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Nova York, 20 (Por Louis F. de luta de Franco contra as ta, há disputa a respeito de colaboradores da Russia, do pita; do "Eixo".

Keemle, corresporuienie espe- Nações Unidas, então' teria quem deveria,substitui-lo e de leste da Europa, A França de- A "Gazeta Oficial âe Madn,"

cuü da Utiiteâ Press) _ É eoi- poucas possibilidades de sobre- como poâerui. ser substituído sejaria um qouêrno ampla- publicou uma disposição, 1UJ,

dente que o govêrno de Fran- viver. Uma ação decisiva faria sem á intervenção estranqeira mente liberal, de', prejerência qual se ordena a detenção da

co não abandonará o poder cair o pano sõbre seus m.to e sem desencadear outra quer- esquerdista, mas não domina- transferência âos capitais 011"

sem. luta, apesar da pressão anos de govêrno absoluto na Ta civil. do pelos eomunistos. A Grã- obrigações dessas [irmas, 1:

internacional que se está acu·fEspanha. Não Obstante, exis- A Russia quereria implantar Bretanha e os Bstaâos Unuios evidente que Franco trata de

-mulando sôbre êle no C.0nselh� tem diver{:Jê1il;.ci� de� opinião 1l1'{1: r_egim� esquer..4istf1".!w.qual ,quer��M Y.� r�gime que. jii faze!" frente, aos encarços âo«
de Segurança. O cauâilha - ne I entre as potências sobre a po- os comunistas pudessem, em qualiiicorain, úaçamente, de quais os ,atzvos dessas campa

que tem probabilidades. de tu .. í lítica a ser posta em. prática última instancia, obter Q pre- democrático, mas sem definir nhias estão sendo "transieridos,
gir a êsse temporal. Se che- !.embora seja unanime a tiesa- âominio. Neste sentido, e de forma precisa o que se en- ,a testçs-âe-jerro espambois,
gasse ,a se criar um ambiente provação ao sistema [ranquis- apoiada pela Polônia e outros tende por democrata, nos 'mas permanecendo a iiscoliza-

.
. Estados Unidos.

'

ÇM r.ea,l em mãos dos nazistas. '

Afirma-se que a Grã-Breia- Esse passo é interpretado, em:

nha é favorável a uma monar- Londres, como o indicio de

I quia constitucional, na qual que Franco se propõe a de
os partidos republicanos te- monstrar que está disposto (i,

riam' voz decisiva, sempre que colaborar com as democracias.
se pudesse persuadir o povo Ao iprocetier assim, Franco
espanhol a aceitar o sistema. não o faz porque se sinta âé
Em geral, os Estados Unidos bil. Sua [orça, principalmente.
se poriam ao lado da Grã-Bre- no que diz respeito á Grã-Bre
tanha. tanha, reside nas relações co

Bntrerüando esta situação, merciais na Espanha e na po
Franco tomou varias proui- sição que ocupa na

'

entrada.
tiências para [orialecer sua do Mediterraneo sôbre a linha
posição externa e aplacar ou' do Império Britanico que' con
confundir as iõrças piraâas duz ao Oriente. 'A Espanha é'
contra êle. Uma delas foi ter um país predominantemente
aceitado entrar em. entendi- agrícpla e pode suprira Grã-

•
menta com os representantes Bretanha de produtos que es-

rupt'ura.
de pretendente do trõno, in- tá necessitando com urgência.
fante don Juan. Taml'J,ém é um país. rico e711

.Nooa York, 20 (United) _. tência na ional de um Estado. princípio de não internenciio. A restauração de uma mo-
I

minerais, como ferro, cobre;
D delegado brasileiro sr. Leão i Isto OCOTreu antes que conhe- A não intervenção, no nosso narquia limitada, com 'âon, chumbo e mercúrio, em Cllj(�

.

Veloso, pronunciou-se conirá- I cessemos as emendas das na- entender, é dever jurídico pre-
Juan como rei, poderia ser S'1- exploração tem: invertidos, ca..

rio á resolução polonesa da: ções promotoras da Conjerên- cipuo dos Estados.'
.

tisiatoria, para a Grã-Breta- pitais britanicos. '

ruptura de relações ,diplomá-! cia d"e São Francisco sõbre es:- Assim, votares contra tôâa nha, se Franco não opusesse I'
A .. duras penas poderia �

ticas com a Espanha e sugeriu I te tema. a ação do Conselho que seje demasiadas condições para re- Grã-Bretanha perder seu im-

que o Conselho de Segurança; Ao proceder assim, o Brasil suscetioei de violar este princí- tirar-se do poder. portante comércio com a Es

adotasse o procedimento de i nada mais fez âo que proceder pio. Além disso, posso dizer Outra meâiâa tomada. por panha, nas atuais conâicões

"séria investigação" na Espa- como sempre, isto é, manter- que me parece duvidoso de Franco fo� a [ormaçiio de uma do mundo, nem quereria:ver.
f'J nha, tendo explicado Que se- se âe acôrâo com sua tradição um modo çerol, que d caso "lista negra" das firmas que os comu:z,istas predominando

ria impossivel proceder a essa: jurídica, com a tradição .co- apresentado pelo honrado de- operam na Espanh�, total ou num pais que �e estende P01"

investigação se antes o' Con-lmuni entre a maioria das na- legado da Polônia seja próph.o parcz�mente. �.aneladas. por ra�bos os lados do estreito d�
selho votasse, pela ruptura co-: ções americanas, que inclui- para a; consideração pelo Con- olemães ou iüuus da antiça ca- i Gibraitar., .

.
.

letioa.
.

'

! rani este princ:'pio, em 1938, selho, pois a forma de qouémo .------.--,----"------...------......._-_

-

I numa convençao que regula da Espanha, como a forma de .. ,

.

O. S1\ L�ão yel�so, que falou i as ��la.ço,�es entre, estes Estc:- '!!0?Jêrnos dos demais países) ·De G.auJl'e 'se'ra" -'C'·a>nd,·dalo' ,fie11l;/rances, disse: '. . I,dos. Reju:o-rr:e:, .a -Conoençtio seza qual ter: a Jsua origem,..
" J

"

Antes de tudo. qeseJo defz-I �e ..
Montevidéu, l jirmaâa n? nao entra na cateçoria dos ta:.,. �. , ,

"

.
'

.,
nu a ,"!znha poszçao em face

I
ultzmo Congresso Pam�-v1men- tos que a CaTt,a qualifica de PARIS, 20 (U. P.) - Corria, com insistência na Bôlsa de Pu:'"

-do paragrafo 7° .do ?-rtigo 20 cano. -Este princípio, o Brasi� ((situa9�0 internacional". Ao í'�s, que De Ga'!l'l�e se ap!,e!entará candidato à presi.dê!,-cia da
-da Carta Contztuczonal do o defendeu novamente, ha ,contrano, e um dos assuntos F rança, nas proxzmas elezçoes, sob a leg�nda do MRp·

B!asil. 'Nos ,seus
.

comentários I pouco tempo, ou seja no dia sôbre. os quais a Carta decla:.
"

sobre o plano. de ,Dumbartonl13 de deze1'l1:�ro do ano pas��- ra, exp�essar:z�nte, não existi- a ' R'u'ss'l·a' .Iança as bases' 'do", ':,':,'J..Oaks, o Bras'tl recomendou do, na ocaszao de transmzttr rem dzsposzçoes autorizadas
que 1os�e. introdu!id_o na Car.ta

I
a resPo.sta a uma proposta do para_ intervenção por parte das

o prznClpzo de nao znbervençao Uruguai, na qual mantive",: Naçoes Unidas. I· seu come' rel·o·em assuntos que são de compe- mos, de maneira categórica, o Por outro lado, porém, o se-" .' .'

P
.. nhor representante da' Polô- LONDRES, 20 (Por Harold Guard, correspondente da Uni-

erm1·llda a reall·zaca-o de coml'cl·oS nia, ,em seu ((memorandum" ted Press) - A União Soviética começou a lançar as bases para
.' .

'

"

no discurso de ôntem, muit� um intensivo programa comercial na Europa, segundo anuncia-

, �IO, 20 (A: N.) � Por portada, já publicada, o Chefe de ac�rtCfda_mente denunciou a mm hoje fontes fidedignas da City. Os informantes declaram

PollcIa, revogou tôdas as restrições ás realizações de comíçios, exzstencza n� Espanha de ele- que os Soviets iniciaram a fase preliminar de expansão comercial

podendo os mesmos serem efetuados desde qúe, eom antece-lmento.s
nazzstas ocupados em com a Suíça, o único pais e]tropeu cujo potencial ecOnômico se

d�ncia de vinte e quatro haras, seja soHcitada licença � Divi- pesquzsas de novos méto�os, acha, intacto.
sao de Pol'Ílcia Pol'Ítica e Social. I

de guerra. Estes novos met(j- '-::---------------------------
---------------..:..'------"------- dos de gueTTa pertencem, jus- Soll·c' I-tada a volta' t·medlitatCinco naviqs com trigo!I�:�Is:���?rA��z:H�� WASHINGTON,20 (United) - O preSidente Truman sou!

.

RIO, 20 (�. N.) - �sta.o sendo. earregados e� Buenos das desejam cont1'Olar. sua fa- tou ao sr. Herbert Hoover que inteTrompesse a sua inspeção mun ...

AIres,_com destmo ao Br�sIl, cmco navIOS, trazendo tngo e que bricacão. dial e voltasse imediatamente a esta capital, afim-de informar o

, deyerdao es�ar nesta CapItal nos primeiros dias do próximo Assim, é uma 'acusação á govêrno, diretamente, sôbre a necessidade de maior assistência
, Ul,es e maIO. 1 C lh

-'

d· po t d E t d U'd'
-

qua o 01!se. o nao po e

per-,
r par e os s a 'Ps nz os as naçoes ameaçadas pela fome.

