da Indonésia "estão para receber breoemente urna tos. , GENEBRA, 17 U. P.) �. A formação de uma fôrça ,cientí-grande quantidade de armas britânicas, inclusive tanks"� A pedido da polícia de Be- fica para a defesa do Império Britânico, com o apoia de todos

lém, a polícia desta capital os govêrnos dos Domínios e dispondo de Iaboratérlos para

8 m·11 casas pa,r� P.' ftlegre havia prendido Mario Simões, pesquisas atômicas, será discutida na próxima. reunião dos
. U que foi enviado, sob custodia, prtmeíros ministros da Commonwealth, em Londres.

para Belém. Chegando, porém,

13ÔS !�:��ot����l�SS�� ��jserva�o�?:s�f:��r�����U on������ ��UI�; ���z�e�u;�n��:�dir'�!�rba Serão ampliadOS
.

Visitaram' os ponlos
ma da construção de 8.000 casas, para resolver o .problema da Montevidéu, 17 (United'). - p'r'I·DCI·pal·S'

'

t· t Ill( d·d ot d O coronel Paul Vaehet, dire-.habítação em Pôrto Alegre. Também es iveram presen es os ll.e I a SDiUa a tor dos serviços sul-amerlca- Cidade do Salvador, 17 (E.)delegados das autarquias. _.

Foi nomeada uma comissão para redigir o plano. J.oão Pessoa, 17 (E.) - O
I
nos da Aír France, chegou, - De passagem por esta. capi-

No decorrer dos debates foram examinadas as possíbllída- juiz de direito da 2a Vara da procedente do Rio de Janeiro. tal vários escultores, médicos,
des de vir a Caixa Econômica financiar as construções, Alvi- capital, sr. Manoel Maia, des- Em conversação com os dírí- professores e 'pintores, con

trou-se também pedir ao govêrno federal a liberação de parte pachando o 'processo sôbre
.

o gentes . da aeronáutica civil templados com a bolsa de es-
"
dos lucros extraordinários para êsse fim. caso da sra. Iracema Sobral, uruguaia, confirmou que a Aír tudos proporcionada pelo go-

.

do Preventório Eunice Wea- F'rance, em prtncípios. do mês vêrno francês, vísttaram os

f I 'I'O C g
ver, reiferente á lmtrorníasão vindouro, vai começar a liga-I pontos principais da cidade,a eceu aos �n resso. dos poderes públicos, deu um ção regular da França com os)mostral1do-se satisfeitos com

10"% T b h
- despacho mandando que se

I países da' América do Sul. A o que viram. '

� anos. ra ai ista I oríeíasse ao interventor fede-, A.ir France utíltzará, a princ�- Sera.... I1r.-
t

daLavras do Sul, (VJa postal)

I' . 1, 1 '( I ra�. Jip,ra' que '+os�e sustada ,a! pIO, aparelhos americanos DCV .., =�.' Faleceu nesta cidade, con- .Belo Hçrtzonte, 17 (F... ) _, medida, adll�nistrativa' quel n.�.. .,_

tando a avançada idade de 103 A comissão -organízadora dó afast�u à' autora da presídên-'
-

�-

brevem nteanos a; anciã Clarinda Lemos I 2° Congresso Trabalhista a
��a da SO,ciedade de' Assíatên-!Uma das causas

-

Pereira (Tia Clara), como el'alre.aliza'r-se em. Juiz de Fora n? era aos Lázaros e Defesa Con-
d 21 d b I t d 1 Porto Alegre, 12 (E) -vulgarmente conhecída. A ex- la e 3l 1'1 corren e, e 1- tra ta Lepra, Maceió, 17(E.) - Devido á,'

.

b d Será errada, em breve, a se-tinta era uma das pessoas mais erou recomen ar aos repre- serre da assaltos verificados
I

.

O d' cretaria de Saúde Pública eantigas desta localidade; vi- seruantes c as.slstas �ue se

pre�o O aesear na capital do Estado, o inter-
Assistência do Rio Grande doveu sempre sozinha, num ve- a_?stenh3;n! de mtro�duzll', q.ues- . \I Y

i ventor federal reuniu as auto-
Sul.

'

lho casebre de material de sua toes polítícas ou ídeológtcas, em Alagoas i ridades policiais e a imprensa,
propriedade, á rua Sete de Se- nos debates do Congresso.

M" 17 E O
\ realizando-se amplo debate. ,O projeto está elaborado e,- ! aceto (.) - memo-

A toríd dea esclarecerarn ttembro nesta localidade. Não
.

I d
'..

r't d
s au Or! 3l es esc areceram segun:do o seu autor, sr. Fre-

deixou pare11-tes aqui. Por seu TIa, ps usmelros, so lCI a?- o
que a gual'da civil está em pés- derico Buys, 'atual diretor do

modesto e 'honrado viver, era

O APS. f
l�m aume�lto de doze. c�uzelr.?s simas condiçô.es, devido á falta Departamento de IDducação e

venerada e admirada por to- S' Já orneceu eUbl saco e açtucar, am a nao de sub-delegacias em varlOS Saúde; não iinportará em onuso teve respos a. b'
'

'T 'd .dos que a conheciam.

60 -I 1 E t t t . C t'
alrros. para o esouro e ar orgam-H'·

.

h d 'mi '.l mo"os n re an o a oopera lva F' l'd -

f'
- .'a mmto que vm a sen o ti \I d U'

.

'
.,

t' hd -I lCOU esc areCl o que uma zaçao e lClente aos atuaIS ser-sustentada por seus vizinlhos e Fortaleza, 17 (E.) _ O de- d
os smelro� J� es a ve!t en das causas do aumento dos cri- viços. Adianta-se, também •.pela Leg'ião· Brasileira de As- CO alçu21caOrO pe o ' o aumen. o -

mes tem sido o licenciamento que o sr. Frederico Buys sera'legado do SAPS em Fortaleza, r$ o sacosistência. Ao seu supultamento senhor Pericles MQreira, de- A C
'. -

d Ab t' dos >convocados, os quaÍs não o ;n.ovo titular da secretaria a

��:pag�:��sa�o :;::�sas pes� clarou á imprensa que o 1'es- to con��::�l� il�gal ,asq��l���; se read\aptaram á vida antiga. ser criada.
meio so- taurante de Jacarepaguá já t t' d 15 d fVI' eh:daI. aumen o, a par Ir e e e-

I
. .

--------___,,_-�---
forneceu cerca de 60 mil almo- vereiro, ,e esda1'eceu que o O OU a ,: lna o envla-

E "1
... COSo Revelou que o SAPS es- açucar sofreu um liIcréscimo deavorave a tá comprando pão abaixo. do 18 cruzeiros no início da sa.fra. do dê Tru'man"- - preço atual da tabela afix,ada .

mecaolzaçao pela Prefeitura, a qual provo- Novas doOscobert'as WASHINGTON, 17 cÓ. P.) - o g'enel'al Marshall, ex-
,

Recife, 17 (E.) - Falando CO�l, forte reação por parte dos V chefe do Estado ll'laior norte-americano, retornou á China a
á reportagem sôbre a mecani- panificaçlores. Também disse Atlantie City, 17 (U. P.) _ iím de reatar suas atividade.s CO�O en.viado especial dQ presd-
zação da lavoura, o agrônomo que está sendo comprado �.bai- O dr. Charles Cpryell, da dente Truman entre os naclol1abstas e comunistas chineses,. I

Aloisio Rangel Monteiro, téi'- xo do preço da tabela o leIte e "lVI.ollsanto ChenlÍcal Compa- cujas rel�ções pioraram desde que aquele militar deixou a
nico de várias usinas, decla- o gad? ser� traz�do diretamen-I ny", declarou á Sociedade China.

.

:;'�d��emaair::áin�i��r :gr��� �fd�op���e�������1�;e:I�!�� ��:���nsa 4�eeQ:f���ad��e�l�: --Q-u-e-r-e-m---a-s-s-I·-s-t-I·-r--o---J·-u-'-g-a-m--e-0-1-0--b(lrato do que o trabalhador nando-se, assim, os interme- faltosos na tabela periódica
1'ural, que atualmente produz diários que provocam o en'ca- dos elementos, foram desco- LONDRES, 17 (U. P.) - Uma com:i,ssão de mulheres hl'Ípouco, em relação ao ganho. recimento dos produtos. bertos durante as investigações tâuicas que incluirá a, sra. Leall ll'Ianlling', esposa do um meín-

S-------------d�-----------d--
sôbre o projeto da bomba atô- �)ro trabalhista do Parlamento, está. ag'uard�,udo permissão

arlv'aram se 'a' te'mpesta e
mica. (las autol'ida(les espanhol/as para ir á Espanha a fim de aJ'Isis-

. II
.

.
-

1

São eles produtos da desin- tirem ao jlllg'amento de 3 mulhm'es ,espanholas pr.esas por'
tegração i,n,stável do uranio. ncusações não especificadas.
Disse o dr. Coryell que os NoMéias cheg'adas a esta capital' há aIg1l:ns lneses diziam.

cientistas, pJ'!evia e teorica- que JUercedes Gomei' Otero, Isabel Saenz 'l'oledano e Teresa
mente, deram a esses elemen- TOI'al Penaranda estavam ag'uardando julgamento. Um grupo
tos os 'nomes de Masurium e de mulheres hritâ:n:icas foi imediatamente á Emhaixada Es
lilliúium,' mas que os nomes !la.nholá, sendo recebido pelo embaixador Domingo de: las
serão 'agora

.

inodincados, de Bal'cenas, que lhes assegm'ou qU,e .as prisioneiras n,ão esttvaln
acordo' Com suas propriedades sen.do torturadas nem sedam' �ondena.da.s á 'morte, confornie
fjsico�químicas. poderiam verificar l)e,ssoalmente.

o MAIS ANTIGQ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proertetarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NnCETI - Diretor : BARREIROS FILHO

Ano XXXI I FlorianópoUs-Quinta.feira, 18 de Abril de 1946

\

I�

MENDOZA, 17 (United) - Apareceram todos os 72 boia
deiros que se achavam bloqueados na neve desde o dia 9, nas
gargantas da cordilheira dos Andes. Foram êles surpreendidos
pela tempestade de neve quando tentavam atravessar a cor

dilheira, levando gado para o Chile. A polícia acaba de infol'-
'mar que part'e .";onseguiu chegar- ao território chileno, en

quanto que os restantes componentes da caravana consegui
ram regressar a Tuniyan, no lado argentino.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Peça hoje ao seu fornecedor um "Cartão

Royal" que apresenta tôdas as instruções indi
ccndo 'como fazer paro receber o famoso "Livra
de Recsita Royal", Se não encontrar o Cartão,
escrevo poro: Caixa Postal, 3215· Rio de Janeiro.
DARD 8RA;"OS OF BRAZ!L I

J.W. T.

7.448

PRODUTO D A S T A N

Ação anti-tóxica do fígado
Sabe o le,itor allligo o qUe é a açã'O antri-tóxi.ca ,do fígado?
l� a ação pela qual êle ,elimina a.s ,toxinas ,e os resíduos venenosos

que talntó ,pe.ri.go oferécem para a saúde ·e para a própria vida. As llW

lés tias ·infecci.osas, as 'extravagâncias, a idade, são fatores que aca['retam

o enfraqueoimconto e alé mesm'O o id.esaparecimen<to dessa: ação. As con

sequêndas são f�e prever, bastando para isso Jembrar que as to

xinas e os resíduos venenosos ao. invéz que serem eliminados vã{) se

acumulando no Órgmüsmo.
Atenção, pois, léit'Or amigo. Lembre-se de que o HEP.A,CHOLAN

XAVIER restabelece e aumenta notavelmente a ação anti-tóx1ca do fi-
O DIFICIL gado. É o que oc,n,tenalS' ,de médi,oos atestam, acresoentando ser o HEPA-

Desde c:riança Inão posso CHOLAN o remédio MAIS SEGURO E MA1S EFICAZ para todos os ma-

ouvir falar mal de alguém... les do figado: cólicas e congestões lhepá,tÍlCas, ictedcias infe<ct'llosas, co

- Destruir é muito facil... lHes, ân,gio-colites, co}oecisUtes, cirrose, 'etc. Muitas perturbações tdiges-
- Dificil é falar bem!... tivas: azials, di,speQlsias, prisão d,e ventre, mau hálito, etc., deoorrem da

'*' anormalidade do f:í,gado e desaparecem cOlll[lletamente com o uso do
Os legumes, como as frutas, HEPACHOLAN XAVIER. No intereSse de sua própria salÚde guarde bem
São para o ventre batutas: esta verdade: ,Em liquido ou em drágeas - HEP.A,CHOLAN o r,emédfo

Obrigam-no � funcionar. soberano para os males do fígado. Atenção! O HBPACHOLAN agora se

Quem não quer ter ventre em' apresCIIl<ta em dois t\}manh'Os e a novos pr,eços: Tronanlho NORl\1.AL: -

[gTlev:e 300/0 mais !barato que o a,u,tigo e Tamanho GRANDE: - o dobro do ,

Na "bóia", portanto, deve' normall e a preço infedor ao dobl'O. 60% maior Qlue o antigo e a;penas

Bas.talnte legume usar. �O% mais caro. 'iti_ .' !d_�,
.

