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Confiamos no patriotismo e' rif"aÇãIf1lIFGenmd Presidente· da Re-
púbtica, para a solução' das· premências econômicas que alligem o

povo brasileiro� S. Excia. porá as suas energias, serenas mas

eficieote,s, ao serviço di combate sem tregeas ao mercantilismo
explorador, nacional e estrangeiro.
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Proposto a extinção do
ministério da Educação
São Paula" 23 (E.) _.:... Vía-: substítuido por um simples

jou, para o Rio, o deputado Departamento, anexo a outro
Ataliba Nogueira, O represen- Ministério, com grandes van
tante pessedista, falando á ím- tagens para o ensino nacional
prensa no campo de Congo- �e os cofres públicos."
nhas declarou: "Sugeri à co-

_

missão constitucional que fos
se extinto o Ministério da Edu-
',caçãQ, por considerá-lo um en

trave ao desenvolvimento da
instrução no país." Sou .de
opinião que o ensino primário
deve ser de alcada dos muni
cípios, o secundário do Esta
do e somente o superior obede
cerá ás autoridades federais.
Assim, torna-se desnecessário
o referido Ministério, que seria

Expulsos/ por "desle
aldadt ao Partido
s. Luiz, Argentina, 23 'ru.

P.) - O Partido Trabalhista
informou ter expulso das fíleí
ras da entidade a sete filiados,
por haverem realizado atos pú
blicos de deslealdade e má,
conduta partidária ..
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• Não significa apoio ao gral.
Rio; 23 (E.) - Como, está Austrália, pedindo se proceda go da força militar vxmtra

amplamente divulgado, a pro- a inquérito 'in-loco. "Sim, há quem quer 'que ponha em ris
posta da Polônia no sentido - volveu o ministro do Exte- co a segurança geral., Essa foi
do

.

'rompimento das
A
Nações =. -:- e ante-ontem mesmo a única regra de intervenção

Unidas com o governo de eninei ao nosso delegado 'ins- .que as Nacões Unidas aceita
Franco não teve o apoio do truções para que a apoiasse ram e consagraram em sua

Brasil. Votamos contra e, jus- expressamente". • carta votada também 'Por nós
titicaruio a nossa atitude, o E se ficar provado que a ati- na Conferência de São- Fran

,ch.ef� da del�gação brasi�eira, tuâe da E�panha ameaça a cisco. O Brasil faz parte da co-
.0.
Belgrado, .23 �U .. P.). - ° Declarou o tenente-general

rninistro Leao Veloso, irizaua paz mundial? munidade americana inva- general Draja Míhailovích se- Rankovíc que Mihailovich es-

qu� o Bra_sil:. at.enqic:- á sua pró- O cha1!celer assim respon- riavelmente pacifista. P: o ini- rá, julgado A publicamente. n? tá na pr�são de Belgrado, on-

e prza tradição ]urzdzca. de: "Se isso resultar- do inqué- migo de hoje é um.só _ aproxImo mes, como traidor. de esta I ecebendo bom trata-

Na manhã de ontem, fomos I rito ou de qualquer outro do- guerra. Devemos prevenir-lhe
° tenente-general Alexanderl menta

e gozando de boa saú

à residência do chanceler João cumen�o, a,1!têntico, o Brasü a ação criminosa. Se não

fOrj' �ankovI.C, .

míntstro do Inte- d.e. "O fato :de Mihaílovíoh te�

N.eves, que chegava de petro-! cumprira ruforosamente sete possível pela persu.assão, evir
I �or, dedal O? o?-te� em en.t�e- f SIdo desco�erto co� apenas 11

P?lis, onde passara os últimos 'dever de votar até pelo empre- ta-la-emas com a')fôrça".
vista q:le �lhall�v�c:h adm�tll�, companhelros, de VIr passan-

dias 'da �emana santa, pmvo- -

,

'

'. .L_ _

num Intel rogatórto prel imi-] do fome desde
.

alguns días e

.canâo o assunto tão pàlpitan- S' ,

L -

_ ' nar, !er colaJbora�o co� os(de ,nUl��a terrsaído da se� es-

te e transcendente. . om.ente ulDa ocoo con- alem�,es. Ranlrovíc aflrmol�;eandé�IJO, desde 19 de maio de

A uma nossa pergunta em
� V também que documentos ate 11945, e a melhor prova de que.

que indagavamos das· 1"�zões [unto salvara' o In d en�ào �ecr:,tos provam que Mi- ao ser p:es?, não tinha ,ne
mais esclarecedoras daquele un O hAallovlch [colab�rou com as Jllhum Exército com o qual pu-
-ooto do Brasil, o ministro João WASHINGTON, 23 (U. P.) - Truman enviou ao Con- .Iôrças de. ocupaçao e que co- desse esperar empreender al-