A J-us".-ca comecou por cas'a' mta;n.ecetr md�cferentleh' Ao dcon- Atualmente, o sr. Hoover encontm-se no Cairo .

•
,,, '...

.

Tano, em o onse o, o e1)e1'
_ _

RIO, 20 (A. N.) - A Comissão Central de Preços, iniciou de tom,a: em consideração, �a O maior clclotroo do mundo
auspkiosa�ente suas atividades inspecionando vários pontos conformzdade com o que es'W

desta CapItal, a começar do Mercado Municipal, onde ,foram tue o parágrafo 1 do artigo 10

feitas várias autuações de negociantes ,que vendiam mercado- da, Ca'rta, e providenciar vara

rias sem respeitar a tabela já em vigor. ' o perfeito esclarecimentJo
-

da

acuspção.
lVJas o Conselh@ não atingi-

?����{;?!����;Ft;i�fo� ·Absolvido O mal·Or Braganç'arematzcas com o geneTal Franco
ou a aplicação de sanções eco- Belo Horizonte, 20 (Via Aé- -pelo capitão Flamarion Pinto
nômicas contra a Espanha. real - O comandante do C. Campos. Em audiência de jul-
Sómente se póderá chegaT ao P. O. R., major José Bragança, gamento, o major José Bra

amago da qúestão pOT meio de havia sido denunciado ]Jelo gançal foi absolvido sob ()

uma séTie de investigaçÕ'es, de pTOmotor da 1 vara cTimincJ, fundamento de que havia sido
forma a que melhor se possa pelo fato de ter praticado de� decretada a anistia para 08

julgar o caso. Sob o ponto de lUa pTevisto na Lei Eleitoral, que não cumpriram obrigações
vistJa objetivo, que aliás deve que constituiu na falta de 1'e- no alistamento eleitoral e

ser o nosso, não atino com messa ao Tribunal Eleitoral, que, além do mais, tal dispo
outro curso a ser seguido pelo dos nomes dos oficiais sob o sitivo era letra morta em

Conselho, se deseja que a pro- seu comando, para alistamento vista de uma modificação in

posta do representante da Po- ex-oficio. O processo foi ini- tTOduzida no Código Eleitpral'
lônia prossiga na ordem do ciado em vista da representa- que supTimiu o alistamento ex-

dia". I ção enviada áquele Tribunal, oficio.

./
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a Comissão Executiva
p_ S_ D_ gaúcho

RIO, 20 (A. N.) - Sahe-se que o P. S. D., secção do Rio
Grande do Sul, reuniu-se á Comissão Executiva, em Pôrto
Alegr,e, para exarriina;r a época opoTtuna para iniciar a

-

pro
paganda da candidatura WalteT Jobim ao goV'êrno constitucio
nal do Estado, com a presença de' diversos membros da bancada
da Assembléia Constituinte.

ESTOCOLMO, 20 (United) - Hanne Sigban, um dos mais
destacados cientistas em pesquisas atômicas dês te país, ,declarou
que um novo ciclotron suéco, "o maior do mundo", será comple
tado em fins dêste ano, devendo ser instal'ado no sub-solo, nas

proximidades de Estocolmo.Reuniu-se
do

Desmentida oficialmente
TEERÃ, 20 (U. P.) - Um comunicado oficial, distribuido

pelo Ministro da Propaganda, desmente, categoricamente as

notí.cias divuLgadas pela imprensa estrangeira e rádio �dlisso
ras de vários países anunciando que havia sido restahelecida 'a
.censura telegráfica da imprens,a iral1iana.

'
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_ rtgls lU "OO� polO-

l..MªGAZ�� n��e��ses!ra�)g�lr�i
agencias .varsovianas no es

trangeiro polono-sovíétíco, es-

Sob o reinado de ncnnque tão, atualmente, efetuando um

III, de França, na época
.

das registo dos poloneses. Sem..e

guerras religiosas, os hablt��- lhantes oroens apareceram,
tes de VHlefrance, em Pérí- ultimamente, naGrã-Bretanha
gord, fizeram um "complot" onde todos os poloneses' são
para apoderar-se de Montpa- chamados ao consulado polo-

. zíer, pequena vila vizinha. Pa- no-soviético em Londres com
ra a. expedição, escolheram a a obrigação de depositarem
mesma noite que os de Mont- todos os papéis que possuem
pazíer havíam escolhído para e para executarem o pàgamen-
atacar Villefrance.

.

to do registro.
Quiz a casualidade que, ha- Em relação a isto, teme-se

vendo tomado cada atacante que a questão deste registro
caminhos diferentes, não se possa esconder em si diversos
encontraram. As duas expedi- perigos para os cidadãos po
ções triunfaram facilmente loneses. As pessôas que se re
devido ás povoações estarem gistram podem perder o cará
desprevenidas. Houve saque, ter de emígrantes refugiados.
pilhagem e eantícos triunfaes. Refugiado na concepção do
Mas quando chegou o dia, Q6; direito internacional é aquêle
alegres guerreiros caíram em que não aproveita de qualquer
si. Houve conversações ,e tudo proteção do seu pais. É por
se combinou para ficarem as isto que todos estes que se re
cousas em seu primitivo esta- gístraram serão tratados pe
do, isto é, nem 'OS vencidos nem las autoridades do govêrno de
vencedores, corno na verdade Varsóvia sendo sujeítos á vol-
aconteceu. " ta para a Polônia.

, O fim principal do registro
é, porém, a vontade de fazer PARA ATURDIMENTO E zml-

uma espécie de plebiscito no
.

SIDOS DOS OUVIDOS
estrangeiro entre a. população

Sé v. S. conhece alguma pessôa que socivil polonesa, Icomo também, Ira de congestão catarral ou aturdímen
efetuar uma intervenção para to, recorte este áviso e le",re-lh'o.
a volta obrigatória. dos erní- o catarro o' aturdimento e a dlficw

grantes poloneses para a Po- .ade de' ou�ir silo provocados por uma

Iônia. enfermidade constitucional. Por essa ra-

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
Existe a suspeita de que tô-

de um tônico suave e eficaz para com'
das as pessôas que naseeram bater 08 males causados pela afecção ca

a leste da Linha Curzon, após' tarral. E êsse remédio, cuja fórmula esta

depositarem <TI.as agências var- plenamente vítortasa e tem proporciona-
do alívio a muitos sofredores, é cenhecf

sovíanas, OS documentos ,)010- do sob o nome de PARMINT e está à

neses, não os receberão de vol- venda em tOOas as farmácias e drogarias.
ta, mas sim documentos so- Logo nas primeiras doses, Parmint ali·

,

t' t Tia a cabeça, a congestão e o aturdimen·vieticos. Como a e agora es as
to catarl'àis, enquanto o ouvido se resta.

pessôas em Paris e Roma que belece prontamente. A perda de olfato e

eram chamadas para recebe- a liesclda do catarro para a garganta silo

rem a ,cidadania soviéttca. Se- outros s�tomas da afecção catarral qu.

t
.

t f' h' IM! combate com Parmint.melhan e 'r,egls ro . 01 a pouco Sendo muitos os males do ouvido proanunci<ado na Bélgica, sendo YOOIldos diretamente pelo. catarro, pode
que, a reação da colônia po- _ evlUi.lo oom Parmint.

10nesa foi infima. Vendo o seu

fracasso nesta ação, os age'ntes
de Varsóvia desistiram da con

tinu.açãol do registro e conse

um guiram "esquecer" o seu fra-
·casso.

ACREDITEM OU NÃO ...

*

SÀIBA QUE:"_ ".., '

Quando. um dos noivos es

tá de luto rigoroso, ré de bom
tom usar 'G out,l'o roupa preta,
sem que se chegue, a 'um exa

'gero por demais marcante.
*

O dentista brasileiro Carlos
Chagas, descobriu a "moléstia
de Chagas", =: inflamação da
tíroíde, acompanhada de ta
quicardia, - e causada pelo
esquisotripano, micróbio trans
mitido por um inseto conheci
Çl.o' pelo nome de ";bw'beiro" ....

*

As flores gmndes, de muitas
p e tal a s, chamadas "dobra
das", dão sempre menos se

mentes que as simples.
*

TATICA DE NOIVO

- Deixaste tua noiva?
- Sim, já estava cansado

dela.
- Mas procedeste ,como

malvaldo!
- Não creias. Tenho um

processo para terminar sem

pre bem esses casos.
- E qual é?
- Tendo terminado nossas

relações, eu digo: "Já sei de
tudo"; e como esse "tudo" po
de se referir a tantas causas,
elas compreendem que não
devem pedir-me e�plicações.
CSmlSS&, (lravbta� t'llame
Meiaadaa mt lholts. pelos me

D.orea preço& a6 (la CASA MIS
CILANEA - R1JOC Maf's. 6

GRÁTIS I
Peça hoje mesmo ao .eu fornecedor
um '''Cartão-Royal'', que opreMnta
Itldas as instruções indkando como

fazer poro recebf>r o fomosa "Livro
de Receitas Royal". Se nõo enC(In
tror o Cartão. escreva para., Caixa

Postal. 3215 - Rio de Jonei�o

UrUZêlOtl, tnODOI, I COIUI'(I ii 10111\1
Por H. Lindsay Mac Gro- "luta pelo pão" e f.ez um apê

ue, comentarista britãni- lo a todos os lavradores . do
co. - (Sertnço Especial Reino Unido afim de que estes
do CEC para "O ESTA- colaborem com o Govêrno -