'

.. J.'l.�._,.

"'��••••••••".IiII••••IJ••"!
I MIGAZINE I
......... ........

Aos, nossos

Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até'o fim
COMO SENTAR�SE A MESA -- Pedimo. avi.ar p'Or. telegra-

,

I
ma. qUIlf\do e jornal néio chegar

As pessoas que se .sentam � na me.mo dia.

mesa devem fazê-lo o mais na-

turalmente possível, não incli
nando nem encurvando o bus
to sôbre a mesa para comer, o

que é de efeito tefssímo.
O ante-braço pode ser apoia

do, sôbre a beira da mesa até
sua parte média; o incorreto
é apoiar o cotovelo.
É desgracioso e denota em

baraço ter as mãos debaixo da
mesa enquanto não chega o

, momento de servir-se.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
.I:' ln;ZALJO l.E1'J;UH: Se , o W� ihe

interéssà é. realmente, uma providencia
Rara endireitar o' que estiver errado "u

para que a Igurna falta não se repita; e

NÃO o escândalo q-ue a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encamr

nhe-a <i: SECÇÃO REC1..AMAçÕeS,
de O .l,;'STA.I)O, que O· caso será levado

sem 'demora ao conhecimento de "quem
de direito, recebendo v" s. uma informa

ção dó resultado" embora em alguns ca

sos não sejam pnblicados nem a tecla

mação nem a providêneia tomada.

..

Confesso que depois que me

vinguei, não me eõnsídero te-
• liz: e .sinto bem que a esperan
ça da vingança satisfaz mais
a própria. víngamça,

M:ontesquim

DOENÇAS NERV�SAS
,

Com os progressos da mediema.
hoje, as doenças nervosas, q,uaniicr
tratadas em tempo. são males per.
feitamente remediáveis. O eurandel.
r ismo, ·fruto da ignorância, só pod.
prejudicar os tndívíduos afeta.d.os d.
tais enfermidades. O Serviç·o Na·

.cronal de Doenças mentais dispõ.
(le um Ambulatório, qae atende .ra.
tuitamente os doentes ftervOS08 In

digentes, na Rua Deodoro 22. da.'
às 11' :horàs. diàri"lente.

SAIBA QUE:
Em muitas casa da Dinà

marca existem espelhos colo
cados .nas janelas de tal. rorma
que de dentro do aposento a

que
. elas pertencem pode-se

ver o que se passa na rua. E
assim muita gente não é con

siderada bisbilhoteira ...
•

O mussulmano é homem sen

time�al
e tem. um espírito

muit poético, e, por mais po
bre q e seja, quer que rio dia
do casamento sua noiva vá
ataviada como uma rainha.

•

Bem.jamim Franylih que o

ensina a si mesmo tem um

tonto por mestre.
*'

ESCRITóRIO IM()BILIARIO
A.L. ALVES

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

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

-pra de propriedades peles Institutos
de Previdência 'e Montri>fq Estadual.

MACHADO I: CIA..
Ao;AIlcia•• Repr..entaçõ•• em

Oel'41
Motriz: Florion6poU.
Ruo João Pi.to i n..I!
Caixa Po.tal. 37
rUíal: Creaclúma

RUIl Floriano PeÍl:oto. �/'D
(Edtt. Pr6pl'lo).

Tel.gramal: "PRIMOS"
Ag.nt.. QO. principal.
munlatploe do E.to.d.,

RESIG.NAÇÃO
Há, dois anos seguramen

te, que não falo á miuha mu

lher.
-- Mas por que?
- Por:que não tenho cora-

g,em de interrompê la.
'*' RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSIVe a�

fabricadas em outros Estado,s,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares cata.i
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

CASA DE MÚSICAS
Minha patrôa mandou

bu�car a sinfonia de Semira
mis.
A duas. ou a quatro mãos?
- A duas.. O sanhor pensa

I .que. ela é macllJca?
•

EMPREGO
É o senhor quem deseja

ocupar o lugar vago na·minha
empresa?

- Sim, senhor.
.

"-- E possui atestados?
- Sim; senhor.
São bons?
- São ·ex,celentes. Eu mes�

mo os es.creví.

Ó QUE SE PENSA DA o macarrão, €scorrendo-o mui-
MULHER to bem; deitemos uma cama-

As mulheres! Pobres críatu- da em uma travessa, passemos
ras de rragilídade, de loucura manteíga sôbre êle, deitemos
e de graça! Se elas são aquilo uma camada de espinafres, ou- .

que os homens querem que tra de macarrão, mais uma do,
sejam - e se tôda a sua per- legume e outra da massa.

fidia, tôda a sua corrupção, Cubramos tudo com queijo ra-
.

tôda a sua miséria, não pas- lado, o que pode deixar de ser
.

sam da obra refletida, da obra feito, si assim apetecer-nos:
consciente, da obra objeta do
homem! AS MãES DEVEM SABER

QUE:
* Ao limparem os aposentos

CONSELHOS DE BELEZA de casa, não devem expor as

Ao expressar nossos pensa- crianças a aspirar os rníeró
mentes e sentimentos; franzi- oíos que pululam no pó. Nada
mos, abrimos, fechamos ou custa afastá-las alguns mo

apertamos os lálbiós, de modo mentos e. assim será evitado .

que a boca fica modelada se- um grande perigo.
gunda as linhas de nossa ex- *

pressão haoítuaã. A chupeta da mamadeira é
. * preciso ,que esteja perfeita-

Para os olhos de Upa de mente limpa, para evitar que
amêndoa fica o recurso de os resíduos possam azedar o

aplicar cosmético na pálpebra leite que se vai dar á criança.
superior, ainda que, em geral, O melhor é virar a chupeta
essa forma seja bonita, e rara pelo contrário e fazê-la ferver'
vez se encontra e� um rosto na agya.

.

cujos demais traços não acom- \
*

.panhem bem essa particularí- Quando a mãe tem uma fí-
dade. lha adolescente, li prudência

* indica não deixa-la praticar
Os olhos muitos abertos de- desportes sem prévio exame

vem ser' 'corrigidos, sombrean- do médico.
do Itg'eiramente com um car

vão ,castanho em todo o senti
do e earregaJIldo mais nos can-

tos de fora.
.

N c: - R' I o

.VIDA

FIMI"

D E JANEIRO

Julio Dantas

*

*

'"

AS DONAS DE' CASA DEVEM
SABER QUE:

Para limpar uma garrafa
que haja contido 19ordura, bas
ta deitar em seu. interior, pe
dacinhos de pllJpel de jornal,
adicionando-se um pouco de
agua e agitando-se em segui-.
da durante a1gum� minutos.
Ficará em perfeitas icondições.

Op objetos d!� celulóide, ro

tos, podem ser restaurados
molhando as Ibordas da ruptu
ra com á:ddo acét:ico-conc-en
tr'ado ,e pondo-as em seguida
em 'contacto exercendo pressão.
Uma mulher de ,trinta anos,

que meça 1 metro e 65 centí
metros, deve pesar mais 'ou

menos 65 quilos.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe'

o mElHOR DOS mE LHORES

RECEITA PAIM ° SEU
PALADAR

Macarrão Silv,estre
Partamos pedaços de ma

'carrão grosso e cozamo-los em

agua e sal. Separadamente
cozamos espinafres e escorra

mos depois de pronto. Faça
mos com êles um crême com

manteiga e farinha de trigo ou
de a:rroz, passando-os ligeira
mente em uma frigideira, tem
penando-os a gôsto. Sequemos

.
;
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Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua Toão
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Ano .•• _ . .. . • Cr$ 80�&'
Semestre Cr$ 45,(1), \
'Tri�stre , o-s 25�'Mês Çr$ 9; ,

Número IlÍVUlso Cr$ 0;40'
Número avulso 1doJn:ingo • _ . Cr$ 0,51), .

No i'hteritlr .

Ano .....• _ .. Cd 90,61)11:
Semestre Q$ l',;(),oot, :

'.f�}mestJ.'e , Cr$ 30,O(l)JI;
Numero avulso Cr$ ,0.501\'

- F
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elos ç()n.ceitos f"emitidos nos arfigos ,�

assinados
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.
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Nptas Rurais
Estatística
Nem 'I'ôdos Sabem

A. DAl\lASCE.NO'
Govérno, do Estade>

Jm:.jsprudncia
Vlda Militár

N�ticiâtio" do Exterior
No1iciáriQl do País

Art ígo» de Redação.
L1J)lQ 1\1. CALLADO

....'rônica. da Semana.

Pelo$. Munícíotcs'
Ma.gç,�ine·
Cóncur.sos.
Al'tigos de. Re.daÇ1�o
n. P, AQyrNOi

Notas da PrefeitUra
'Vida· Escoll;lr
lfatoS> Políctaís

.• :r

vi.® Social
V;ida FeJlli,n1p3
Religil\.Q

PEDRO. PAULO .&lAClI tlM:l>

EflPortes.

I-Dforma�ões ,úteis
TELEF,ONES MAIS NECFl.SS1TAJJOS
:Bombeiros ...•....• ". '.' ...••.•

: .'.. 131;J'rJ
'Poiíçia' ,.............. '103S'1
Delegada o, '1'. Social .•.........• 1578l
Maternidade .. , ......•..... ,..... �15S
HospitaT Nerêu Ràmos •... " ...). 83:&
Santa Casa ., •............ ,...... 1036,
cisa' de Saúd� S. ,Sebastião .....• US5 ..

Assistêrtcia Mu�icipal .
"

. . . • . • . . . • 166"'''

Hospital Militar . . . • • 11,,'1
140' B. C. 1530'
_Base Áérea ;..... 786,
7' B. I. A. ç. ..........•....... 1593-

Capitania dos Portos .•....•....•.• 1380
16> C. R. ................•.•••• 160S>

FÔr�a P.�licial :........... 1203�PenitenCIarIa .1............. 1518
"o. Estado" ........•...........• 1022'
..A G"lzeta'" . , , ,.. . • . . • 1656.
..Diário da 'farde· ..•...•••....• 157!ll'"
L. B. A. •......•.........••.•• 1643'>',
E!"p. Funeréda Ortiga ......•.•• 102...

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
A Estarão d(' plantão, durante o m�s

1 "le 'abril, as seguintes farmácias:

J 6 (sábado à tarde) - Farmaci..
I { Nelson - Rua Felipe Scbroi"t

7 Domingo - Farmácia Nelson �

Rua Felipe Schmidt.

13 (sábado à tarde) - Farmácia.

Moderna. - Praça 15 de No·

vembro.
14 Domingo - Farmácia Modern..

- Praça 15 de Novembro.

19 (Sexta·feira Santa) - Farmáci.,.

S. Antônio - Rua João Pintl'.

20 (sábado à tarde) - Farmáda.

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catari ..

nense - Rua Trajano.
27 (sábado à tarde) - Farmáci ...

Rauliveira - Rua Trajano.
28 Domingo -. Farmácia Rauliveua

- R:ua, Trajano.
O �erviço noturno ...�·á ef�tl1a(h)..

pçla Farmácia Santo Antônio sita à

rua João Pinto.

:Deseja obter
:emprego?

Procure então a nossa Gerê.a�
da e preencha a nossa ';<ficha d...
informa�ões, úteis", dando t«ida.. •

as indkações possíveIs, que ter...
mos prazer. em recomendá-lo (a)
3'08 interessados na aquisi�ão d",'
'>ons funciDnários (as).
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!'IRJl TENIS' CLUBE Dia 20 do corrente; sába�o de Aleluia, grandiosa 8oirée.-Dia 21
-I. '

.

'-

mantinée infantil, .com início às 15 boras .e farta distriboivão de
brindes� J.azz do Lira sob a batuta dD maestro PIROLITO. Mesas na-· Joalheria MORITZ.