Neves respondeu: gresso um informe da UNRRA, acompanhado de uma mensa- me�eu crrmes .c�ntra o povo". guma açao, _c��tra o govêrno
"Mas o próprio voto do em- gem, em que afirma que somente uma ação conjunta das Na-' .�dlan�ou o mínístro do Inte- da Iugoeslávía .

bauuuior Leão Veloso dispen- ções Unidas poderá salvar o mundo das desesperadas condi- rior mg?eslav?:. "Espera-se
saria resposta. Votamos con- ções alimentares em que se encontra, que Draja Mlhallo�lCh seja

tra por uma questão de. coe-
acusado de c?laboraçao com,os Resolvendo prob/l�rência e respeito à inviolável Pavoroso desastre de

· - o?u,pantes: ajudando as potên-
.

..

.
u·

tradição do Brasil, contrária aVIaçao ClaS;..do EIX.O na luta contra as mas da pecuárl·aao princípio intervencionista. MANAGUA, 23 (United Press) - No maior desastre Nações Unidas, e cometendo
'

Votamos contra, agora, como aéreo já verificado em Nicarágua, incendiou-se um aeroplano cnme� concretos con�ra o po- gaOP"bacontra qualquer intervenção. de passageiros, perecendo carbonizados os 20 passageiros e VO, tais como assassinatos e ti

Foi nossa atitude 'na questão toda a tripulação. saques, b�m como entregando Rio, 23 (E.) - Afim de dís-

argentina, Tecem encerrada, • (aos al�m:=tes me�bros d_o nos- cutír a situação da pecuária
com o resultado das eleições Tomara posse em maio' S? Exercito. de Llbert.açao ,�a- gaúcha, estiveram em confe-

presidenciais na vizinha. Re- .

ClOnaI e aViadores alIados. rêncía com o ministro da Agrí-
'bl"' cultura, os srs. Desíderio Fi-

pu ica.;
.

SÃoO PAULO, 23 (E.) -,�alarudo aos jorn�listas disse o Nobre gasto da namor, secretárjo da Agricul-
O nosso voto está longe de SI. Icaro Svdow- que o sr. GetulIO Vargas tomara posse da sua

. U ti tura do Rio Grande do Sul
significar a mais longínquq- cadeira de senador pelo Rio Grande do Sul, provavelmente, présidiários Balbino Mascarenhas" presi�sombra de apoio ao regime do no dia 14 de maio. Dessa maneira, no dia 11 ou 12 passará por· ,- dente da Federação das Asso-
general Franco. O Brasil é, r;a- São Paulo, a caminho do Rio de Janeiro".

' Buenos Aires, 23 (U. P.) -

ciac- R" d 1 Esta-
tegoricamente, a favor da pre-

. 3.000 presos na província de d
,oes UIalS aque e

dominancia do sistema das VI"olento J"nceAndl·O destrol· ml"lhares Buenos Aires ofeveceram vo-
o, deputa:do Batista Luzardo

t
.

d 't· luntáriamente metade de suas
e Mario Oliveira, ex-diretor

, ranquzas emocra zcas, mas _

d'" geral do Departamento Na-
não julga que tal sistema de- de toneladas de enxofre raçoes tanas para minorar e cional da Produção Animal.
va ser imposto a. qualquer _ padecimento dos povos famin�

país. B tos da Europa. Cbmovidos pe-
Os entendimentos prosse-

O b· d L
-

V 1
LIS OA, 23 (United Press) - O fogo destruiu milhares los apelos do P,aJpa e dos comI'- guirão amanhã e depois.

. .

em azxa ar e�o, e .oso de toneladas de enxofre em fragmentos, armazenados para
lzmztou-se a cumprzr a rzsca exportação na fábrica da União Fabril em Barreiro

tés ofIciais ar�entinoq, os pe- Fal U 73as i1fstruções do Itamarati _1\ Vitima:dos pelos gases, forllm hospitalizados 20 �perários niten�iários pr�pu�e�am ás ece· aos anos
asseverou Q chanceler. e 3 bombeiros. Estimam-se os prejuizos em Cr$ 3.000.00000. aut,:ndaldes p:._ovmcIals a re- Washington, 23 (U.' P.)

O reporter insiste em que
'

_. duçao das raçoes, durante o O desembaI1gador Halan Sto-
ainda há urna proposta da "On.tl".nUam, a-- II·VOS OS t

·

t período crítico da situação ne, do Supremo Tribunal dos
V

.
errorts as alimentar, de modo que au- Estados Untdos, faleceu ás

S. PAULO, 23 (E.) - Mais três atentados te.rroristas de mente a contribuição argenti-' 18,45 horas de ontem de he�

japüneses verificaram-se em Marília. Foram baleados' na re-
na aos países necessitados. As morragia cerebral ma'ssiça. O

feridâ cidade, o professor Miura, Nelson Hayas,hi e Ka.me,zo autoridades estão estudando o extinto contava 73 anos de

Shibuya. Foram presos os terroristas 'Nakamura e Tdshi, au-
'assunto. idade.