DO"). a par de outro apêlo ao públí-
Londres - Os esforços dis- co em geral para que evite os

pendidos pela Grã-Bretanha, desperdícios de todos os gêne
para participar na maior es- ros alimentí-cios, especíalmen
cala possível na cruzada mun- te o pão. Como se sabe, a fome
dial contra a fome, encontrou que se avisinha é devida á
a sua expressão prática nas perda das grandes colheitas
medidas oficiais há pouco de cereais do Ocidente oe do
anunciadas: Tais medidas in- Oriente - consequência dire-]
cluem a redução 'de uma onça ta dos vários anos de guerra.
na ração nacíonal de g_?fdu- Sómente na Europa, onde

.

a

ras numa outra redução de produção de trigo era sufícíen-
250'.000 toneladas nas importa- te para a alimentação de 300
ções anuais de trigo, e no 1'08- milhões de pessôas, ficou re

torno á adoção do pão ínte- duzída á metade do que �ra em ,

gral durante a guerra. A.o tempo� !lOrmai�, merce das .'

anunciar a gravidade da cri- destruições nazistas e da para-
se mundial de alimentação, Sir lização dos meios de transpor
Ben Smith, ministro da Ali- teso Para lutar 'contra o. es

mentação, afirmou que os mi- pectro da fome, os britanícosL
nistros diretamente Interessa- voltarão a cultivar os seus

dos no problema formaram jardins, hoje transformados
uma equipe para enfrentar a em hortas, como ao. tempo da

guerra, ao mesmo' tempo em

que a União 'Nacional dos
Agricultores pediu a todos os

seus membros que plantem a

maior quantidade possível de
trigo afim de compensar o de
ficit verificado nas impo-rta
cões recebidas dos Estados
Unidos e Canadá.
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do valor de C ..$ 6,OCO.OO (Seia mil
cruzeircs). de nO. de ordem 62.017
li nO de sorteio 3.498, emitido pela
Ag6ncia . Emiaaora do Rio de Jo
neiro, pertencente ao u. Ar90 �o
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FARMÁOIAS DE PLANTÃO
Estarão dr- p'lantão, durante o mês

de álJril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farmaci21

1\elso11 - Rua Felipe Schmirolf
7 Domingo - Farmácia Ne�sbn -

Rua Felipe Schmidt.
13 (sábado. à tarde) - Farmácia.

Moderna - Praça 15 de No·

vembro.

14 Domingo - Farmácia Moderna.
. - P"aça 15 de Novembro.
19 (Sexta·feira Santa) - Farmác;'"

S. Antônio - Rua João Pint0.

20 (sábado à tarde) - Farmãcia<

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catari·

nense - Rua Trajano.
27 (sábado à tarde) - Farmáoia·

RallIiveira - Rua 'Trajano.
28 Domingo :- Farmácia Rau1ivelra

- Rua TrajanD_
O serviço noturno "el.'á efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita à

rua João Pinto.

AepeSSMI que se consideram p0881lir
el5tõmago delicado l5ão geralmente
aquelas sujeitas a J)el'turbaçõel5 815-
tomacai8. Se essas perturbações 8io
devidas à hiperacidez que pode re
velar-se pela indigestão, azia, eructa
ções ácidas, flatulência e cólicas após
as refeiQÕes, Magnésia Bisurada �
o remMio indicado.

Deseja obter
emprego 1

Procure 't.utão a nossa Gerê....
eia e preencha a nossa "ficha dQ
informações úteis", dando tâdu
as indi<:ações possíveis, que ter.
mos prazer em recomen��-l.? (a)
a'os interessados na aqmslçao d{l
I)ons flinci.:mários (as).

QUEiXAS.E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: 5e o 'lue !he

iJ'lteressa é, realmente, uma providencia Ipara endireitar o que est,iver errado úu

para que alguma falta não se repita; e I

NAO o escândalo Que a sua reclamação

1ou queixa podc:rá vir a causar, encami

nhe·a >Í SECÇÃO RECLAMAÇõJ;;5,
de O �STADO, que o caso será levado

I
I
r I

____________________

.

I

Magnésia Bisurada é uma
composiçãoalcaHna,euma
dóse é em geral suficiente
.para neutralizar o ex

ces. de aci�ez estomacal.

sem demora ao conhecimento de 411em

de direito, recebendo v. s. uma informa·

ção do re�mbora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a n�cla

mação nem a providência tornada,
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I. Vida�11
SRA. IVONE D'AQUINo.

-

ID'AVILA
Reg'ista a efeméride que ho-

je transcorre, o aniversário
.natalícíc da exma. sra. Ivone
d'Aquino D'Avila, d. d, esoôsa
do sr. dr. Nilton D'Avila e filha
',.do sr. dr. Newton d'Avila e filha

Ho.No.RINo. A. BECHER
Faz anos hoje o sr. Honori

no A. Becher, funcionário da
..secretaria da Segurança Pú-
blica. \'

'1� LUIZ CARLo.S
, A data çle hoje, regista o

an�versárío �talicio do jovem ILUlZ Carlos, filho do sr. Egídio,
Amorim, funcionário da Caixa
.Econômíca Federal.

LUIZ A. FERMIANo.
A data de hoje regista o ani

versário natalício do sr. Luiz
. .A. Fermiano.

MANOEL DOS ANJOS
Regista a efeméride de hoje

''Ü transcorrer do aniversário
natalício do 'sr. Manoel dos
Anjos, proprietário do "Salão
::Minerva".

.

Ro.MALINo. CAMPo.S
Aniversaria-se na data de

). hoje, o estimado jovem Roma-

Af .Iíno Campos, aprendiz de lino
tipista da Imprensa Oficial, fi
lho do sr. Crístovam M. Cam
:pos e de da Maria F. Campos.

JOSÉ 'R. Co.MELLI
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do sr. José R.
Com e 11 i, proprietário da
''"'Guardas do Cubatão".
SiTA. o.DAIR MARTINELLI
Festeja, hoje, mais uma

-primavera a gentil sta. Odair
.Martinellí,
•

.

JOÃo. G. SENA
" faz anos, na efeméride que
Iioje -transcorre, o sr. João VIAJANTES:
Gualberto Sena, dedicado
.agente postal-telegráfico do
-distrito do Estreito.

o.TÁVIo. RÉGIS
A data de hoje .regista o ani

-versário natalício do sr. Otá
vío R é g i s, funcionárío- da
Gt:lJe,rda Maria desta capital.

SRA. IRENE D'AQUINo.
A efeméride que, amanhã

transcorre regista o aníversá
Tio natalício da exma. sra. Ire-
ne d'Aquíno, virtuosa esposa

Deputado Rogério Vieira

-d
'Acha-se em Flor;anópclis. tendo'

O sr. Senador Ivo d'Aquino. 'chegado via aérea, Q dr. Rogério
STA. RUTE P. DE So.tIZA Vieira, deputado federal. 8.>1. vio

�a data d� amanhã, festeja' jou A acompanhad.o de s_ua e.x�a:
maIS uma primavera a gentil e.po·a. sra. Celml'l'a Serrao V'el·a

sta. Rute P. de Souza.
lv,[ENINA MARCIA GEVAERD
A galante menina Marcia

Gevaerd, festejará, amanhã
mais uma primavera.

DR IVO. GUILHON
Regista a data que amanhã

transcorre o aniversário nata
]'Í<tio do sr. dr. Ivo Guilhon.

STA. YEDA CALDEIRA
Festejará, amanhã, mais

'uma primavera a gentil sta.
Yeda Caldeira, fino ornamen

to da nossa sociedade.
Jo.SÉ B. PIAZZA

Transcorrerá, amanhã, o na

talícío do .Iil'. José Boíteux
Píazza,
VIAJANTES:

J. RIBEIRO
Vindo do Norte do Estado,

'encontra-se nesta capital, o sr.

J. Ribeiro, representante das
Caixas Registradora National.

DR. ARNO. Ho.ESCHEL
Encontra-se nesta cidade o

st, Arno Hoeschel, íntegro juiz
d� Direito da Comarca de
Ttajaí.

JAYME M. FERREIRA
Chegou a esta capital o sr.

Jayme M. Ferreira, viajante
da Chímíca Baruel Ltda.

.

Jo.RGE WEICHERT
.Encontra-se nesta cidade o

sr. lorge Werchert, inspetor
da Cía. Michelon.

Prudencia Capitalização
COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

Capital: c-s 2.250.000,00'
Sede: Rua José Bonifácio, 278 - São Paulo

Participação aos Portad8res de Títulos
A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional

para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta

data, �m sua Sede Social, à Rua José Bonifácio, 278, 1.0 andar,
em São Paulo, e nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais

e Agências, disseminados por todo o Pais, as quantias a

que têm direito os portadores de títulos considerados em

vigon entre 1 -de Janeiro e 31 de Dezembro de ·1935
. ,

conforme estabelece o artigo 9, das suas "Condições Gerais",

A quantia a ser distribuida num total de Cr$ 1.402.068,10
(um milhão, quatrocentos e dois mil e sessenta e oito cruzeiros
e dez centavos), conforme Relatório da Diretoria e Balanço
encerrado a 31 de Dezembro' de 1945, aprovados em

.

Assembléia Geral realizada em 15 de Março de 194-6, repre
senta uma porcentagem de 42% sôbre o valor de Resgate
dos títulos no décimo ano.

VIVA NOVAMENTE AS -EMOÇÕES DA. MAIo.R
NOVELA DE A.MARAL GURGEL

EVARGENO corrige o mau fúncionam�nto dos seus orgéios prin
cipais, evitando tonteiras, colreaa, dores de cabeça e todaa os

males que 8urgem com as irregularidadeil dos seus periodos
menstruais. As mcnchos. espinhas e pelos que enfeiam o seu

,

rosto de.aparecem com a UIIO do EVARGENO --

.

. a companheira da mulher.

Enviem a bula do EVARGENO para o Laboratorio NUilma -- rua

Jurupari n. 44, Rio -- C P. 3095 e' recebez:á gl'Glti. em sua casa

a mais linda novela de AMARAL GURGEL -- PENUNBRA.