J
,lO

/

, •. A·
-

d P I
Á·'

. 1939' ,tiovifno do Estado
.ÓrVlda Socl.a·.lj mvesae a o on.la, em , I Decreto de 13 de 'ab,'il de 1946

.'

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

'_'. a a f,enta oCidental Dec:��er�:- :;:":-a�::.: 91, § 1°, alinea 11-,

�.- cio decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de

194J:

A Jamile Maria Nahas do cargo da classe

E da carreira de Escriturário, do Quadro
Onico do Estado.
A Silvio Maciel Berendt, ocupante do car

go da c1asse F da carreira de Proressor Nor

malista, do Quadro Unico do Estado (Grupo
Escolar "Professor João Jorge de Campos",
da vila de Tangará, 110 município de Vi ..

deira).
.

Decretos de 15 de abril de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Promouer, por antiguidade:

De acôrclo com o art. 50, do decreto-lei n,

572, de 28 de outubro de 1941:

Francisco Duarte Silva do cargo da classe
G da carreira de Estatistico-Auxiliar, da

Quadro Único do Estado, ao cargo da classe
H dessa carreira, vago conforme consta da ta

bela anexa ao decreto-lei n, 109A, de 31 de

janeiro de 1946.
Dulce Pereira da Costa do cargo da classe

G da carreira de Estatístico-Auxiliar, do

Quadro único do Estado, ao cargo da classe
H dessa éarreira, vago em virtude da exone-

ração de ftnnio Demaria Cavallazzi.

P'rO'1ntYz/C1"_, /H1r merccimento :

De acôrdo C01l1 O art. 51, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

José Sobierajski do cargo da classe G da

I
carreira de Estatístico-Auxiliar, do Ouadro
único do Estado, ao cargo da classe H des
sa car-r rei ra. vago conforme consta ela tabela

I
anexa ao decreto-lei n. I09A, de 31 de janei
ro de 1946.

Zilá . Nicolich da Silva do cargo da classe
G da carreira: de Estatístico-Auxiliar. do QuaM
dro único elo Estado, ao caril'>. da classe H
dessa carreira, vago conforme consta da ta

bela anexa ao decreto-lei n. 109A, de 31 de
janeiro de 1946.

Decretos de 16 de abril de 1946
O I�TERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Desitmo r:
Ojavo Rigon, secretário da Prefeitura Mu

nicioal de Conéórdia, para responder pelo ex

pediente da mesma, enquanto durar o impe
dimcnto do respectivo titular.

Exoncrar :

Sebastião Figueiroa do cargo de . Juiz de
Paz do distrito de Espinilho, município e co

marca de Campos Novos.
Conceder exouernçiio :

. A Orlades \Volff Leite, do cargo da classe
D da carreira de Guarda-Sanitário, do QuaM
dro único do Estado, lotado no 6° distrito-sa
nitâr io, com sede em Lajes.--:

N&mca,r: f

De acôrdo com o ar!, 169, do decreto-lei D.

431, de 19 de março de 1940:
Rodolío Sih-ejra para exercer O catgo de

Adjunto do Promotor Público da comarca de
São José.

Jvan Luiz Ribeiro para exercer o cargo de
Escrevente Juramentado do 10 Tabelionato e

ln Escrivania do Civel, Comércio e 10 Ofício
do Registo Geral da comarca de loínvile, em

que ,é serventuário vitalício Rodrigo de Oli
veira Lobo.
Tobias Raupp de Sá para exercer, vitallcia

mente, o cargo de Escrivão de Paz do distriÍOt
de Pat;tlo I,opes, município e comarca de Pa...

lhoça.
Gessí FontaneJa para exercer o cargo de

Escrevente Juramentado do Tabelionato do
Registo de Imóveis e Hipotecas e Escrivania
do Crime, Júri e Execuções Criminais da co�

marca de São Joaquim, em que é serventuá
rio vitalício Evaldo Batcke.

Renwver-1.
De acôrdo com () art. 38, do decreto-lei
n. 431, de 19 d.e março .de 1940:

Anisio Dutra do cargo de Juiz de Direito
da comarca de São Joaquim, de -la entrân
cia, (classe T, da carreira de Juiz de Direi..
to, do Quadro único cio Estado) para a de
Timbó, da mesma. entrância, vaga em vir�...

de cla promoção de Clovis AIres Gama.
•

ANIVERSÁRIO: Pelo major. W, S. Webb que baseia a sua política ex- de empreendimentos temerá-

SRTA. ZITA TEIVE Lon.dres (B. N. S.) - Ainda terna em ameaças e provoca-I rios, no gênero. Diz-se, aliás,
A efeméride de hoje regista com a palavra diante dos seus ções. Não tendo atacado a! que a ocupação da Áustria re

o transcorrer de mais uma juizes, em Nuremberg, contí- França, revelou o ex-marechal I editou o episódio, embora sob

.festiva primavera da gentil se- nuou o ex-marechal Wilhem que os generais alemães fica-I outros aspectos. Mas, no caso

.nhoríta Zita Teive, fino orna- Keítel. Suas revelações têm ram convencidos definitiva- I da invasão dai 'Polônia, a coí-

.mento da nossa sociedade. um pretendido caráter exclu- mente de que aquêle país não sa era outra. A Grã-Bretanha

x x x
sivamente militar, mas a ma- alimentava nenhum intento e a França haviam declarado

STA. IVONE M. FERREIRA téria politica está aií ímplíci- sério de fazer guerra. guerra e os alemães só podiam
Assinala a data de hoje mais ta, a porejar n�s intrigas que Contudo, será bem dificil esperar hostilidades. Keitel

-uma primavera da prendada reil?Dntam através�o longo de- admitir que a Alemanha se tem um plano de defesa pe
senhorita Ivone Marinho Fer- .poínrento, entre HItler e os ge- tenha lançado a uma aventu- rante o tribunal, isso é, que

.reíra, dileta filha' do sr. Ma- neraís alemães. ra dessa natureza, tanto mais deve ser visto em primeiro lu-

.noel Marinho Ferreira Novos epísódíos surgem, a quanto a conclusão do pado gar. Suas declarações, por is-

x xx' propósito de mutua ogeriza .corn a Russia visava aos olhos so mesmo, sómente visam o

SRA. RUTE ,P. C. LOBO que se votavam esses persona- de todos dar-lhe liberdade de objetivo de salvar a própria
Aniversaria-se, na data que geris mudos e sinistros da ação no leste. Neste caso, as pele.

.hoje transcorre, a exma, sra. "werhmacht:' e a f�gura c�n-Ifor�as. a empr�gar contra a �----__ ' IIIII--�

. .Rllte Pereira de Campos Lobo, traí do nazl�:n0. D�sse �eltel P?l?ma haveriam de ser co_n-
cd. d. espôsa do sr. Alvaro Carn- queA P?r ocasiao d.a mva:sao da d:clC:�nadas ao poder de resis- Or5.

-pos Lobo, do alto comércio des- Poãõnía a fronteira OCIdental têncía desse pais, enquanto no Aderbal Ramos
-ta capital. ao longo da qual corria a fa- oeste se 'concentrariam os da Silva

x x :x:
mesa Unha Siegfried, se achava exércitos necessários para de-

STA. EURIDICE C. C. LUZ praticamente desguarnecida. ter qualquer ofensiva das de-

Regista a efeméride que ho- '.AJpenas
. ,c�nco div�sões, em m�cracias ocidentais.

je transcorre, o aniversário 1938, eXl�Iam na lmha; no AE .'certo que _no ca�o da Re-1
.matalícío da gentil senhorita ano seguinte, quando a guer- nama os alemães agrram co

.Eurídíce Carneiro da Cunha ra se acendeu no leste, I) nu- .mo num "bluff", Hoje, sabe-se r.Luz, filha do sr. prof. Eduardo mero �e divisões foi elevado que as próprias unidades en

P. Luz e gracioso ornamento para vmte. ,çarregadas de executar a ordem

<da sociedade floríanopolítana. Portanto, se a França ata- de ocupação não se encontra- I!!II------I�----....

x x x 'casse imediatamente após a vam em condições de repelir Literatura inglesa,SRA. ALCIONÊE DE OLIVEI- declaração de guerra, torna-se qualquer reação por parte dos
.

RA DIAS evidente que a Alemanha te- .franceses, nem mesmo leva- nl Rússia
Transcorre, hoje, o aniver- ria de ceder ás círcunstancías. vam munições. Seus eoman-

o .sário natalício da exma, sra. Keitel não apresentou qual- dantes haviam recebido ordens
�Akionêe de Oliveira Dias, dig- :r explicação acêrca dessa ne sentido de não oferecer ne-

:níssima espôsa do ST. prof. dr. imprevidência, realmente in- nhuma resistência; cederiam

Vílmar Dias, ustíticável por parte de uma imediatamente. Talvez, o êxi-

'X x x potência que se havia prepa- to da operação tivesse encora-

EDGAR SCHNEIDER rado tão meticulosamente, e iado Hitler para a realização
-Regista a data de hoje o

-transcorrer do aniversário na-

-talido do sr. Edgar Schneider,
- _residente na cidade de Join-
-ville.

x x x

STA ZILÁ NICOLICH DA
SILVA

.( Festeja, hoje, mais uma pri
__m:avera a rprendade senhorita
.Zilá Nicolich da Silva, fillo 01'

�.namemto da nossa sociedade.
• • •

SRA. ONDINA C. MACUCO
A data que hoje transcorre,

=regista o aniversário natalício
,da exma. sra. Ondina Climaco
�Macuco, d. d. espôsa do sr.

--Valdir da Luz Macuco, funcio
. ..nário estadual.

* :»: =I:

'STA. SOLANGE S. GUI-
MARÃES

" Regista a efeméride de hoje,
·0 transcorrer de mais uma fes
-tiVla primavera da ,gentil se

mhO'iita Solange Schmidt Gui
marães, aplicada aluna do Ins-
ti.tuto Coração de Jesús e fi
-1.hinha do sr. João Paulo Gui-
marães.

-VIAJANTES:
Ravengar Salgueiro Garcia
De passagem para Buenos Ayre.,

"'Via Porto Alegre. encontro-le nesta

-Cidade o snr. Rovengor Salgueiro
'Gorcio, socio da Magazin «A
::NOTA», uma do. principoes cosa

-ne Modo. poro Senhoras do Rio
de Janeiro.

Apêlo à Mississipi
Sbipinft Co.
Porto Alegre, 17 (E.) - A

Associação Comercial dirigilU
um apelo á Mississi'Pi Shi,pi,ng
Co., de Nova Orleans, no senti
do de que os seus navios da. li
"Ilha do Rio de Jan�iro-Santos
:Buenos Aires, façam escalas
"BO porto de Rio Grande, senã.o
:t.'�gül'1rl11e:lte, pelo menos de I'dois "m dois meses.

Instituto de jposentadoria e Pensões
dos Industriários

CONCURSO paRn FISCAL
1 - Comunico 0.08 ínteressado9' que a iden

tificação do prova especializada relativo ao con

curso em epígrafe será realizada EU dezoito. huros
do dia -vinte e dois do corrente, na sede da
Administração Central do Distrito Federal.

'1 - Pedidos de vistas e revisão de prova, na
forma do item seis das instruções número 47 pode
rão ser feitos até 72 horas posteriores a da'tc.
imediata àquela em que forem divulgo.do!J os resul
tados da prova supra citado.

Fpolis., 18 de abril de 1946.

DÉCIO REIS, Delegado

Indústria Comércio e Seguros Inot S.I.
Assembléiil geral ordinária

Ficam convidados o. ars. acionistas para a allembléia geral
ordinária Q realizar-s. no dia 29 de abril corrente. às 15 horas, na
séde locial. eom a seguinte ordem do dia: '

l' Aprovaçã.o do balanço, relatório da Diretoria e parecer do
Conselho Fiscal. relativos ao exercício de 1945.

2' Eleição do 'novo Conselho Fi.cal e suplente�.
3' Fixação dos vencimentos da Diretoria e do Connlho Fiacal

para o exercícl. de 1916.
4 Outros a..untol de interis.e da sociedade,
5' Ele�êio da nova Diretoria por motivo da renúncia do Diretor

Pl'e.identa, anr. Romulo Noceti, em virtude de ter requerido aposen
tadoria ao lAPC, forçado pelo seu e.tado de saúde.

Itajoí, 15 de Abril de 1946.
SIDNEI NOCETI. Diretor-gerente.

REIHIS(H S. A', • COMÉRCIO E IHDOSTRIA DE MAf)EIRAS
Assembléia geral ordinária

Ficam' convidados os srs. acionista. para a a••emb1éia 'wera1
ordinária a realizar-se dia 25 de abril corrente, à. 15 horas na sede
social. com o lIeguinte ordem do dia:

•

1) Aprovação do balanço, relatório ,da Diretoria. e parecer do
Conselho Fiscal. relativo .. ao .xercício de 1945.

2) Eleição do Conselho Fiscal e "lplentes.
3) Fixaçã. dos vencimentos da Diretoria e do Conselho Fiscal

para o exercício de 1946.
4' Outr<)q osgunbs d .. inter� .. e da • .,deiade.
Florlonóp,,!is, 15 de Abril de 1946

SID� NOCETI. dirstor-preaidente.

e

.oão Batista
'Boft-ltilssls

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Talef. 16-31

(Serviço ES(peCÍal do CEC
'Para "O Estado".
Moscou -A Iíteratura in

gleza, classíca e moderna,
ocupa logar de . grande des

taque no plano trienal da
Editorial Literária do go-
verno soviético. De fato, na

extensa lista de obras que
vão ser publicadas em russo,
aparecem os livros de Sha
kespeare, Byron, Kipling,
Dickens (uma edição com

pIta de 20 volumes), 'Valter
.Scott, Sterne e Smellet. O
"Robinson Crusoe" de De
foe e "As viagens de Gulli
ver", de Swift, aparecerão
em russo em tiragens d.e,.
100,000 exemplares, 'Entre
os escritores modernos, os

russos projetam grandes
edições das obras de Wells
e Kipling, uma enorme tira

gem da "The Forsythe Sa
ga", de Galsworthy, um dos
autores in.glezes mais popu-

I larisados na URSS, outra

I novela autobiográfica, . "Ik
.' nock at the doar" de Sean

O' Casey e uma outra edição
de grandes proporções ·da
obra de Michel Balchill, The
small backroom". AlBm dis
so os russos ,não desdenha
ram a poesia ingleza no seu

novo plano de publicações
literárias. Assim, dentro de
muito ,pouco tempo surgirão
as ,primeiras traduções pa
ra o Russo das obras de
Keats feitas por Pasternack,
Marshak e Levik, entre

gando-se tambem aos leito
res sóriéticos uma nova edi

ção das poesias de Byron,
entre as quais o."Don Ju-
an ", traduzido por . George
She;n.gelL Os celebres sone

tos de Shakespeare, b-uzido
por Moarshak' e .Pasternak,
serão igv.almente editados
em muitos militares' de' vo
lumes. Por fim, no :plano
editorial russo figura uma,

edição de 50.000 exemplares
de "The wutheering heihts"
(O morro dos ventos uivan-
tes) e "Jane Eyre", as duas
consagradas obras das ir
mãs Brol1te.

BARBEIRO
Preciza-se de um oficial de

barbeiro, éomDtjter,te.
"Tratar no "'S.Bo Record'" à

Pracs IS nO 21�
,

6v.-l

o E-STADO e"Con··

Ira·se à venda na

banca de jornais
-Beck»)

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITA1\í
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Vida Militar
Rio,

�

_ (-E.) ..:_ o Mínístro]
assinou o seguinte aviso:
"Em complemento aos Avi

sos nOs. 2913 e' 2920, respecti
vamente de 24 e 25 de outu
bro de 1945, fica esclarecido
que, para os efeitos do Decre
to-lei n? 8097, de 16 do mesmo

mês, o tempo de "efetivo ser

viço de arregimentação" de

Ique trata o art. 2° do citado
Decreto-lei, condicionando a

I

promoção ao posto de capitão,
é contado integralmente desde
a apresentação do oficial na

Unidade de tropa até seu desli
gamento, sem desconto do tem

po em que o oficial 'estiver
afastado do serviço por moti
vos eventuais".

, t

Ú vigor do or<iJani�mo huma-
no e a plemtude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
íuncôas glandulares. G-lantona.
a base de extratos de glándu
las e vitaminas. normalisa essas
funcõos e imprime ao 'orgemis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem ct-<lle
gria de viver: Tubos com 20 dra
geas. Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

g.eantona
Cinemo
UM FILME I (rUE É o ORGULHO

DE HOLL1;'WOOD
A 20-t!h Oentury-Fox repetiu a fa

çanha: mais lID13. vez realisou uma

pelacula Qiue fez com que Hollywo
-od erguesse a cabeça cheia de or

gulh»: "AS CHAVES DO REINO",
que será a próxima apresentação
dos cinemas: Odeon e Imperial.
Baseado na universal novela de

A. J. Cronin, realisado numa escala
de imponente grandiosidade, e apre
sentando um astro que se

. tornou
da noite para o dia uma das mais
Iídírnas expressões dramáticas do
cinema, "AS CHAVES Í>O REINO"
colocou-se automáticamente entre o

que Hollywood tem produzido de
mais elevado, de mais nobre e sen

.sacional.
OREGORY PECK; cercado pelas

figuras gloriosas de Thomas Mit
ohell, Rosa Stradner, Vincenr Price,
Roddy McDowailil, Beggy Ann Gar
ner, Edmund Gwen, Sir Cedríc Har
dwícke, JmIe Balle e muitos outros,
oferece ao rmmdo um desempenho
-que ficará para sempre Iembrado
como alguma coisa de verdadeira
mente grOOlde e extraordínárâa,

O. papel de "Francis Ohisholm"
<em "AS CHAVES DO REINO", a

extraordínáría super-pr-odução que
a 20-th Century-Fox vai apresentar
no cinema, .. foi um dos mais dis
putados pelos grandes artistas de i
Holilywood.

.

Papel cornpâexo, abrangendo um

:periodo de tempo bastante longo,
exigindo do artista verdadeira (prova
de versatilidade .e talento, todos-sa
biam que ele gloIiiJicaria o ator -que
tivesse de desempenhá-lo, Nada
mais naturaã, portanto, ,que os

grandes 'nomes o .deseiassem ardeu
temen te.
Foi' entretanão GREGORY PECK.

relativamente novato no cinema .

(ele fizera apenas um �iJlrrne antes) Iquem teve a sorte de vive-lo. E acon
teceu o que havia sido previsto:
Peck é hoje um dos ddolos do oine
ma, UJJl1 nome cornparavel ao Ide um

Spencer Tracy ou .qualquer outro
-da tela. "AS CHAV,ES DO REINO"
-consagraraan-no definitivamente co-

mo um dos mais completos valores
do cinema moderno. "

Este espetacelar filme, estará em

cartaz nós Cines. Coroados, a patiir
da próxima "Sexta-feira Santa", co
mo inicio da maior ,1'emporarda ci
nematográfica dos 'Ú1ti.mos tem
pos.

i
I

I
t
I,

II
II

!

ij ,
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ENTRE as grandes desce-
bertas da ciência mo

derna destaca-se o "insetí
cida d6 ação permanente":
DETEFON - á base deDDT,
apresentado agora sob no

va forma líquida. Verdadei
ra bomba atômica no mundo
dos insetos, DETEFON é
muitas vêzes mais .poderoso
que qualquer inseticida co

nhecido. Líquido de ação
verdadeiramente mágica,
J?ETEFON fulmina moscas,
baratas, pulgas, traças, per
cevejos, piolhos, até 90 dias

, .

depois de uma única apli
cação. Pulverizado com as

bombas comuns sôbre as

paredes, janelas, roupas, ta
petes, colchões, DETEFON

mata os insetos na hora, e

contiaua matando, por mui
to tempo, os que passarem
sôbre os pontos vaporizados.
Não mancha as paredes,
não estraga as roupas. É.
absolutamente inofensivo ao
homem e aos animais. Use
DETEFONpara exterminar os
insetos nocivos. À venda em

tôdas .drogarias e empórios.

�/
:7

UM PRODUTO DA FONTO QUíMiCA S.A.

IJIttribuidores para todo o Brasil:

IN�O MEDICAMENTA FONTOURA S. A.
Baa. 11 de Agõsto, 138 - Telefone 2-5359 - São Paulo

.A �eDda .em tôdas as Drogarias, Farmácias, Empóries
• Ilemais casas do ramo, lia Capital e lio IDteri.r.

t' ,:\,

,11:' �,A C".'A-.'," p..1'
, ....-t.. ,A.. ttt' r;��:sa�;:ISaT��t�:i�;��a�o::�.t::�9g;�:� ·1'1

• de sortimento de cO"l",miros, riscados, brins
bons e baratos. ,algodões, mortns e aviamentos

,

I para aUaiotes. que l'ecebe dil'etornenb doa

t.:,1,:1,\1.�., t;.1".o_l'elll&_.flllálllbl1l'IIrllliClillolll·lII!illllill_AI!a1Cllll!llla.s.O_••AIII!II.CIIAIIIII·.P.I.T.A_LII·.�_clllhlla_M.allllll.o_Ua.t.e.n.ç.Q.o_.d.,.O.••_.s.n.r•••._.Co_m_e.rcil_G_n.t..._.d.o_i.nlllt.e.1'IIi_0Ill'l'.__nlll°Il!lli!!lSu9{111._"i: d_:-==�,:.,'�
:1

.

".ita ,ante. d••!e'u",em .,,,. e.m�'Q', MATRIZ em Morian6oolio, _jf'ILI�tS.m��=

1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reabertura do '

Laboratório
R adio-Tecnico-Elect roo

Fundado-em 1935
Montagem de rádio•• Ampli

ficadores-Transm••o,es
Material importado direta

mente dos U. S. A.
ProDrlt'tário

ütnmer 690rgeS Bõnm
E:êctl e - Te·enico - Profissional

formado na Europa
FlorianópoHe

�U(1 JOÊÍo Pinto ri 29·· Sob.

•••••••••••••••••

5

.Religião
'o SANTO DC' 1311.\

18 DE ABRIL
Quinta-feira Santa
Ainda que totalmente entrezue

á �Ü1�1:l7moração e contemplação "'da
P�xao e ».L?l'te de Jesús, a Igreja
'!la� pode"del?,�r de entoar hoje um

Ju�Il-oso Glória a Deus no alto"
POIS, ela recorda a .1nstltUlição do
Sacramento do Arnôr, a sagrada Eu
,-carLSha_. Na noi.t'e antes de sua mor
.te, Jesús confiou á Igr-eja nascente
-o �lalQr tesouro do céu e da terra,
-- fi SI mesmo sob 'a hUimilde aparência
da Hóstia consagr-ada. :E: ela o mo
.numento imperecível do amôr que

, o Redentor vota ao gênero humano.
.A p�qt.l,ena Hóstia é fonte perene
-de força e luz. A'O redor dela forma
ram-se as rm'au'estosars catedrais e
.'as humãldes igrejinhas. Ao redor
<do aldar ,euCllrístic'o agruparam-se
"casas, formando cidades e capitais.
.A pequena Hóstia fortalece os que
trabalham ,e os que sofrem. Ela
.inspira coragem aos Mártires 'da' ""'1

f
A , �i

. a:ç� ás aIcr?'3-s virginais. A pequena
_,

Hóstia realiza a predição de Jesús: '1
'''Eu estarei convosco até o fim dos r

. séculos. "E onde está .Jesús estão
,a verdade, .a vida e a hiz, Conf'ian
-do nos 'mt>recimemtos da Paixão e

.

,Morte de Jesús-Hóstín que espalhe
-e111 nosso Brasil, cada vez mais sua
luz Mim de que reine a verdade que
JllOS conduz á Vida.

Passados são 89 anos, e a' data de
18 de A1;lril, é relembrada com mui
ta gratidâo por 'uma grande parte
<la humanidade terrena, porque apa
recea" naquele dia a pr-ímeira edí
-çâó do "Livro dos-Espír-itos", obra
-que revolucíonou o mundo inteiro.

Leon HYlPoli;te Dendzard Rivail
(Allan Kardecj, oferecia com o seu
li lira, assunto enédíto, os principias
da Doutrina Espírita, Era um com

pendia dia fiJosofia espitualista, se-

.gundo os ensinos de Espíritos su

periores e recebidos por intermé
dio de' dif'erentes médiuns. Coorde
.nados estes ensinos que versavam

sôbre a imortalidade da alma, a na

tureza dos espir'itos e �uas relações
-com os homens, as leis morais, a

vroa presente, a vida futura e o

porvir' da humamidade, SlU"ge "O
Livro dos Espiritos, em 18 de Abrill
·'(}e 1857.