Senhora!Deputado Aderbal R. da' Silva
Procedente da Capitat Federal.

pelo' aviéià- dei" C'ruzei�o do Scil
chegou. quinta-feira última a esta

Capital o sr. dr. Aderbal R. da
Silva. deputado hderal.

'" .

PENUMBRA
OFERTA DE

EVARGENO

Nilo Ramos
Viajando pelo aviéio Tapuia, da

Cruzeiro do Sul. chegou dia 18
último, à Florianópolis, o no..o

distint o coetâneo; sr. Nilo Ramos.
'"

,'N E

Torno publico a minha

gratidão a S. Judas Ta
deu pela grande graça

alcançada.
YOLANDA DE So,UZA

Atencéo
. "

Senhoras e Senhoritas
Alizclr�-se cabelo.
de pe ••oas de cor,

por mais crespoli
e I'ebeldes que se

._. jam, a termOll quí
m i c o.. (formula

," Americana), com

ga.ranti'a de I ano

a 6 meses. Serviço� pe.rfeito, pederrdo.
ser lavado todos os dias
Madama Eunice. ex-proprietária

do Inlltituto 'Geni, do Rio de Ja
neiro. atende agora, diariam"nt-e.
na rasidincia do sr. Card.oso, .ita
a praça General Ozorio n .• 37 ne.·

ta cidacle.

3

�.
Apresentando:

grandes
inovações

I

NOVA
fÓRMULA

Um esmalte inteiramente
novo: seco ràpidamente.
tem maior brilho e parmc

nece longamente .6bre as

unhas. -

NOVAS
. CÔRES'

arrojadas, .. lindas" ellei

tantes ... At Eqse - Honor

ilright _ Proud Pink.

330/oMAIS DE

ESMALTE
,.

Acondicionada em novo

vidro, de maior tamanito

e linhas modernas,
•

/ I

(UTEI
Sempre

na vanguarda
em horas itléias!
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LlRft TEIIS CLUBE Dia 21 mantinée infantil. com', Juioio às 15 boras e farta distribuieio de b,rindes. Jazz do Lira sub a batnta do maestroPIROLITO. Mesas na Joalberi'i MORITZ.

-

Procurai manter sempre a

dianteira, esforçando-vos para
que os últi:i:nos não vos dei
xem na retaguarda, afim de
evitardes, duras decepções
quando aquí chegardes.

Quintiliano
Os verdadeiros seguidores

de Jesus são reconhecídos pe
las suais obras e não pelo seu
falar. Procurai, portanto,
obrar com sabedoria, . porque
só as bôas .obras poderão dar
testemunho da vossa fé.

L. B.

Está escrito: "Da medida
que usardes, dessa tornarão a

.

usar convosco". Que a vossa
medida pois, transborde. em

caridade, para que possaís re

ceber outro tanto em graças
do Alto.

"

Camargo

Tende paciência para com
as vossas provações e esperai
as determinações de Deus,
tanto mais que as provações
vos são impostas por vós mes

mos como meio de reparardes
faltas contraidas em exístên
cias passadas.

V. Carvalho

Produ�ão de eqlli
uamento agricola
(Serviço Especial do CEC

para "O ESTADO").
Londres _:_ Por mais extra

nho que isso pareça, a guerra
contribuiu consideravelmente
para aumentar e melhorar a

produção da industria britam
ca de .equípamentos agrícolas.
Isso porque, quando ia mais
acesa a campanha submarina
do FJ.xo, Oi> ingleses se viram
forçados a íncetívar extraordi
naríamente a sua produção
agrícola afim de reservar es

paço marítimo disponível para
o tranBporte de equipamentos
e materiais de importância vi
ita.'l ao. prosseguimento da guer
ra. Assim, os fabricantes in
gleses de equipamentos agrí
colas conseguiram enormes

progressos nas suas índús
tras e hoje além de .abastecer
o mercado interno estão tam
bém fornecendo maquinismo
de lavoura para os países es

trangeiros. Ainda agora, por
exemplo, encontra-se em Lon
dres o assistente técnico de
irrigação junto ao govêrno in
diano, K. D. Sanwa1, que aquí
vem com o intuito de adquí
rír máquinas agrícoías e per
furadoras de fabricação bri
tânica destinadas a serem em

ipregadas nas obras de um

grande plano de írrígação
abrangendo uma área de ...

20.000.000 de acres.

-entre sua casa e o mundo

cia e o mundo dos insetos no
civos! Se 30 dias depois de
uma única aplicação, bem feita,
algum inseto nocivo conseguir
ficar vivo, os fabricantes de
DETEFON lhe pagarão 20,000
cruzeiros em dinheiro. Esta é a

prova real de que DETEFON
mata os insetos, na verdade.
Faça a experiência hoje mesmo,
e lembre-se de que DETEFON
rende muito, porque, só se usa
uma vez, de 30 em 30 dias!

Com o calor, aumenta a inva
são dos insetos que roubam o

sossêgo do seu lar, Está na
hora de iniciar uma guerra
total contra as moscas, baratas,
mosquitos, pulgas, traças, etc.
E muito fácil, com 'DE'L'EFON,
o novo inseticida de "ação per
manente", à base de DDT. Faça
o seguinte: aplique ,DETEFON
de acôrdo com as instruções
escritas na lata. Peça aos seus
visinhos para também imuni
zarem, as suas casas com
DETEFON. -Estabeleça, assim,
um verdadeiro "cordão de iso
lamento" entre a sua residên-

20.000 CRUZEIROS
se falhar!

UM PRODUTO DA FO�lO-QuíMICA S.A.

Distribuidores para todo o Brasil:
INSTITUTO MEDtCAMENTA FONTQURA S. A.
"1Ill 11 de Agô�, 130 - Telefone 2-:>359 - São Paulo

A. veReia eM ,tôdas as Drogarias, Farmácias, Empórios
e Ile.ais casas do ramo. da Capital e lio Interior.

I
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Q UT.DO-Domhtgo, 2' •• Abril ele .... 5

CLUBE DOZE· DE AGOSTO - 'Domingo 2t, Paschea das Crianças,
matinêe infantil, distribuíçãe de ovos, bembens.sapresas, ele ..

- Publicamos em 'o.lr•
.local o programá das festas e se· realizaremdurante os meses de Abril e Maio ..

1 - que, no Egito é termi
:nantemente proibída a plan-'
-tação do fumo.

2 - que o tamanduá-ban
deira, um dos animais mais
curiosos da fauna sul-amerí
cana, possue uma lingua de
comprimento igual á metade
-de seu corpo.

3 - que os combatentes an

tigos já eram 'excítados á ba
·talha por tambores e trombe
tas, apesar de a primeira mú
,sica militar verdadeira só da
-tar de 1741.

4 - que,
. frequentemente,

os camelos lutam entre si até
'a morte de um dos seus adver
sários; _ e que, nas caravanas,
a luta entre dois camelos é
.muíto temida, porque o exem

plo é contagioso e uma peque
na falta de cuidado por parte
dos carneleiros pode ter por
-eonsequêncía que todos os ani-
mais comecem a lutar deses
.:peradamente.

5 - que a conhecida expres
são popular norte-americana
O. K., agora usada em' quase
todos 05 países do mundo, ao

-contrário da crença geral, não
tem sua origem numa grafia
errada de alI correct

. (tudo
certo,) mas sim na palavra
oke ou hoke, que no idioma
dos índios Choktow, de Okla
homa, significa sim OP assim
�.

6 - que as maiores plantas
51'? mundo cre�cem na agua e

'não em terra firme; e que, por
exemplo, a expedição antár
tíca de Shackleton encontrou
'perto da Terra do Fogo, gi
gantescas florestas submarí
nas com plantas de mais de
1.80 metros de altura, as quais
'urtrapassam de mais de 30
metros as mais altas árvores
ria terra. I

., ,
.-
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Defesa Católica
da Castâdade

Ilm número recente, Seleções- pu
blicou um provocador artigo "Em
defesa da castidade.". Agora, no

número de .março, publica-se uma

nova interpretação que apresenta
o aspecto "espiritual" do mesmo
assunto,de uma maneira que atrai
rá a atenção de todos os leitores;
Não perca êste artigo - compre
hoje mesmo seu exemplar .e
Seleções.

Também neste novo número:

o Adeus de um Pó;. Depois de olhar
para o corpo jovem de sua filha descendo
para o túmulo, êle foi para casa pata
recordar-ae do seu espírito alegre, e es

crever o seu comovido adeus. Leia esse

tributo tocante, que se tornou elásslco, a
uma menina que nunca desejou crescer,
e não cresceu.

· .

Porque temos &0115 e mous m.
mentos. Sabe porque, certos dias. você
está irritável. desanimado. enquanto nou

troa dias está tão bem humorado Que nada
parece aborrecê-lo? Procure ler neste er
tigo ccmo a ciência descobriu que a sua

vida segue ciclos emocionais fixos. " e co

rno você pode tirar proveito dêsses ciclos.

• •

·
\

.

o que dá beleza à mulher. Que
que idades a maioria das mulheres boni
tas têm em comum? No que diz respeito
à Se'eee. qual é a pior falta cometida
por quase todas as mulheres? Como se

podem derenvotver os atrativos naturais?
Leia Os pon to 1 de vista de um famoso '

agente de modelos femininos, e 8S ratões
qée o levam a pensar que toda mulher:
que não seja de uma fealdade monstruosa

pode tornar-se uma beleza.

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

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

condensação de notável livro,
neste novo número de Seleções,

Compre

SELECÕES
#

DE MARÇO
À vendo agora

À REVISTA INTERNACIONAL
PUBUCAOA EM SEIS IDIOMAS

• ••••••••••••••• ;"l •••

Representante gerol no Brasil:

FERNANÓO CHINAGLlA
�ua do Rosório, 55.A, 2.0 andar. Rio
· � .