1.rhúto embora, em 9 de 'Outubro
'de 18tH, fossem váJ".ios exempla,res
d'OLifvro dos Espiritos, queimados

· em uma praça !pública da cidade
de Barcel-ona, juntamente com mui
tas outras obras sôbre o Espiritis
ano, g.raças a'0 ,B'Ondoso Deus, as

· gerações que vieram depois, não
se viMIll privadas da leitura de tão
maravilhoso olJvro.
Aqui 'no Brasil, temos a Federa

çã'O Espiri,ta Brasileira, que tem os

.' . _direiltos concedidos e que vem: im
,.� .. primindo-D inintermptamente, sen

, .do até a sua ipl'esente edição a mais
]p-erfeita das existentes

.
no mundo,

,segundo as pa:llwras de A. Wantuil
de Freitas.

l\'Iesm-o, daqui de 10J1gt>, nos Con.
gratulamos com a Federação EspiJ
rita BrasiJeira, pois, reconhecemns

· o seu. trabalho ingente em pról da
'difusão do Espiritismo por inter
médio do i};iVll'O, ·e c'Om a Liga Espí
rita do Brasil, que anualmente vem

pr<l<Ill'Ovend'o lUna grande oampa
:nha no sent1do de ([<ué o dia 18 de
Abril, seja c'Ondignamente come

,morado, porqt.le recordar -a <:Ipari-
"ção do primeiro livro do Espiritis
mo, é se müstrar 'gI'ato a Deus e

pr'Opugnar ;pela eXlpansão da Ver
dael'e.

Salve 18 Idle Abril. ,GlórlÍa ao Codi
ficador ill1s�gne - AJ],an Kardec.

Marcius Red�n

28 artigos
da maior
atualidade I

COMPRE SEU I:XEMPlAR lH.()JE MESMO!
I

Custa só Cr$3,OO I
...__... ..J

c.uan�a da Bahia
CapUaUzacio s. ,A.»

PERDA DE TITULO
Extraviou-se um título da «Ali

ança da Bahia Capitalização S A '.
do valor de (;,,$ 6.0c0.OO (Seis mil
cruzeiro.) de nO, de ordem 62.077
e �o. de lIorteio 3,498. emit>-do pela
Agencia Emiesoro do Fo:io de 10-
neil·o. pertencente 'ao ar. Arpo Bo
nifacío. rellidente ne.to Cidade,
com a. pagamentos efectuado. até
Abril de 1946. o qual o declaro
nulo e voe :'_requerer a re.pectiV'a
segunda via

Florianópolis. 13 do Abril de 1946.

f Vorrp. io Lageano
Venda avulso na

AGÊNCIA PROGRESSO

o
.

que dá Beleza
à Mulher

"Quase todas as mulheres que
não sejam de uma fealdade mons

truosa podem tornar-se belas",
, diz nesje artigo interessante um

famoso agente de modelos femi
ninos. No número de março de
Seleções. você aprenderá o que dá
beleza à mulher, quais as faltas
que quase todas as mulheres co

metem em relação à beleza, e como
você pode tirar o máximo proveito
dos seus atrativos naturais. Com
pre hoje mesmo o seu exemplar
de Seleções - antes que se esgote
nas bancas de jornais .

Também neste novo número:

,

R(

�
1 :
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Einstein fala da Bomba Atômica.
Dois terços da população da terra p ode
eão ser destruidos se a pr-óxima guerr-a
fôr tr-avada com a bon ba etômic». Leia
o relato de uma cn.revier» com Einstein,
na qual êl ... diz por que não transmitir-ia
t1ind:�.i f· 6. -s.ia o scgr ê.ío da bomb . atô
ln oca c pc r oue o entregada a um govêr-no
mundie .

Laboratório
Clínico

RUA JoIo PIKTO; 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
. do Estado

Flor ianópolis
FarOl. Narbal A1�es "fl Souza

da C.ust.a Avila

(

í
!._--�----_.-------------------_..
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Ilr. H. G S Medina
�arn�. b.

I

Exame de 8Q�gue, Exame para gerific,:oçõ,o
doe eemcer , Exame de urina, Exame ".)01'0

v-8rificação do gravid-ez. Exari.'le ��e esc�rl'o,
Exam-e para verificação de doenças da
pele, boca e cohelos. Exame de f-éze�.

Exame dê secreções.
.

Jlutovacdno& 9 transfusã.o de sangues,
J:..XQ� quí.mico de farinhas, bebid,a

café. cigua., etc.

o Ao/cus r)" um Pai. Depois de r lhar
para c crp.. o vem etc sua 'ilha descen lo
pera ,-, �(n:_� D, êl e foi pT. caaa parl
r (ar ';:3:. -l (,0 leu espírito elegI e e ee
cr v r ' -cu comovido adeus. Leia ês-c
1., l.t () tcca r.t.e , que se tor-nou clâsaico, a
ume mcn na que nunca desejou crescer e
não c: t, C::.1.

RECORTE .eSTE coupon preencha-o é por nosso int,er
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorize a minha inscrição como sócio contribuinte
de�a CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

F·lorianópolis, de ...•...• "... d€ 194 .

N·ülnie por extenso � .............•......
'

.

Local onde deverá ser cobrada. a mensalidade .

,..-.__'----------_--.:

l,SELEÇÕES
de MARÇO
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fQ'I'çJ.'e temos bons e! m.aus mo ...

mea tc s, Sabe porque. certos d.ee, você
(Há irr i tável , desanimado" enqu-uto nau

.

\ ;OR dJ H e« fi tào bem humorado que nada
);. �l'�CC ebcrr ecé-Io P Procure ler neste ar

tigo como a c.ência descobriu que a sua
vicia s guc ciclo � emocionais fix03 .. ' e co
mo você pode tirar proveito dêssee cicíos.

28 artigos
da maior

Iatualidade

COMPRE SEU EXEMPLAR IHOJE MESMO!
I

Custa só Cr$3 ,00 ,
"

_-.. .-1

· .

São ao tcdo 28 artigos interes
santes e estimulantes, mais uma

condensação d� notável livro.
neste novo número de Seleções.

Compre

SELECÕES
,

DE MARÇO
À vendo agora

A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS

....................
Representante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua da Rosário, 55.A, '2.0 aadar • Rio
fito ••••••••••••••••

Mfttores a óleo cri
Malitlmos, inaustriãis con.

,ugados co;m dínamos. para o

Jornecime'nto "de energia elétrica.
Hnformações: rua Major Costa.
33- FDOiis (lSv-l).

,_ �'i-!
A gripe segué frequente-

�:;5I,
mente os resfriados.Corte
êstes prontamente, fric-
cionando o peito e o pes- �) 'ê
coço, ao deitar-se, com I
Vick Vs,poRub. Descon- ..
,gestion� o _peito, facilita ,a res}Jlraçao, acalma a

tosse, traz pronto alívio.

\

Sedas
,

$� .'

\ '

, ,

Ca;sirniras e Lãs'

.,..� ·aOSA
()RL�\NlJO SOA RP}1JLI�]'

; �'l :

RDa
..

CO·Dselbei,ro Mafrl, 36 - loja e �.,tlreloia Telef'Re 151( (rede interna)
faiJC3 PnsfaJ 5 t '

.. _� Fad.• Te')'eg_: ({�carpellj:)� --- FlorianópO'Ii�
.

'
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Copyr�h' da

The HAy[ rooHlAOD! Ins;

Pelo navio «Carl Hoepeke- chegaram os veieiedores
anrs. Mario Nocet t i, José J. GaLuf e }oel Lange, que inte
graram a gua'rnição do' iate ,«ANITA», iuntemente com os

enrs, dr. João E. Moritz e Nazareno Simas que já há dias

cegres�aràm via aérea.
Conforme já publicamos anteriormente, este» cinco

conterraneos levaram de vencida a heroica travessia
Fpolis-Rio, a primeira realizada por um barco de recreio
registrado em S, Catarina.

O «Anita» permanecerá na Capital Federal aguardando
a próxima regata de oceano Rio-Santos, na qual deveré
tómar parte, representando nosso Fetado.

A estes denodados desportistas, associamo-nos às inú=
meras felicitações e apla usos que veeai recebendo dos
amigos e entusiastas da vela.

1 - que, na -Inglaterra, há.
companhías de previdência
que aceitam seguros contra o

nascimento de filhos gêmeos.
2 - que no velho parque do

castelo de, Ludwigslust, na Ale
manha, 'existe ainda hoje em
dia o riquíssimo túmulo de
um cavalo que foi sepultado

'\

com honras militares no sécu-
lo XIV.

3 - que, segundo uma sen

tença recentemente editada por
tafogo; Botafogo x Vasco, cesso x Canto do Rio, campo um tribunal de Nova York,
campo do Fluminense; Ban- do Flamengo. uma mulher casada tem o di-

gúx F'lamengo, campo do Vas- * reíto de incendiar o automó-
co; S. Cristóvão x Madureira, O GRElllIO VAI AO URUGUAI vel de seu marido, caso este o

campo do Bomsucesso. Porto Aleg-re, 16 (E.) - Es- utilize para passear com outra.
Dia 25 -. Canto do Rio x tá defínitívamente assentada mulher.

.

América, no campo do Flumi- a ida do Grêmio a Montevidéu. 4 - que uma das mais com

nense. O jogo S. Cristóvão. x A convite do Nacíonal, o tra-I prídas pontes existentes no

Madureira será transferido pa- dicional clube gaucho disputa- mundo é a de Leão, na China.
ra quarta-feira, já tendo o rá uma série de três partidas próximo a Sangang, que se es

acordo do grêmio suburbano. na República Oriental do, Uru- tende por cinco milhas e. um

Dia 28 - Fluminense x guai, com os três primeiros quarto sôbre um braço do Mar
Canto do Rio, campo do Bota- colocados no campeonato ofi- Amarelo e é sustentada por
fogo; Bcnsuçesso x Botafogo, cíal. Reina grande entusiasmo trezentos arcos de pedra.
campo do Flamengo; América por essa excurssào, pois o tri-] 5 - que, 'segundo velhos re

x S. Cristovão, campo do Vas- colar dos Pampas está com gulamentos dos Correios e Te

co: Vasco x Bangú, campo do uma das melhores equipes do légrafos de Londres, os estafe
Madureira; Flamengo x Ma- Estado. Sua estréia em Monte- tas desta repartição, quando
dureira, campo do Canto do vidéu está marcada para o praticam alguma falta no ser

Rio. próximo dia 21, contra o De- viço, são punidos como cole-
Dia 5 de maio - Bangú x fensor. j gíaís, isto é, ficam retidos por'

Fluminense, campo do Canto * ! mais uma ou duas horas no

O A�fÉRICA CONTRATOU do Rio; Flamengo x S. Cris- INSCRIÇÃO DE ÁRBITROS trabalho .