A - VIDA INTEIRA' ENTRE

I

..

.
"

:"'. .

� .

,Se você Vive numa luta perma
nente entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenha o sangue po
bre e desvitalizado.E isso Significa
que as suas defesas orgânicas não
estão equílíbradas

í

Dai as gripes
constantes, as dores de cabeça,
a fadiga, a palidez, a debilida
de ... Convém, 'portanto, reagir'
enquanto é t�mpo I C:omece, lloje
mesmo, a reVigorar o seu sangue,
tomando Vin\l)ll Vinol aumenta
as defesas orgânicas, provoca o

apetite e equillbra o siatema ner
voso. Com Vinol .. você se sentirá
mais djspostq para o trabalho, vi
goroso e sadio I Vinol é uma feliz
eombíneção de ferro, fósforo,
eâíeío, vitliminas e outros ingre
dientes de grande ,,' II/
v�or 'terapêutico. ........., //:

. Vmol ilode ser to- ::- --:.
mado em qualquer -

.

época d� ano. Res- fJiJí.Ufi.�
taura syas fôrças,
fazelldq com que

corra em suas veias um sangue
mais rico em hemoglo1:finas. Lem
bre-se de que não há felicidé'.de
completa sem saúde ... Vino! é
uma verdadeira "fonte" de vita

lidade, um tônico para a' famí.
lia inteira I E' especialmente re

comendado para os est�dos de

desnutrição, esgotamento, neu

rastenía; depressão nervosa, ema
grecimento, anemia, e como au

�ar na convalescença de doen

ças ou operações. De sabor agra
dável. pode ser' ministrado tam
bém às crianças em idade escolar,
que mui.to aproveitam com o use

regular de Vinol, às refeíções,
Vinol encoptra-se em tôdas as

farmácias e .drogarías. Vinol é a

satlde do sangue I

'1

Ouantos' serV'i�os assim.
seu carro ainda lhe prestará?

s�u carro suportou os anos duros do guerra, suportou os dificuldades,
o "encosto" na garog9, e ainda deverá prestar-lhe bons, serviços, em

todas as emergenckls, IJté .que as coisas rralhorem definitivamente.
Mas para que ele corresponda às

suas esperanças, é pr&ciU). que-o sr.

responda às suas necessidades. Em
1.° lugar, dê-lhe sempre produtos de
qualidade. Mande, em cada 1.600
quilômetros, mudar o 0190 do carter.

Periodicamente, dê uma lubrificação
completa e dei"e que' se [cço o ro

dizlo dos pneus. Permita que o Reven
dedor Esso examine sempre o estado
do bateria.

.

Enfim, traga o seu carro em formo,
seja qual for a idade que tenha. O
Revendedor e a alto qualidade dos
produtos Essa o ajudarão cem por
cento -nessc tarefa.

.. :

•
' .."< .'10."11"-

5 ftEGlIA5 IMPORTANTeS:
Para dirigir com segurança:

Dit'HIlI em velocidade modera·da.
Diminua a marcha nos e ruee

mentes,

Não avance à frente de outros,
em começo de curve.

Reduza a velocidade ao anoi ..
tecer.

-' Obedeça os sinai. do tróFega.

ST•••"R. OIL·9 COIIPA.Y OF BRAZi,
,

.

MeCa••

Lhegou àS.,Marla
Santa Marira., 18 (Via. Postal)

- Chegou a esta cidade, uma
nova locomotiva da Viação
Férrea, recentemente monta
da em Rio Grande, fazendo
parte do gruPo de oito -nouas

unidades que a nossa organi
zação de transportes está pon-

.

do em tráfego.
A referida tocomotioa, que

recebeu o 'número 1.011, per
tence, dessa forma, ao grupo
de 27 máquinas de um grupo
fornecido pelo Departamento
Nacional. de Estradas de Fe1'

ro, de -acôrdo com o esquema
aprovado pela Viação Férrea e

baseado em erperiêncies an-

tenores,
.

MOTORES .MARíTIMOS SUECOS
Vendem-se dois novos de 80 H.P. cada 'um completos

com eixo e hélice, marca June Munktell.
Trata-se com Ot to Renliriger, Caixa Postel , 472
End. Telgr, "Broren" - Santos - Est. S. Paulo.

•

-

�- -
--,--�

,!lSELEÇÕESde MARÇO
a-rtigos

do maior ,j
atualidade 1

COMPRE Sf:. EXEMPlAR �HOlE MESMO!
/ .,

Custa só Cr$3,OO I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Efetooll-se ontem o 4°� jogo do Torneio Relâmp�go 'da cidade. com a vitória. do As molestias das
Aval sôbre ô' Bo�aiuva, pelo escore �de' 311. u.oje, is,,'13;aO ,horas, pr�ssegDi"a senhoras .'" - '

O certa-me., devendo o Paula, Damos' enfrentar o Caravana, do Ir
" '-

. e o A tléUco o Figue,irens8.
PORQUE PRECISAM ELAS
DE DOIS REGULADORES?

; I!f Porque precisam as muíhe-
.:....._----------,-\-- res de dois reguladores? A

nazão é símples.. para duas
enfermidades diferentes: dois
remédios diferentes. E os ma

les da mulher soo de duas es

pécies tem distintas: os males

que originam as regras abun
dantes e os mates que causam

a falta .de regras e regras di
minuídas. Combatam as mu

lheres os males que tanto as

fazem sofrer, roubando a sua.

saúde ,e a sua alegria. Mas não
se esqueçam do conselho da
cíêncía e da razão: Para ma-

OS (jOTEJOS DE HOJE Á 'uoJe:' les diferentes: remédios dífe-
TARDE Representante da F. C. /D.: rentes.. .

o Avaí apresentou-se -ontem com o mesmo conjunto de do-
Srs. OS11í Ortiga e Carlos José Regras abundantes e su�mingo passado, frente' ao Bocaiuva, em prosseguimento do Tor- Mais dois jogos em disputa Batista. consequências: dores vertí-neio Relâmpago da cidade, conseguindo vencê-lo pelo expressivo do' "Torneio Relâmpago" da, Juiz do jogo Paula Ramos x gens, insônia, nervosisiffi�, Iasescore de 3 x O.' \

cidade serão levados a efeito Caravana-do AT� 'Sr. Agapíto Uo, etc: Regulador Xavier rr,O conjunto teve boas jogadas técnícas. Compareceram ao [o- hoje, no magnífico tapete .ver- Veloso Rodrigues. 1.
go regular número de e�pectadores. O fiscal de linha, sr.' Lo�t�a:: de da nossa praça de �sport��; I' Juiz:do jogo Atlético X Fi- Falta de regras; regras di-Schiefler, do Paula Ramos abandonou as suas funções de auxíltar l Caravana do. Ar versus, gueírense: Sr. Newton Mon- mínuídas e suas eonsequên<lo juiz, sendo substituído pelo sr. Osvaldo Silveira" do, me�qlo clu- Paula Ramos, as 13,30 horas,' guilhott.

,

cias: dores em 'geral, cólicas.he O sr. João Fernandes dos santos, teve regular atuação como
e Atlético ,"versus" Figueiren- Auxiliares de árbitro: 1 do uterinas, ínsufícíêneia ovaria...

dirigente do prélio.· ..' .

'

., I se, às 15,30 horas, são dois [o- Figueirense, 1 do Bocaiuva, 1 na, etc: Regulador Xavier n,'

Os "goals" foram �onqUl�tados por Nízeta e Sapo, no pnmeiro I gos que" se revestirão de bons do Avaí e 1 do Atlético. 2.tempo, e Ivan, no período f.mal. . . '·'Ilances.
.

Os ingressos serão vendidos _

Os quadros jogaram asslm. formados: Avaz --: Adolfo, Fatet�O O' Paula Ramos, 'que obteve aos preços de: Arquibancadas, lEIAM A REVIST!e Tavinho; Ivaní, Boos e �ennque; L�n8'e (depoís Sapo e no
."
1-

tão comentado triunfo. sôbre o Cr- 4,00; Sôéios-Arqulbanda-
' J_

nal novamente Lange), NlZet�. (deP?IS Ivan .e novamente .NlZe- Avaí pretende exibir-se hoje das, Cr$ 3.00; Geral, Cr$ 2,00; O VALE DO ITAJ!tta) Sapo (depois Ivan e no fI?al NIzeta)_, .Nlcolau � Zackí. so-
com' o seu poderoso "onze" criancas e militares fardados;,caiuoa - Silvio, Ba,r�ato e Dinarte; .Flavl� (depoís �errone), habilmente orientado por Và- Cr$ i.oo. senhoritas gratis.Luíz.H e Nenem; Odílío, Perrone (depois Bodínho) , Bodmho (de-·
dica frente ao forte conjunto

"
,

pois Moacir), Medinho e Lauro.
-

.

\

da Base Aérea, que desta vez

, ;;::-::���§§Destacaram-se os seguintes elementos: Adolfo, Fateco, Boos, ,
.

campo todos os EXPEt:TO�
,

C' A- O·Ivan, Nizeta, Ivaní, Nicolau:.do Avaí, e Silvio, Luiz rr, Perrone, ���lsP��t:l�res., FCORiJFJ"CA�/i/ S O LU, ':1Vledinho e Nenêm, do BaCaIU!a� ., Tanto o' Atlético como o Fi-

e
'A.LMA..NTE' I

-
'

NUNES PIRES gueírense esperam
' conservar �iiít_::_ ub ,�ESPETACULAR VITORIA DE ADEMAR' .

,

.

os títulos de invictos, estando 'U eI.�eAdemar Nunes Pires, o adestrado velejador conterrâneo, que ambos bem preparados para o
','

.
"

d V 1 APROIIA!ilO PÉLA SAtiOE PUBLICA SOB N' 3384 -, 15 1 1925por duas vezes levantou o campeonato éa�arinense e e.�, con- embate.
quístou, para gaudío dos barriga-verdes, um dos seus mais se�- O Departamento de Futebol,
.sacíonaís triunfos .0 denodado marujo, que, há anos, co_nseg�uu Amador, que patrocina o tar
dar volta à nossa ilha numa pequena e frágil canoa, proesa essa neio, designou as seguintes
considerada como a .maís arrojada daqueles tempos, acaba 9� con- autoridades para os prélios de
firmar a sua inteligência no manejo do leme, vencendo, apos �e
nhida luta com seus 'adversários a grandiosa regata p�cmovlda
pelo Iate Clube Brasileiro, efetuada dia 7, no Saco de Sao Fran

cisco, no Rio de Janeiro, na. qual tomaram parte nada rrenos de

.57 iates. Parabéns, Adernar.

Dir.o de eEDRO PAULO MACHADO

..

• • •

Ji

BRONQUíTE

&�
LAR' COM

LANG VAI INGRESSAR. NO PARA EVl'fAR NOVA
CARAVANA DO AR -, REPETICÃO

Pelo ônibus da Auto Viação O D. F. A. advertiu o Cara-
Catarinense chegou terça-fel- varra do Ar E. C. por ter per
.ra a esta capital, procedente mitido que seu atletaAldo de

de Rio do Sul, onde per-mane- Brito se âpresentass� com cal

ceu alguns meses, o zagueiro ção diverso do uniforme do

Lang, que na temporada do clube, r�gistrado na F. C. D.

.ano flndo defendeu as côres - A entidade controlad?ra do
do Paula Ramos. • futebol amador advertiu tam-

'Lang pretende reiniciar suas bél� o' jogadorWaldemar Ro

atividades' futebolísticas, de- salmo, do mesmo clube, por
vendo renovar inscrição pelo ter assinado na s�'mul� _?e ma-

clube da Praia de Fóra. neira diversa da mscriçao.
* ,;,' -, O D. F. A. resolve lembrar

ALARMANTE DERROTA aos clubes sôbre as dtsposi-
SOFREU O FLAMENGO· cões no tocante ás substitui

ções, constantes no item 40 da

São Pa�lo i_ Quarta-feira, Nota Oficial n. 2/46.
no Estádio Municipal do Pa- TORNEIO �mNICIPAL
caembú, nesta capital, de:fron- Rio, 20 _ A F. M. F. dará
taram-se São Paulo F. C. e início amanhã .ao

' torneio mu
Flamengo, cabendo a vitória nieipal carioca, com os seguín
ao primeiro, pelo dilatado es- t

.

" ". , es JOgos:
core de 7 x 1, goals fe:to.s Fluminense x Bonsucesso,
por TeixeirLnha (4), Leôní- no campo do Botafógo.
das (2)' e leso. 'O ponto de Botafogo x Flamerrgo, no'

honra do Flaméngo teve como
campo do Vasco.

Iautor o médio Noronhà, con:- BaIlJgú x FI�o. no cam-
tra seu próprio clube.

po do Vasco.
Os 'quadros atuaram assim São Oristóvão x Madureira,

,cop.stituidós: '

no campo do Bonsucesso.
SÃO PAULO F. C. - Gijo, TRANSFERÊNCIAS

Savero (depois .Castanheiras) I A' F. C. D. concedeu transfe
e, Renganesolü; Noronh�lrêricia aos jogadores Otávio
Bauer e Rui; Luizi:nllió (depois fMaria Ferrandes e Waldemi-'
Barrios), leso, Leónidas '(de- ,'ro Militão da Costa, para a Li
poil:i _Teixeirinha) André, Re- ga Joillvileuse de Desportos,
mo, Teixeiriuha, �rrios (de'- êste último só ,podendo parti
pois Teixeirinha)., Cipar de jogôs oficiais a par-

C. R. FLAMENGIO - Luiz, 'til' de 30 de junho de 1946.
Nilton e Norival (depois Qui- OS BRASILEIROS VENC:É-
rino);. Laxixa' (dePois Jaci), RAM NOVAMENTE
J3ria e Jaime; Jací (depois Rio, - Quarta-feirá os Uni-
Adilson), 'Zizinho, Pirilo (de- versitários brasUetros t01'na-

'

pois Tião), Perácio e Vevé. ram a vencer os universitá-
Juiz: João Etzel. rios uruguaios, Resu,ltado:Renda: Cr$ 127.880,00. 3 x 1.

Eis aqui sua nova

Mãq�ina de lavar Roupa
General Eieetlric

Com esta máquina de lavar General Electric,
a Sra. póde obter agora uma lavagem de roupa
higiênica. r . alvà e brilhante, A nova máquin i ,

i' de lavar GE conoervará sua roupa, evItandoI

I os estragos causados pelos métodos antir,c,..
I Sua ação suave deixa a' roupa limpa, ima-

,/ culadamente' limpa, sem rasgá-.!a nem prer:idê- ,

la. O rol completo de u'ma semana póde" ser

lavado ,em apenas algun� ininutos.,
Esta nova máquina de tav"r roupa GE !vem

equipada com um enxugador, cuja prin�ipal
característica é o seu fácil eon role co}n a

J,nta dos dedos. É seguro e eficiente, / pro-
porcionandó ·a pressão exata para enxugar,I ,

sem danificar os, botões da roupa.
,

Aparel'h�s
EI..trícos GE ...

Criados Fiéis \,

.,

VENlIlllllDR RADIO /

\
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·uv-.. ··u·.l·n.i'L"TD·AS· o IClas . a o· an _a �
'L lfl1Ul1'Jl1\. PROPOST'AS DA HOLANDA E I rant", o primeiro ministro ho.- O vigor do organismo huma-

no e a plenitude da sua vi-
DA .BÉLGICA RELATIVAS Á.llandes Scl:J.ermerhorn, o mi- talidc;zde e;;tá no equilíbrio das

.: ALEMANHA nístro dos Territórios Ultra- funcõss�landulareS.G.Iantona.
.

S. H. I. - Informam de marinos Logemann e o chan- á base Cie extratos de glándu
Haia que as comissões holan- ce1er van Royen, irão a Lon- las e vitaminas, normalisa essas

..desa ',e belga, que estudam os dres, logo depois da chegada funções e imprime ao organis-
d t t ad r era! mo !l0vas forças propulsoras.assuntos relacionados com a; o enen e govern o -g

. .. l#espe.rta energias adormeci-
pova organízação politica' da van Mook, para . consul�r AOS das, trazendo ao homem ct.a1e
Alemanha ocidental, reuni- membros do Gabmete inglês, gria de-viver. Tubos cem 20 dra
ram-se em Bruxelas. Em se- a respeito do novo estatuto das geas. Expansão CientificaSfA.
guida lavraram uma' declara- Indias Orientais. - Caixa PostaL 396- S. Paulo..

ção conjunta, na qual pedem

HE�RRO'IDES . 'g.�A.r.:1,.tona.a separação da Renania e da �kI&o�""",
bacia do Ems do resto da Ale- n;;,

.

� mAis _ .

manha, qualquer que seja o
tsn t5Pf(/F/CO rRAZestatuto futuro que se conce-
ALIVIO IMéP/ATOIda équêle país.

RELATóRIO DA DIRETORIA .

Senhores aclonístas:
_.

-

Cumprindo deveres estatutários, vimos apresentar a VV. 55. o resultado do exercício de 1945.
As Icifras do balanço que submetemos a vossa apreciação dirão daquele resultado. Aos nossos

ftmcionários, operários, centra-mestre Pedro BeIIi, e mestre-geral Josê Cupertino da, Silva,
cabe-nos agradecer a valiosa cooperação prestada a esta diretoria, Para outros esclarecimentos
sôbre os negócios da Sociedade, ficamos ao inteiro dispor dos 51'S. acionistas..

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
. .�·i.á11-('i Norcti, diretor-presidente.

Heitor Bittencourt, diretor-gerente.
BALANÇO GERAL ENCERRADO &\1.DATA DE 31-12-45

A T I V O
Rrolizó-v-l a corto e a 1011g0 ln'azo

]\:'[óvei:; e utensílios .. "., , ".,., ' ..

}\{ercadori.as , , ,.,.... . "." .

Cot�ta� correntes - saldos devedores ..... , .. , .. : •..
,., ..•.

lmo-vels .. " , .',., .. , "." .. ".,' .. ', •.. ,',.,

��r�cloçsões .. �� ,�'��rr� . : : .: : : : : : : : :
..

: : : : : " .- � : :. : : .' : .: : � .. : .. : .- :

A HOLANDA ENVIA BULBOS
DE FLÔRES Á RUSSIA

Is. H. I. - Comunicam de
J93.169,2. Amsterdam, que no dia 28

deste 'mês, sairá um avião es

pedal para Moscou, com uma
876.536.70 coleção de tlinta mil flores,

íncluindo a nova tulipa "Ge-
40.000,00 neralíssimo Stalin" . Essas

U09.696,90 flôres serão entregues ao chan
DEMOXSTRACÃO DA CcrNTA, DE LUCRO'S E PERDAS EM .11·12-45

C R É D r l' o celer sovi-ético, Molotov, oara
59�.069.4<l figurarem em uma exposição

no iardím botânico de Moscou.
CONSULTAS ENTRE HOLAN-,
DESES E INGLESES SÔBRE

A INDONÉSIA.

R7 .834, lo
524.521,50
582.091,40
4.500,00
4.004,.10

64.64<l,30

Disponível
Caixa.", .. , ....

Comoeusado
Valores caucionados ." ...

PASSIVO
N ii" eX1'gível

Capital; .

Subscr ito , ..... , ... ,. .., .. " .. ,' , ..

A realizar ,., ..• ,., , , .