PAULO tavão, campo do Vasco ; Ma- Foram inscritos, a título
I 6 - que, ao receber a me-

Rio, 16 - O América resol- dureíra x Botafogo, campo do precário, os seguintes árbitros dalha de ouro da Sociedade
Conforme nos informou a veu mesmo contratar o atan- Fluniinense; Canto do Rio x (avulsos): Newton Mongui- Geográfica de Nova York, em

Secretaria da F. C. D., é a se- te Paulo. Firmado o compro- Vasco, campo do Botafogo; lhott e Izidoro Costa, indica-, reconhecimento pelas suas ex

guínte a tabela do "Torneio misso, foi o jogador paulista Améríca x Bonsucesso, campo dos pelo Clube Atlético, os srs.: plorações no Estado de Mata
Relâmpago" da cidade: autorizado a providenciar, pes- do Madureira. Waldemfro Melo e João Fer- Grosso, no Brasil, Theodote
Dia ia de bríü - Figueiren.- soalmente, a expedição do pas-! Dia 12 - Botafogo x Flumi- nandes dos Santos. Roosevelt, ex-presidente dos

.se x Caravana do Ar.' se, a fim de facilitar a norrna-t nense, campo do Vasco; S. '" [Estados Unidos, declarou que
Dia 14 de abril - Bocaíuva lização de sua situação. ! Cristovão x Canto do Rio, REPRESENTANTES DA I tal homenagem deveria antes:

.:x Atlético e Paula Ramos x Paulo viajou .para S. Paulo campo do Bonsucesso ; Bonsu- F. C. D.. ser prestada ao general brasí-
Avaf. e prometeu conseguir da díre- cesso x Bangu, campo do Ma- Foram credenciados como leiro Candído Mariano Ron-
Dia 20 de abril - Bocaíuva toria do Juventus o documento dureira ; Flamengo_ x América, representantes da F. C. D. nos don; e que realmente, pouco

.:x Avaí. que o habilitará a defender o campo do Botafqgo; 'lVIadurei- jogos oficiais, á vista da Indi- depois, o general Rondon re-
, Dia 21 de abril -� Caravana clube da rua Campos Sales, ja ra x Vasco, campo do Canto cação, os srs. João da Fonse-. cebeu na mesma instituição a)
do Ar x Paula Ramos e Atlétí- no Torneío Munlcipal. i do Rio. .ca Dortas e João Pedro Nunes Prêmio Lívíngstone.
co x Figueirense. Terá, porém de disputar o Dia 19 - Fluminense x Ma-' (Indícado pelo C. Atlético).
Dia 27 de abril - Paula Ra- posto de coma.'ndante da oren-, dureíra, campo do

.
Botafogo; Lom:iv2:1 Schmidt e Júl�o Víei-

C'-D'es1110S x Atlético. síva com Cesar e Maxwell que I Vasco x Flamengo, campo do ra (indíeados pelo Aval F. C.) ODEON
Dia 28 de abril - Aval x segundo informações da d.ire�' Fluminense; Bangú x Amérí- e Carlos José Batista. designa- HOJE _ Simultaneaauente

Caravana do Ar e Figueirense ção técnica do América se en-: ca, campo do Vasco; S. Cristo- do pela F. C. D.
. CINE ODEON _ Fones: _,

.x Bocaíuva. centram em· boa forma. I vãq x Bonsucesso, campo do i
.

, '1587 - 1602, - ás 2, 5, 7 1/Z
Dia 4 de maio - Bocaiuva Dispõe, assim, o grêmio 1'8.- i Madureira; Canto do Rio x

I' \ horas
x Caravana do Ar. I bro, de mais um defensor. parai Botatogo, campo do F'lamen- I CINE IMPERIAL _ Fones: _

.

Dia 5 de maio - Figueiren-I a temporada de 1946. I go. .' I 1587 - 1602 73/4 horas
se x Paula Ramos e Avaí x .. I Dia 26 - Fluminense x s.1

_ O mais empolgante es-

Atlé�iCo.. BATATAIS E O FLUMI-
I Cristovão, campo do _Flamen- petáculo de todos os tempos"

'

DIa '11 de maio Paula NENSE , go; Botatogo x Bangu, campo que já foi visto no mundo in-
Ramos x Bocaiuva, Rio, 16 - Batatais esteve do Canto do Rio; Flamengo x Viajar nos aviões da

teíro por 600 milhões de pes-
Dia 12 de maio - F'igueí- ma F. M. F., onde foi pedir ali Canto do Rio, campo do Bota- dVARIG. . f t sôas e que outras 600 milhões..

, '" .

C
- é ter a certeza e Q.ue VIajara com con or o

rense x Aval e Atlético x a- intervençao do pres1den�e Var-l fogo; Madureira x Bonsuces-l rapidez e segurança.
.

ainda verão!
ravana do Ar. gas Neto para a solução do so, campo do Vasco; Vasco x os aviões ds VARIG primam pela pontua-

.

REI DOS REIS
LUIZ GALOTTI NA PRESI- seu caso com o Fluminense. América, campo do Fluminen-i lidade. .' .

. .._ ( O filme do século)
DÊNI'1IA DO STJ DO' 1'"

- -
,. 05 que a tem honrado com sua perfer ência.

'" • • •• tríco OI nao se Interessa .se. são testemunhas . de que as horas e dias de .. com
mais pelo concurso do vetera- Dia 2 de junho - América chegada e saída de Florianópolis e escalas, H. B. Warner - Dorothy Cum-
no arqueiro, mas, ao mesmo x Fluminense, campo do Vas- vêm sendo observadas rigorosamente.

ming _ Joseph Skildkráut e;
tempo, declara que somente co' Bonsucesso x Vasco cam- Viajar nos aviões. da VAR�G é ter a. eer-

20.000 figurantes!'
'.

'
za absoluta de que emborcará e chegara. nos

concederá o seu passe para po do Madureira: Canto do dias e horas aprazados. 'PREÇOS:clube fora do Rio. O Vasco Rio x Madureira, eampo do
.

tem i,nteress�sua conquis- Botafogo; Flamengo x Bata
ta, e esse interesse já foi IDa'lli- fogo, campo do Fluminense;
festado. Em face do que deci- São Cristovão x Bangú, campo
diu o Fluminense, que somen- do Bonsucesso. '

te renovará o contrato de Ba
tatais na base de 20 mil cru
zeiros, está o goleiro impe<1i
do de tratar de sua v.ida, aqui
no Rio.' Em S. Paulo ou outro

qualquer Estado, não interes
sa a Batatais jogar, por moti
vos de' ordem particular. '

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Terá inítio, hoje, o «Torneio Interno» de lenis,
promovido pelo Lira Tênis Clube.

R6tornou à· Florianópolis a tripula�ãG
do iate «Anita»

..A TABELA' DO "TORNEIO
RELAMPAGO

Rio, 16 - Teve lugar sába
do, na sede da C. B. D., a sole
nidade para a posse do sr. Luiz

Gallotti, como presidente do
Superior Trihunal de Justiça
nes!portiva, e também a posse
do sr. Célio de Barros, como

presidente da Comissão de As
suntos Internacionais.
Na reunião, o sr. Ciro Ara

nha fez efnrtrega dos troféus
con'quistados ,pelo Brasil du
rante o Sul-Americano de Fu
tebol, em Buenos Aires, que
.são: a nova Copa Roca, "Taça
Ministério das Relações Exte
riores <la Argentina", of�reci
da por aquele Ministério; a

"Taça Bolívia", oferecida pe
la Confederação Sul-America
na de, Futebol pará. o vice
,campeão. Este troféu será dis
'Jlutooo em todos os certames

continentais, para o segundo
<colocado.

IMPERIAL
ODEON: - 3,00 (úni�) -

geral - 1,00.
I:M".JlERIAL: - 3,00 (único.)
CENSURA: - LIVRE.

..

Criancas rilaiores de 5 anos,'.
poderão

�

entrar na..s sessões.
diurnas.

PRóXIMO CARTAZ
ODEON - AMANHÃ

O admirável" romance de A-

J. Cronin:
AS CHAVES DO REINO

Aprffientando: Gregory Peck
. • - Thomaz Mitchell - Jane

.. Aceitamos representações, Ball _ Rosa Stlradner - R'oo-,
pc ra o Estado do Porano: . ..dy Mc_ DowaU --::- peggy Ann

_

Ruo Cânaiâo Lopes 40.
Garner ,e milhares de figuran-

Curitiba - Porc.ná I tss!

.......... ,. ,. ..

Repre senta�6es, (onsignações
("nta proprla

e
A TABELA DO T.,RNEIO

MUNICIPAL CARIOCA·
Rio, 16 - É a seguinte a

tabela do Torneio MlIlnicipal
carioca, a iniciar-se domingo
próximo:
Dia 21 Fluminense x

Bonsucess, no campo do Bo-

Dia 9 - Vasco x Fluminese, Vi""o-ens rápidas entre Curitiba e Montevi·

campo do Flamengo;. América déu, com escalas por Florianópolis, Pórto

X Madureira, 'campo di:> Canto Alegre, Pelotas e Jaguarão.

do Rio-; Flame,ngo X Bonsu- Informa�5-es "a filial de FhlTia'tlÓpotis: Edi·
, fíei<> La Porta.

cesso, campo do Madureira; Praça 15 de Ncrve�ro - Fone 1.325.

Canto do Rio x Bangú, campo ---'------------
do Botafogo; Botafogo x São ll. RI·c"'a Untti & Cia.Cristov�, campo do Vasco. li u \II
Dia 15, sábado - Fluminen

se x Flamen.go, campo do Vas
co.

Dia 16 - Bangú x Madurei
ra, campo do BonS'liceSSOi Vas
co .:x 'são Cristovão, campo do
Fluminense; América �x Bota

fo:;o, campo do Vasco; �onsu-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o U"JADO..-Qulnl.....,.., 18 de AbrU oe ".
..

� .......

7,

,CLUBE .. DOZE DE AGOSTO - Dia 20, Sábado de Aleluia, Seírêe.
1"Domingo; 21, Paschna das Crianças, matinée infantil, distríbuíçãs de ovos, hombons,
supresas, etc. Publicamos em eutre 100a1 o programá das festas e se realizarem

durante ·os meses de Abril e Maio.

j

- Protestantismo I
ViagensA ARTE DE CONHEC.ER OS

HOMENS'

Prof. J. Alcântara Santas

Conclusão

PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrrADO

(

Nossas instituições devem-.....,....,. •.,......t".............." --.......__...""'" ........,.�......... ..�J&......._.........-..

:ser organizadas em função dos
DR.' ARMANDO VALÉRIO indivíduos e não só em função

DE ASSIS dos grupos. Pensamos mais em

Dos Servrços de Clínica mrantn da associações oe em diretorias do
AS.sistênc�ar���ciPal � de

.que em pessôas.
CIANICA �tÉDICA DE) CRlANÇAS. Amigo rádio-ouvinte nín-ADULTOS I, '

C'..oNSULTóRJQ: Bua )\runes Ma- 4 guem tem, nesta hora, o di-
ebado, 7 (EdifíciO S. Pranclscoj. it d

'.

E tConsultas das 2 Ás fi horas ,relO e pensar so em SI. s a-
RE5WltNOIA: Ru� !i1arr.c-!)a'1 GUl· 1 mos a braços com a tarefa so-Iherrne, 5 Fone 783 I
--�

. -brehumana da reconstrucão
,�R_ MA��IRA NEVES 'imoral do mundo. Os golpes da

MedICO eSP��slI�iâg's DOENÇAS i guerra deixaram nas almas
Curso de .Aper'feiç�àmento e ,Lon.· dos homens sulcos tão profun-ga Prâtica no RIO de Janetro !' .

CONSULTAS - Peta amanná. -dos que so os recursos naturais
diariamente das 10i30 às '12 hs. à,.,. d

-"
.

tarde excepto aos sábados, das 14 i nao po erao jamais apagar.
ás 16 horas. - CONSULTóRiO:

I 'J'emos de recorrer ,61S fôrçasRua João PInto n. 7� sobrado - � I ....

Fone:p;ê!rJent; c�uêt��d��ió� Rua

r��n��o�m�s n��ta�!�:�;� Irmandade do Seubor·· Jesus. dos Passos
O'R MARIO WENDHAUSEN:\"Quem batere, talvez, hoje á

H·t I d C ·d ti
Méd;có do C,entro de saúde:e Di)�ossa �orta?" "Quem v�rá ho- e 0801 a e arl 8ue
re��r ..do llO'illital ."Nerêu Ra.mos" I je partilhar do nosso pao ou FÚNDADA EM 1765°FN'ICA

.

M�l���asde- adUltoS,.e. t achegar-se ao calor da nossa A
.

'.

CON'súL'l'óRI.O; R; Trajano,.14 fé?" "E que teremos nós pa-
. E L E I ç O

(altos da QOQfeltana "Õhí-
. , �. • . • as d Co _

quínho")
. I ra dar a quem. ja percorreu D. ocorio com OI dllpOlllbvol doa qr,tlgo.�. 23 e o mpro

CONSUL'rfo.:S: das 4 às 6 hOFa.9 .' mi..o de.to Irmo.ndode. convido oa Irmãol ellitore. (Colégio EleitoNll)
REsmtNcIA.: R «

, Felipe Bchmidt, de ponta a ponta os caminhos di 2 de
. ,

'mo '. 17 hora•. cemparecerem ao Con-38 � lI'one: manual 812 "A' .(.' . paro, no la mOlo proXI ,o,
. ..

..

. .

. -'- Ida desgraça? 1 eSi�a a SOCIe- li.atório. o-fim-de IM proceder o eleição' dOI Di9IÚdade., paro o bIênIO

Idade dilacerada por angustio- 1946-1948.
• . . •DR.

B.lAS.E..
FARACO

JSOS
problemas que. só poderão. 0.. eleit.oru

que não puderem com.pal'e.cer per mobvo JUltlf1cod�.
Médico .- chefe do Servigq de S 1 íd n os remetuão OI lual cédula. co sr. Provedor, em carta fechada e 0111-

SifiliS( do Centro de Saúde
. ·er reso VI' OS se nos OSS .