1.900.Q80.<><>
649.375.00 350.625.00

1.267.591.60

2.105,Jo

40.000,00

1.309.696,90

.130,80
4,912,00
44.490.00
14.216.00

Jfl2.406,20
28.001,80
17.807,0&
70.384,60
20.041.4<..
45.456,20
12.983.10
1.902,10
3.804,00
3.804,00
1.020,49

./�6,00�.)._43.So

599.069,40

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945_
.�ídnci Noceti, diretor-presidente.
Heitor Bittenco-crt, diretor-gerente,
João Cardoso de Sousa, guarrla-Iivros reg. n. 49,5i6,

lteservas , ,. ' . 42.53.1,20

PARECeR DO CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do conselho fiscal da REINISCH S. A. - Comércio e Indústria

de Madeiras, examinamos todos os 1i\'''''08 e documentos da sociedade, relativos ao exercício de
1945, achando-os em ordem, razão por que recornendaraos a sua aprovação pela assembléia geral.

Florianópolis, 12 de janeiro de 1 �46.
Oswaldo Macl,*do
Charles �dg(JJj'd M_rit.g
Laurentino CO$�" Avila

RETIRARAM SC;'S CANDJ
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive as ;
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari-'
nenses, - em vista da certissl-

.

ma vitória do- aperitivo KNOT.

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

�. )

LACTIFERO�� I
Lactífero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o ILactífero tem prestado às sras.· mães. quer no periodo do
aleitamento. quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti-

Ifero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de

Imaior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário S. M. BANDEIRA, Rua Paisandú,

I219 - Caixà Postal. 572 - Porto Alegre
Itst. do Rio Grande do SuJo

'

Exiaiuel a curto e lo noo pYa.zo
r.i'ml as cor-rentes - saldos credores ., , .

",';t111oc; descontados .. , .. " " " ' ,.,

Dividendo n. 2 ",.. . .

8.1 :?!J1.1.40
21.779.:;0
42.743,80

Uma boa orquestra exige um
bom maestro

*

.lili_
MAN. ZAN
PARA HEMORROIDES
u••�41.tO' De Wi U

Caução
Cornpensad«
da diretoria

Delicia-nos e nos diverte a audição de uma boa orquestra, A 1100-
monía dos vários instrumentos, o perfeito entendimento entre os vários
músicos produzem essa sintonização admirável caractenistica das boas
.orquestras. Mas quem dirige tudo, quem controla todas as notas, quem
coordena todos os sons, quem, enfim, é o f;�tor máximo de toda a har
monia? Sem dúvida que o maestro. O maestro é o "pívot" da orques
tra. Se êle fracassar a orquestra toda fracassa. A- mesma íntima relação
existente entre o maestro e a sua orquestra existe também entre o fíga-

. do e o organismo, Podemos afirmar mesmo que o fígado é 'O maestro
do organdsmo. Quando o figado funciona mal o organismo todo se de
sequilibra. Perturbações digestivas, azias, dispepsias, fermentações in
testinais, prisão de ventre, intoxicações, maI1JCihas f'eias ,na pele, irrita
bilidade, neupstenia, tudo pode resultar do mau funcionamento do fí
gado, Ma'11teT pois, o f.igadü 'il.ormal e saudável é dar �o seu or8f.tnismü
um bom maestro, garanUnldo-lhe as�im uni perfeito equilillrio e oon

sequentemente uma boa saúde. O H�adholan Xavier garante a norma

lid1ade e o bom funcionamento do f:í;gado, O Hepachol,:m Xavier com

bate com eficácia e afasta com mp1dez .os males do fígado ·e as suas con

se<jluênoias. Heipacholan e figado sadio, figado s::wdio e boa saüde são
jdéias que se atraem, se combinam e se completam,. Atenção! O Hepa
cholan agora se apresenta em dois tamanhos e a novos preços: Tamanho
NORMAL: - 30% ma,i"" barato que 9 antigo e Tamanho GRA1�DE: - o

dobro do normal ·e a preço inferior ao dobro; 60% maior que o antigQ
é apenas' ·20% mais ca,ro,

A ação benéfica da Pomada
Man zan, preparada .espe
.::almente para todos os ca-

808 de Hemcrroídes. é íme

diata, alivia as dõres e 00

pruridos, acalma e evita aa

complicações infecciosa. da.
ulcerações e varizes herner
roidals. A venda em toda.
as Farmacias em bisnaga.
com cáaula especial para
faeiHlar a apHcação.

').fercador ias ,., , , " :." , .. , " .. , .. , .

DÉBITO
Tlesuesas 'bancárias .. � . . . . . . . . . .. , .. \. , , ... , ' .•.. , •............ , .• , .

'Lenha . _ . _ _ _ .. . _. . .. - .

Impostos e taxas , , .. " , ".'.' , .. ,., .

eomhnstíveis I! rubrificantes .. , .. , '" " , .

-Salários e ordenados , " , , .•...... � , , ..

��;'t;:;;�ü�ã�' ��. i:
.

À-. p.' 'r'.
.

: : : : .

'

.. : : : : : : : : : : . : : : : : : .: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :
Madeiras _ . _ - - ..•.. - • - .. . - .. - - .. - ,_., - . - -

Despesas gerais , ,.,... • ...•. ,....... ' , ' .

Arr-endamento ,... . , .. , ',.. , , •.....

Veículos (depreciação) . _. _ -

'Pundo de reserva .", , , ' ,.. ." 4 • 4 ••• , ••• , • , ••••••••

:����j� (1: g�:�;�;�i:�i�sà ·di'r�t��i�··,·.·.·.·.·.',·.·.·,·, .: .,

'

.'. .. : .':.. :.:::::::::: � .:
Fundo de r;ratificaçã-o a operários e empregados .,' ...• ,. � ' .

Fundo de beneficência ,., .. , , .. , ,.,., ...•..

Dividendo n. 3 _ , _ ......................•. - ...•••...• - - . - ..•.......

r

•

I
J

-------......----------------------------------------------�

FORNITURAS
OURIVEIS

E
E

UTENSILIOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças para oficmas - Para brílhantes _ Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear _ Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos com a

CASA MASErT!
Rua S�mir,ário, 131 ,_ 135 - São Paulo.

S. H. I. - Conforme publi
cação feità no periódico "Na
tianale Ro;tterdamsche Cou-

.-. •

I

'i,:i�?�
, i;.�;...u.v��;' ��

, l/��h���;�";:;";
.�: .. }::�?'

. :';_ '�'.\

''','.

Lenthéric

Da cabeça aos pés, o dia todo,
uma fragrância extasiante -

composta com verdadeiro cari

nho _ encantamento que fica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIBERTAS, aOAE
Na. data de hoje, há 154 anos, va-se TIRADENTES no Rio quan- apontando-nos o caminho a percorpela 'irresponsabilidade de uma lou- do foi preso em 10 de Maio de rer,ca - D .. Maria I - a justiça do 1789, por haver sido delatada a "Da forca, onde padeceste aReino de Portugal lacrou com um 'corispiraçâo ao Visconde de Bar- morte infamante, reservada aosepílogo sangrento as memoráveis 'bacena, então Oovernador de Mi- malfeitores; baixou à tua Pátria opáginas da' "Inconfidência Minei- nas Gerais. sonho republicano, que, outras gera" levando à aparatósa forca, .1'- Ao mesmo tempo eram presos racões tinham de vêr consumaguÚia em praça pública, e com a os demais conjurados. do. .. a posteridade enfiarou o teupresença de quasí . tôda a popula- Seguiu-se um longo, processo, cadafalso em 'altar... supliciadoçâo, o Alferes de Cavalaria da Mi- findo o qual são condenados os por uma idéia, deixaste de ernblelida de Minas Gerais, JOAQUIM principais réus à morte e os de- mar a figura especial dela, para teJOS,É DA SILVA XAVIER - O mais à prisão com degrêdo. Quan- converteres em símbolo universalTIRADENTES. to aos eclesiásticos nada constava ela inviolabí lidade da opinião huNascido em 1746, na Fazenda de por terem sido processados, à par- mana... Se se erigisse um temploPombal, em São João del Rey, Pro- te, em caráter secreto. à Justiça, onde os tribunais S�vincia de Minas Gerais, era filho A Rainha D. Maria I comutou ahrigassem da política; na fr01'11 ade Domingos da Silva dos Santos a pena ele tarjas os condenados à ria elêsse templo, ó TIRADENTE�--;,e D. Antônia da Encarnação Xa- morte em. degredo para a Costa seria o lugar para o teu nome",vier; descendente de familias ps- d'Africa e reduzindo o prazo de Nos dias dificeis .por que atrabres, recebeu modesta instrução. exílio aos que o tinham por ,toda a vessamos, em que forças maléficasNa juventude mascateou, abraçan- vida. Dêste Alvará de Indulto tive- procuram com suas ideologias tordo após a carreira militar, alcan- ram conhecimento em 20 de Abril pes e abjétas toldar e arrebatarçando o pôsto de Alferes, sendo li- de 1792. nos a liberdade alcançaela peloseencíado. Seguiu para o Rio, me- Apenas um dos conjurados não nossos maiores com o sacrifício elolhorando seus conhecimentos ge- merecera a comiseração -da Rain- sangue e pela qual a' humanidaderais e estudando a canalização das ha... estava reservado para a glo- lutou incansável, o' dia de hoje i":águas dos rios Andaraí e Maraca- rificacão perpétua em nossa Pá- nos apresenta com um sentido denã afim-de abastecer a cidade. Sen- tria, para que através elos tempos alérta ou uma ordem ele sôbreelo êsse trabalho recusado pelo Vi- ficasse como modêlo ele renuncia, aviso.ce-rei LUIZ DE VASCONCELOS, de heroismo e de entranhado amôr Páginas e muitas páginas. tintas- pôs-se, para ganhar vida, a exer- à terra, subindo ao patibulo com o sangue ele brasileiros con- H' t

-,

g
,

cer a profissão de dentista, ele on- para satisfação da realeza' portu- tam-nos o que foi essa Juta multi- a es la emde lhe vem o apelido, com o qual guesa que () havia condenado - secular, culminando com a vitóriapassou dignificado à posteridade. na manhã radiosa de 21 DE dos princípios de Liberdade, Jus- ' Santa Vitória do Palmar, 18Estava ainda no Rio quando, ABRIL DE 1792, cheio de fé; con- tíça e Igualdade! (Do Correspondente) - A zo-
em 1788, foi procurado por seu amí- victo do sacrifício, e do alto do O idealismo. de Felipe �os. Sa�1- na rural está se ressentindo
go dr. José Alves Maçiel,. recem- cadafalso foi apresentado à poste- tos que preferiu a morte a tirania

. .
chegado da Inglaterra e imbuielo ridãde: _ TIRADENTES! proferindo antes de ser esquarte- I

com a estiagem remante. Tandos principias democráticos. Altaneiro e indiferente, com art- jado vivo, atado às caudas de qua- "to na campanha como na ci-Tem inicio, então, a formação e dar seguro e olhar impávida, em tro "oava:os em 16 de Julho ele 1720 dade, 'grande é o número deorganização do movimento que meio de todo o aparato', travessá- - n:lOrIO sem me arrepeneler do cacimbas que tem secado.
ocupou tantos espíritos e a histó- ra as ruas da Capital do País, su- que fIZ e certo de que a canalha elorta registra com o nome de "In- bindo sereno e confiante os 24 de- Rei ha-de ser esmagaela pelo paconfidência Mineira". gráus do patíbulo, pelas 11 horas, triotismo dos brastleiros" e a epo-Cláudio Manoel da Costa, Tomaz com a altivez soberana de quem, péia ele TIRADENTES, servirãoAntônio Gonzaga, Inácio José de denodadamente, ia revelar ao mun- de faról a iluminar o caminho doAlvarenga Peixoto, Domingos Vi- do o caráter de Uma raça impávi- dever que haveremos .

de trilhar,dal Barbosa, José da Silva de Olí- ela, a terra de um povo que have- custe o que custar, queiram ou nãoveira Rolin, Francisco de Oliveira ria de pugnar pela causa santa dá os párias: que venderam suas consooLopes, José de Resende (Pai e Fi- LIBERDADE' ciências á ideologias estrangeilho), CeI. Francisco de P<;tula Fr�i-:· E antes de expiar por tão no, -rastt:' ,re de ,Andr�de, CeI. Jose Ayres,: bre crime _ lesa magestade Brasiléiros !Sgt.-mor LUIZ Vaz de Toledo Piza, poude exclamar - "cumpri minha Honremos a memória gloriosaCap. Rezende Costa, lV�anoel Rodni- .l)a1avra, morro pela liberdade"! do Martír ele nossa Independên-gues Costa, VIcente DIas da Mota, 'Já antes havia declarado textual- cia!
....

Carlos Toledo Corrêa e Melo, José mente: _ "Morro. O meu Reden- Tenhamos sempre, em nossosAlves Maciel, Domingos de Abreu tal' morreu e derramou Seu sangue corações, .esta figurá, imponente deVíeíra, bem como os três miserá- por mim; assim importa que meu martír consciente! .. .

V�I� portugu�ses CeI. Joaquim Síl- sangue seja derramado para que Trabalhemos pela grandeza sem-v:er}o �os ReIS (o Judas, d� ,Incon- dêle surja a emancipação de meu pre crescente do Brasil.fídêncía), o Ten. CeI. Basilio de país"!
'

Brito Malheiro e o Mestre de Cam- Morto TIRADENTES, parte in- "és morto e vives, astro rutilante,po Inácio Corrêa Pamplona, ho- tegrante da falange que sempre no coração de cada brasileiro"��ns notáveis, pela influência po- sonhou Com a nossa Independên-I no coração deste Brasil gigante!lItIC�, estavam empenhados no cía, da qual provinha todos os an- ]\;�orl'este, _ó marti�, pela libeJ;'d<;lde�10Vlm��to, do qual sobresma-s� [} ceias ele liberdade, um dever se I des�e torrao ,que" livre sobranceiro,figura ja popular do Alf,eres Tira- nos foi apresentado: HOJe, ainda te chora com sau-
dentes.

. Viver dentro de uma Pátria una, I [dade! ! !"Em VIagem de popaganda acha- indivisivel, com "Ordem e Progres- ,

so" com liberdade conciente, com Andrêlíno Natividade da CostaCines R I T Z a Bandeira à panejar altaneira, 1° Sgt. de Infantaria

RETRETA Indústria Comércio e Seguros Rnot S.l.
Assembléia geral ordinariaFicam convidados os .rs. acioni.tas para aordinário a 'realizar-s. no diCl 29 de abril corrent••séde sociol, flom a seguinte ordem do dia:

l' Aprovação do bulanço, re!Cltório da Diretoria. parecer doConselho Fiscal. relativos ao exercício de' 1945.2 Eleição do novo Cons.lho Fi.cal e suplentes.3' Fixaçã.o dos vencimentos da Diretoria e do Conselho Fiscalpara o exercíci. d. 1916. '

4 Ouhos a.suntos de interi..e da .ociedade.5' Eleição da novu Diretoria por motivo da renúncia do DiretorPresidente. snr. Romulo Noceti. em virtude de ier requerido aposentadoria ao lAPC. forçudo pelo seu e.tado de saúde.Itajaí, 15 de Abril de 1946.
SIDNEI NOCETI, Diretor-gerente.

SERA

Visitou a hospedaria,

Rio, 20 (Via Aérea) - O mi- .

nistro do Trabalho visitou a.
ilha dàs Elôres, inspecionando'
as instalações que alí estão
sendo feitas para recebimento,
brevemente, de 1.500 imigran-tes italianos, que virão para a;i:nosso país a bordo do naoio]

Previsão do tempo nacional "Duque .de caxia�H_
Previsão ,da tempo, �té 14 Vasou-se Oito, ,horas do dia 21 na capital: '

Tempo: em geral, instável. vezes!Temperatura: estável.
Ventos: variáveis.
Temperaturas extremas de

hoje, foram: 'máxima 26,5 mí
nima 17,6.

-FlorlanóPolb, 21 �e
�--�-----------------------

Abr" ·.de 1946

Voltará , . .

misto
-

o'paoRio, 20 (Via Aérea) - Ea- raspa de mandioca, porque não:lando á reportagem sôbre c h� mercado para êsse cereal: i

questão do fornecimento de Essa providência ficará assen-iltrigo, o sr. Ernani Cardoso, se- tada definitivamente depoiscretário do interior da preiei- do convenio existente entre:
tura, declarou que já está as- o Brasil e a Argentina. Acressentado que devido á falta de centou que as padarias, a tí
produto, o pão vai ser fabri-l tulo precário, estão fazendocada com 80 por cento de iri- uma mistura de trigo com fuga e 20 por cento de farinha de

I bá, porque 'não há trigo em:milho. Não será feito pão com praça.

.Rio, 20 (Via Aérea) - In
formam de Fortaleza que a
policia cearense prendeu, ali,_
o sr. Mário Simões Carvalho,
que se casou oito vezes, uma
das quais em Belém, onde teve
como padrinho osr. MagalhãesBarata.

lostito to do al(�ol
permanecerá
Rio, 20 (A. N.) - Durante

a visita f.eita ao Instituto do
Alcool e Açucar,. o presidente
Eurico Dutra informou á im
prensa que não deverá desa
parecer aquêle Instituto, cujaexistência é reconhecídamen
te util á vida do País.

Cines ODEON .

Programas do dia 21 de abrir. ,1
-de 1946

CINE ODEON - á 11/2 hrs ...

Vesperal das moças
O filme mais alegre do. anot
MUSICA DA VITÓRIA

)J.,com
Ann Miller - Betty Rhodes _'-

ÁS 4 -::- 6,30 - 8,30 horas
Humphrey Bogart e La:ureen
Bacal1 (a nova sensação de

de Hollywood) em
"UMA AVENTURA NA

MARTINICA"
Preços: ás 4 e 8,30: Cr$ 5,00 e
3,00 - ás 6, 30: Pr,eço único

-- C$5,00-
Na sesssão de 4 horas não
será exibido Noticias do dia.

1,45 horas
"C.ACANiDO ESTRELAS�'

Com Lana Turner, Greer Gar
son e Walter Pidgeon

Censura: Livre
Preço único Cr$ 2,40

CONDENADOS AO CASA
MENTOas.emb!éia geral

àlil 15 horas. na com
Dennis O'Keefe - Jane Fra--

Em comemoracão ao 154°
aniversário da morte de Joa
quim José da Silva Xavier,
"O TIRADENTES", proto-martir da "Inconfidência" a ban
da de musica do 14° B. C., le
vará a efeito, ás 20 horas de
hoje, dia 21, uma retreta com
o seguinte programa:

zee

Preços: - Cr$ 2,40 - 1,00"
Censura,: - Livre, - crian-

ças maiores de 5 anos poderão'entrar.

IMPERIAL

\

CINE IMPERIAL - ás 2. hrs.
Matinée dõ Barulho

(25 partes)
Ann Miller - Jerry Colonna..

- Betty Rhõdes
MUSICA DA VITORIA

A Mulher de Paris e Londres

O mais sensacional e eletri
zan te "wert·ern".

TUNEL FATAL
Gene' Autry - Ruth Terry
Continuação do melhor se

riado de todos os tempos!:
OS PERIGOS DE NYOKA.

Kay A�dridge
5° e 6° episódios

Preço: - Cr$ 2,40 (unico);
Censura: - Imp. 10 anos_
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