.J_ '''-tO 2"')
. .

.

DOF.NCAS DA l"ELE - StFIUS -

h têlh d
t\a�. nr 19O o t »

•

;-. AFECÇõ:Éls �:J'ltO.GEm:rAIS >cor�çoes ouyer a Ice:r: a o Con.iltóri!;,. 15 de obMl de 1946.
, .

DE AMBOS ,O.S SE�OS --: :RAIOS {amor "'.Q amor que nao se es-
. LUIZ S. B. DA TRINDADE. SecretarIo •

INFRA. - VE�MELIfOS E ULTRA." ,
. , .

. .

. vr<)LETA$
.

j'quece de nmguem, seJa quem .

d S' h
.

J
fi'

d P�CONQSU;Ji��;S�h�id1� t6hS. -

R"for; que ,não levanta barreiras Irmandade o· eu or eSDS os assoa
RES,: R. Joinyile: �7 - Fone 1648 ,entre as ,pe.ssôas;. que vê

.Q.'

e. Rosp·.tQ. I. de "atledade,coração do h0'mem e não os •• ti
, .'DR., NEWtoN DÍAV1LA· seus trajes ou a sua cor; que '. FUNDADA EM 17i5Operqç'oes ..,.... Vias ,Urlhãrias "- -

t b
.

.

Daei'g;as das, �ntl!stihó�, . ré.'to e
nag se per Ul1 a na pJ.!esença aUfN'r'A'

.

FE'IRA SANTAanus '- Hemarróidas� Ttatamen;. de
.. pessôas incompativeis,. mas ' .

-

.
.

to da :Colite am·ebiaria. 1 .

Flsiot�l'àpla "ln·i:ra vEü'.melho, eng�enh0'same'nte 'consegue a De ordem do sr. 'Irmão Provedor, convido os Irmãos e

At��â!l!)�r;\'i����tf��elff:3028Íi: 'colaboração de individuos que, Irmã�' para, rev'estidGs de suas insígnias (balandraus e fltas).
e; à tarcie; !:las 16 hs. em diante em g.eraJ, não se entenderiam,' tomarem parte na Comunhão Geral. presidida pelo Exmo. eResid: Viçlial 'Ramos, 66.

Fone li067 O amôr que é 0' ',grande Tecou- Revmo, Sr. Arcebispo Metropolitano, a realizar se no dia 18 do
ICiliaidor daquêles a quem os corrente, às 5' horas, na Catedral Metropolitana. e para a

duros pr,econceitos do mundo Adoração do Santissimo SacramentÇl e Sermão do Mandato, Da

separrum; O amôr ·que se alegra mesmo dia -:- 18 - às 19 horas, na Capela do Menino Deus.

l'com a felicidade do adversátio; Con�illtório, 15 de abril de 1946.
O amôr ,corajoso que -chama LUIZ S. B. DA TRINDADE. Secretário.
pecado ao que é pecado, que
julga os homens pecadores,
mas recusa ,crer exista uma al

,ma siquer que não possa ser

sa1va; o amôr para os que nos

evitam que inutilmente tomam
:o nosso tempo, que nos ator
�mentam com futilidades. O

11amôr, enfim, que 0'lha púa
todos, como Jesus olhou para
�Natanael, v,endo as' suas ne

Icessidades e Icompreendendo
.!1S suas possibmdades. Tal
lamôr e:&1cederia as fôrças da
humanidade.

!
O general Lee dtrigia-se de

trem para Richmond. Havia
..__I t _ ,_"" '" _· r:...""�.",._ m __ _ _ _- ".._- muitos homens no carro. Nu-

ma das estações, embarcou
,uma senhora ,bastante id0'sa e

visivelmente enf·erma. Tinha

.já percorrido o carro quasi to
do quando .chegou junto ao

general que se levantou e lhe

l.deu
o lugar. Imediatamente,

80.900.606,30 �muitos homens se ergueram
Responsabilidade!! 5.978.401.755.97 �para ofer:ecer ao" atencioso mi-
Receta

.

fi 67.053.245,,30 Ilitar a sua ,cadeira. - Obri-
� Ativo « 142.176.603,80

'I',,gado , cavalhéiros. Onde não
j i há lugar para uma senhora
� Sitústro8 pagos nos últimos lI) anos 98.687.816,30 f idosa e respeitável, muito me-

I
RespQnsabilidades « 76.736.4oL306,20 , n0'S haverá para um general.

t Caro leitor, se em nosso co

Diretores:

!
ração não houver lugar para

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco noss0' semelhante, muito me-

.�
de Sá, Anisio Massorra, 'Or. Joaquim Barreto d� Araujo n0's haverá para Cristo Jesus.

�
e José Abreu. 'Esta é a grande lição dos Evan-
� _ _ .,. ,_ .:r__", •. gelhos.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

2 da, madrugada.
7 da manhã.
10 da manhã.
S da. tarde:

FLORrANÓPOLIS - JOINVILE
SAlDA DE FLORIANÓPOliS:

CHEGADA A JQIHVILE:
SAlDA D-E JOIHVIH:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

Informações:

C1nu'gl� e Ortopedia clíntca e eí
il'Ul"gia' do toí-ax. Parjos

'

e doenças
de senhoras

OONSULTóRIO: R. João Pinto' 7
Dlârlamente das 15 à€l 17' horas.
·IUi:SIDlJjNC.tA: Almil'aJlte Alvim,.

36. Fone M. 25.1

DR. SAVAS LACERDA
cunU:a médico-cirúrgica -de Ql40s
- Ouvidos. Nari� - Çaxg;inta.
DiplQma de habítítaoão do Can'se-
1M. Naelonal de OftaJ.l'i1010!\'ia.

OO:!i'·tjU.l,TóRIO - Felip�. SCbmI
dt, 8. Das 14 às IS horas,

RllSID1llN·CIA. � Conselhelrb Ma·
fra,.77.

"l'WL,ElFÓNES 1418 é, 1204

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em JoiÍwi1e - no Hotel Príncipe

-
DR. A •. SANTAEttA

(l)wli:jlflad� pela F'aC\llUade �a
c10IT;il' de Medicina (fa 'Unl'V'll'tll�á
de d(J Bras1I). )\f�dic<? pôr <cpl1eur·
:80 do Serviço. NaCiQnal .de Doen
ws Mentais. Ex Interno da santa
Ca.sa de Mise)'ic6r<lia, e H(ispital
'Psiq'uátríçO- do Rio' na Capítal Fe-

dera!
CLt'NI�A MÉDJéA ..... D()ENÇAS

.

,

. N:gRVOSA;S
..

_ C.onsult6íriO: I!i4iflclo· Amélla
.

.�'r().
.

_ RJ.\ll Felip.e. $c!UxÚdt. Collsültas:
,

Das ·,15 ás lá horas '"-o
'RêSld�JiÇia; .Rua ..ull�rO d.e,:�!lrva

l�O .nO 1& - �lorianptt'lll!s.
•.••.I.�

DR. ROto.ÃQ CONSONI
CIRURGiA G,IllRAL ..,... .AJ;TA m;·
RUltGlA ..... M01J];;8TrAS :nll '8.'
'O,. NRORAS.- PA.W1"OS .' ..

. " FOl'm,alio péi.. Faculdade .d� Medi·
. etnna da' UniverSidade He "Sáo

Paulo: onde f()i assistente P9r' :vã
rios ànós do, SérviçQi .Ciri11'·gic9 .dO:

Prdf, 'i\jípior Co):reia 'Ne:t6
Cirurgia dó eStômago e vias ;bl
llai'i!S, 'inte'Stinos i;lelgadQ é grosSo.,
tlrÓidé, rin�•..pl'iístái:J, he�;ga;

1iteró,:Í'óvãr,09 e tràjD.pas. Varic9�·
;eele, 'iiidrocel�, v'aflze'& e .hernaí

CONSULTAS: .

das � às 5 horas', à fl,ua Felpe
Schmidt;- �J (,aLtqs lia 'çasa Pa-

. 1'a1s'o.) < ',I'e'l.. 1.5�8 ..
'

RJilSlD.I!lNdJA:. Rua E�téVe$ JIl·
.

·níor·. ·179-; Te!; M ''764

im. PDLYDORO S.. 'rIlIAGO
'Médico do Hospital de Caridade ;II"

F.lotianópolis
Assistente da Maternidade

CLiN'ICA M.ÉDICA EM· cmRAL
Doenç�s d�s órgãos inte\flOS, cspecia1':

.

mente do coração.�
ELEtTROCARDJOG'RAFI,1

Doenças do sangue e dos l;.erV05.
Doenças, de senhoras - Partqs.

. Consu1tas diàriamcnte das 15 às :8
, )lOras.
Atende chamado, a qualquer hora.

inclusive durante a noite.
CONSU'LTôRIO, RU1l Vitor Meire·

les, 18. Fone 702"
'RESIDJ;:NCIA: Avenida Trompow.ki,

62. Fone 766

NACOS •

ANb«Os
T.�I

fiah C!IsItai
'"SILVEDlA· ..

· .

MOTORES MARíTIMOS SUECOS

Gem-se
a.0is no�o� de 80 H.P. cada um completos

·com eIXO e helIce,'marca June Munktell.
ta-se com Otto Renlinger. Caixa Postal, 472
nd. Telgr. "Broren" - Santos � Est. S. Paulo.
-

---
AUTOMOBILISTAS
Atençã·o -

PredialCrédito MútuoPata o seu ,dínamo ou

l'tlotor de arranco

OFICINA ENALDAI fi.
'. ·�o

eCf"o-Radi.,-\e"'� Praça da Bandeira
, 1, JI�.-n�e-.--3-7__-----------

Proprietários - J. Moreira & Cia.

l mais preferida, é inegável.
-

2 sorteios mensais 4 e 18COMPANHIA"ALIANÇA DA BAtA"
Fudada e. 1171 - Sé_.: I A I A
INCE�DIOS • TBJ.1fSPOBT:B8'

Cifras do ,Balanço de 1944:

PREMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico grati�
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00CAPITAL E RESERVAS Cr.

'Cr$

--������������---
nOPORTUNIDADE ,.,. VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000,00.
Tratar pessoalmente com: PAPELARIA ,MELIM

Rio do Sul - Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



77 embarcações

o senador Ivo d'Aquino,· que,
.

conforme' noticiamos, deveria ter

chegado ontem ,8 esta Capital, sõmente hoje aqui chegará em face

do avião que.o conduz ter sido forçado, graças ao lIIau tempo,
a pernoitar em Curitiba.

serão' destruidcrs
. " .

nas experrencios
Roak Ridce, 'I'ennessee, 17, de senadores manifestou que, ca que não possui no momen

(U. P.) - O major general' continuarão a opor-se á que ai to nenhum outro país. Nã<r

Leslie Greves, Iíder do projeto' realização das expezíênelas I obstante, parece certo ainda

atômico do Exército, disse que
I
com a. bomba atômica, sõbre

I
para os oposionistas do pIa-

o govêrno construirá uma fá- r cuja aprovação delibera o CQ- no, que como já confirmou o'

bríen experimental, numa ten-!mité de assuntos navais do Presidente 'I'rurnan, as duas

tatíva "de se trabalhar o áto-. Senado. provas a realtzarem-se na

mo para a geração de eletrici-I, O referido Comité considera, ilhota de Bikini começarão no

dada" e explicou que os labo- atualmente a redução do mi- dia primeiro de [ulho com a.

ratóríos custarão 2,5 milhões I mero de navlos que integrará aprovação do Congresso.

de dólares. a flotilha que servirá de alvo A aprovação pelo Senado do'

O trabalho .serâ executado por a esses poderosos projeteis. O projeto de lei autorizando o

cientistas Industríaís, auxilia- senador democrata -Seott Lu- uso «los navios nas experren-:

dos pelos laboratórios de me-I eas,
declarou que essas provas cias foi postergada repentina

talurgía dn Universidade deI
debilitarão as defesas norte- mente, a pedido do senador de

Chíeagn, americanas, uma vez que da- moerata David Was]l, presi--

Afirmou o general Leslie rão ao resto do mundo infor- dente do comité naval do Se

Groves que "toda a responsa- ma.ções sôbre a bomba atômi- nado.

bilidade do projeto de constru-
SEM ANAS A N TA 'N A C ATE'D R A L

ção estará nas mãos da "Mon-

santo Chemíeal Company", lU E T R O P O L I T A N A
Outras orgunâsações foram so-

lU

licitadas no sentido de partici- Dcvidnmeute autorizados, fazemos público que nos dias 14 a 21 de abril, do cor-rente, serão-

par dos trabalhos como con- ����!�:;��s: na
Catedral Metropolitana as cerimônias da Semana Santa; obedecendo ao seguinte-

sultores e- fornecer técnicos".
Dia 18 - QUINTA FETRA·SANTA - Às 5 horas da manhã, Comunhão Geral, presidida'

por s. excia. revma. o sr. Arcebispo Metropolitano, e em que tomarão parte tôdas as Irmandades

CONTRA AS PROVAS COM A e Associações Religiosas da Capital, as quais deverão comparece!' com as suas
ó

pas, balandraus

e mais distintivos; O ato obedecerá ft.r ordem de precedência, cabendo o pr ímeiro lugar a Irman ..

dade elo SS. Sacramento, por ser a homenagem do Titular. Seguir-se-lhe-ào as demais, (le acõrdo

- BOlUBA ÂTÔllIICA com a lista existente no Consistório da Catedral. Os demais fiéis, qualquer que seja a sua ca-

W h· gt 1'" (P W·I'
tegaria social, são insistentemente convidados a tomar parte nesta belíssima parada de fé e pie-

a;s lU on, , 01' I! dade cristãs, depois das associações. Às 8,30 h. Missa de Pontificai, intercalada pelos belíssimos-

liam 'I'heis, do International e imponentes atas da sagração de Santos-óleos, exposição do Santíssimo Sacramento e se-

guida da desnudação dos altares, etc .. Ás 18 h. Oficio de Trevas, a que 'seguirá a tocante cer i

News Selrvjce) -' Um grupo mônia do Lava-Pés, coroada pelo Sermão do Mandato, que 'será proferido por s. excia. revma. O"

I
sr. Arcebispo Metropolitano. Far-se-á, durante o d·ia, a adoração do SS. Sacramento no Santo-

C.'
Sepulcro, na ordem da lista oportunamente afixada à porta da Catedral.

Ines R I T Z Dia 19 - SEXTA·FEIRA SAN'rA - As 9 horas da manhã, Missa dos Pressantificados

e com assistência de s. excia. revma., Canto da Paixão e Sermão comemorativo da Paixão e Morte.

,. de Nosso Senhor por s. excia. revma. o sr. Arcebispo Metropolitano. Durante a Missa adoração-

as I da: Cruz. Às 15 horas, Hora Santa com Via Sacra e Comemoração das 7 palavras de'

Nosso -Senhor, na Cruz, com a tocante cerimônia da Descida da Cruz. Às 18 h. O.fício.de Tre

vas e em seguida Procissão do Entêrro como de costume indo o esquife e s. excia. revrna. sob o

pálio e obedecendo ao itinerário que segue: Praça 15 de Novembro, ruas Felipe Schmidt, Alvaro:'>

de Carvalho, Conselheiro Mafra, Praça .15, rua João Pinto, Travessa Ratcliff, rua Tiradentes,

Praça 1: e Catedral, Terminada a Procissão haverá o Sermão da Soledade de Nossa Senhora.;

dentro da Igreja. .

Dia 20 - SABADO DE ALELUIA - Às 5,30 da manhã, Bênção do Círio Novo e da,

Fonte Batismal. Durante a bênção do Cír-io Novo, serão recitadas as Profecias e será cantado O"

Exultet de' notável beleza e significação litúrgica. Às 9 h. Missa de Pontifical, com os cânticos

de Aleluia e do Magnificat, no final da Missa, e incontestàvelmente, um dos atos, litúrgicos mais ..

. belos -do a110.

Dia 21 - DOl\lI"GÓ DA RESSURREIÇÃO - Às 4,30 h. da madrugada, procissão com

o SS. �acramento, ao toque dos sinos, a saída e a entrada da mesma, apenas alguns segundos de

cada vez. Às 1 O h. Missa Cantada, com assistência pontifical de s.. excia. revma. Sermão da.

Ressurreição, Publicação das Indulg-encias e Bênção Papal. Às 19 h. Coroação da Irnagem ?e"

Nossa Senhora, e sermão alusivo. Florianópolis, 10 de abril de 1946. De comissão de s. excra..

revrua. Cõueço Frederico Hobold, cbanceler do arcebispado. José Renato de Sousa, provedor da

Irmandade do SS. Sacramento, Heitor A. Dsura, 10 secretário.

FlorlanópoUS t

Fracassou
o

,-
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.
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CÂMARA CRIMINAL gencia, para que os autos bai-

Na sua sessão de 16 do cor-.· xem á 'comarca de origem afim

rente julgou os seguintes fei-,
de que decorrido o prazo inte-'

,

tos: '. gral que é facultado a ré pa-

Recurso criminal n. 5,249, ra usa.r do recurso estatuido

da ,comarca de Caçador, recor- no artI,go_ 581 .do� C. P. P,

rente ,e recorrtdos a Jus,tiça e Apelaçao crrmmal,n,. 7,538,.

Vitor Correia de Melo. Relator
da comarca ,de ConcordIa, ape

o sr. des. Urhano Sal'es.
lante a Justiça e a:pelaJdo Ri

,

Foi convertido o ju�gamen-
cieri F�anc�scon. Relator o

to em diUgência, para que os s-r. des. GmlJ:erme A,bry.
autos 'baixem á comarca de Dado proVImento a apela

origem afim de que o dr. Juiz ção, 'para an�lar o j:ulgamen
de Direito sustente ou -reforme !o pela mamfesta mcon!Sru

.a sua decisão. e?CIa na respos\a aos queSItos.

Apelação criminal n. 7.534,
da comarca de Concórdia, ape
lante a Justiça e apelada Emí

lia Sutil. Relrutor o sr. des.

Ulibano Sales.

Washington, 17 (INS)
Um ensaio "atômico", levado

a efeito no Estado de Mary
land, fracassou em seu objeti
vo de afundar um "barco da

vitória", que foi submetido á,

experiência.
I

_

O ensaie? teve lugar na esta-Içao experimentai da Marinha,
na cuiaâe de Caleock. Tanto o

almirante Chester Nimitz co

mo o secretário auailiar da

Marinha, John Sulkan, pre
senciaram a experiência.
Partindo da hipótese de que

uma bomba atômica represen
ta o potencial explosivo de 20
mil toneladas, os engenheiros
navais determinaram as di

..
mensões proporcionais de mo

do que, uma descarga de um

quilograma e meio, aproxima
.âamente, âo explosiuo, produ-
zisse o mesmo efeito que a

bomba atômica, A bomba es

talou no ar, sôbre um modelo

do "navio da vitória"; que me

dia 61 centímetros de prôa a

prõa. Depois da explosão, o

barco mostrou grandes ava

rias, mas não foi afundado. O

capitão da Marinha, tt. E.

Sauduers, diretor técnico da

estação easperimental, decla

rou aue os resultaâos obtidos

nestã prova deveriam ser \':�om

parados com os que serão ob

tidos no. Pacifico, por ocasião

das experiências com a bom

ba, atômica, a fim de determi

nar a quantidade de explosi
vos que deverá ser utilizada

nas experiências [uburas.

1Tirilidade I·
fOl'ca!
Vigá.. !

Com o tratamento pelo reputado pr.

'uto OKASA. - Á base de Horm(lnlotl

(extratos glandulares) e Vitaminas
sele"

cionadas, OKASA ê uma medicação

raelonal e de alta efieacia terapeutica,

elll todos o. C8S01 ligado. dlretament.

a perturbações das glândulas sexuaea

OKASA combate vigoroll8.mente: Ira"

queza lexual em todas as idade., lob a

lôrma ue i!:lu!iciência glandular ou vita·

minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda"

.88 perturbações de origem ovarlu&,

idade critica, obesidade e magreza, fia"
eidez da pele e rugosidade da cuti',lIa

mulher. OKASA (Importado dir"tamente

de Londres) propof"iona Juventude,

Saude, FOf\la e VigC>r. Peça fórmula

"prata" para homens e fArmula "ouro"

para mulheres, em todu a. 1I0al Droga·
rh", e Farm.eias Informaçõ....,pedidOll

. !i0 Di.tr. rl; odu!o. ARNA. - ÁY. Ri.

Br..... 101 JVe.
�

o avude não resistiu
F�rtaleza, 17 (E.) - Em

consequência de fortes chuvas

arrombou o açude Capistra!no
de Abreu.•
A enxurrada inundou os

campos vizinhos, atingindo .

a

Unha férrea. Foi destruido um

aterro de 198 metros. O tráfe

to ficou interrompido.

IJe Abril

DE PARABÉNS OS
LAGUNENSES
o sr, Ministto da Viação,

atendendo à solicitação

que lhe fôra formulada

pela Rádio Difusora de

Laguna, Sociedade Limi

tada, acaba de conceder

permissão para que a re

ferida Sociedade instale

uma estação de t édio

difusão, com a potência de

250 watts, naquela cidade.

Na mesma portaria, que

tomou o número 64, fo
ram aprovadas as plantas,

especificações técnicas e

orçamento para o funcio
namento ..perfeito da c ita

da estação,

"
Assim, Laguna terá como

..galardão ser' a pioneira da

radiodifusão no sul do Es

tado.

Estão, pois, de parabéns,
os lagunen.ses e a diretoria

da novel difusorá e, muito

especialmente; o nosso pre

zado confrade, jornalista

Nelson Almeida que, uma

vez mais e cabalmente,

põe, em evidência o seu

acendrado amo; à terra

lagunense,
Podem, desde iá,. os fi

lhos da terra de Anita e

a Rádio Difusora de La

guna contar com a nossa

pronta e desinteressada

colaboração. Tomaram posse, ontem, dos seus respectivos cargos

os Srs. Giocondo Tasso, Agente. e Nelson Almeida, Tesou..

reíre, tia Agência da Caixa Econômica da cidade; de La

guna, recentemente
nomeados pijra aqueles cargos.

RITZ - Hoje 5a feira -

4,30 e 7,30 horas

Um filme que encerra as

emoções de muitas vidas e

uma eternidade de amôr.

EM CADA CORAÇÃO UM
PECADO

Colossal!
Soberbo!

Magistral!
Estupendo!

Ann Sheridan - Robert Cum

mings - Betty Field _:_ Clau-

de Rains - Ronald Reagan
BREÇOS:
ÁS 4,30 - Cr$ 3,60 - 2,40,
ÁS 7,30 - Cr$ 3,60 único,

Econômíco t

Aproveitando os
livros deixados

.

Recife, 17 (E.) _:_ Ao se re- RlOXY - Hoje - 5a feira

tirarem desta área, os ameri- ás 5 e 7,30 horas
.

canos deixaram milhares de 1°) - Dad Camerou - Fuz-

livros, que foram agora reuni- .e.y Kni'gnt - em:

dos numa bibliotéca popular.
"ESTRADA DA MORTE"

Surgiu a iâéia de difundir a
.

Um far-west .cheio de tor

literatura inglesa em .Recife, cldas.

por intermédio dos autores 2°') - Um agradável short

antigos e atuais, ame,ricanos e em duas partes: .

ingleses,
"O JARDIM DAS MELODIAS"

3°) - 4° e 5° episódios des-

O trot'e dos "alouros te espetacular seriado:

\I "O FALCÃO DO DESERTO"

São Paulo, 17 (E.) -- Num PREÇO: - 2,40 único.

trote dos estudante-s da Facul- AMANHÃ - 6a feira "Santa"

dade de Direito aos calouros - Não haverá 'sessões nos nos

deste ano, um jovem bem nn- sos cinemas,

trido, fUli1àndo um charuto, DOMINGO - RITZ Hum

vestido de .mulher, com abun- phrey Bogart e Lwuren Bacall

dante cabeleira, e montando 16m

um cavalo, levava um cartaz "UMA AVENTURA NA

com os dizeres: MARTIMICA
"

.
"Lady Godiva protesta

.con-,tra o câmbio negro".
Todos os cartazes eram alu

sivos ao cambio negro, á ca

restia da vida e á exploração
dominante, Magnatas de car

tola, de charuto, com ares dou

torais, tubarões e todos os fru

tos da corrida pelos' lucros

apareciam. Entre os cartazes,
um . dizia: "Nunca tão poucos

exploraram tanto em tão pou

co ,tempo.

ROXY

TOME KHO

;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