.

tores dos atenta;dos e residentes fora daquele município. Pros- R I
.

seguem as investigações ,em torno da r,ede de organizações evo taram-se os presidiáriosterroristas nipôn�càs .

______--!..
,_______ MILÃO, 23 (U. P.) - Dois mil e quinhentos prisionejros.

A I d 5 ft
IW

armados de metralhadoras leves e granadas de mão, l'evolta-

nu a as � nomeal!oes rrum-se e contmlaram a prisão de Saint Vito:r:e. Dez guardas
'-

- � foram tomados como refens, quando os prisioneiros em levan�
. RI?, 23 (E) - <! presid_ente da República, em c�m�ri- te i�üciaram sua revolta, ontem. Eles pediram ao C'ardeal mi

mento a sua dellberaçao de nao aumentar a despesa publlca, lanes I1defonso Schuster que agjsse como intermediário. Uni
assinou decreto tornando sem efeito a nomeação de 52

datiló-I
dades da polida e do Exérdto estão cercando a prisão e anun

g;�j'as da .classe "D", d,esignadas, recentemente, para o Minis- cia-se 'que vinte pessoas foram feridas. Muitos dos prisionei-
terlO da F.azenda. , 1'08 foram levados para ali por motivos políticos.

I
• ,

Franco

Será julgado como traidor

Vem em' visHa
especial
Rio, 23 (E.) Está sendo

.esperado no porto desta capi
tal o c.ruzador norte-america
no "Fargo", que vem em visi
ta especial á nossa Marinha de
Guerra.
Serão prestadas ao coman

dante e demais tripulantes do
vaso de guerra ameri.cano ex

,

pressivas homenagens.
'
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DUMAS COZINH'EI.'Rú
Dizem os amigos de Alexan

dre Dumas, que não havia, em
França, um cozinheiro mais

perito do que êle. Não só os

pratos franceses, como os hes

panhóes, italianos e turcos
eram admiravelmente prepa- I
rados pelo grande autor dos
"três mosqueteiros".
Atríoue-se-Ihe mesmo a in

venção de,um magnífico pra
to denominado "Anchovas á
Monte Cristo", que preparava
da seguinte maneira: tirava o

caroço de uma azeitona e a I
cobria com anchovas, colocan- --,------------
do-a dentro de uma pomba,
esta dentro de uma codorna,
esta dentro dum faisão, este
dentro de um pato, este dentro
de um leitão, e tudo, junto, ia
a cozinhar com fogo lento ...

pedaços de galinha arrumados
na travessa.
'Á parte devemos ter batatas

A mulher, para atingir a fritas, que coocaremos em re

perfeição no tuturo
'

precisa dor da travessa.
melhorar fisicamente, moral- *

mente e intelectualmente. A AS MÃES DEVEM SABER
mulher foi sempre poderosa QUE:
pela sua beleza. O que deve- Quando se queixem as crian-
mos é tornar extensiva a bele- ças continuamente de dor de
za tisica da mulher ao seu co- cabeça, cuja origem se desco

ração e á sua inteligência; de- nhece, convem o exame médi
ve ser ela o mais elevado prê- co do nariz, e das cavidades
mio dos trabalhos humanos! acessórias,

Paula Mantegazza *

,;: - O sol em uma casa come

CONSEL,HOS DE BELEZAl côr das_almofadas, mas tinge
Quem tiver o nariz um pou- as maças do rosto,

co avançado para fre,nte não :,
deve pentear o cabelo para - A_ operaçao das amlg�a-
trás, procurando fazer os ca- las: nao pode ser transferida
racois frouxos e abertos, sem prejuizo para o desenvol-

* vimento físico e intelectual da
A clara de ovo misturada criança que a necessita.

com cal constitue uma pasta *

resistente para unir a porcela- AS DaNAS DE CASA DEVEM
na ou vidro. . SABER' QUE:

... É possível limpar uma me-

Mesmo entre, os mais íntí- sa de diversas formas, mas só
mos, devemos conservar certa existe uma que dá incontesta
linha de [correção em nossas vel resultado: é passando-lhe
atitudes físicas e morais. um pano suave embebido de

... água de sabão e repassando-o
RECEITA PARA O SEr em continuação para que não

PALADAR sofra prejuízo algum a capa
de verniz.

GALINHA Á MODA DE *

MARTA Os monogramas bordados
,Procuremos uma bôa gali- não são ímprescíndíveís nas

nha, três cebolas grandes, um toalhas de mesa nem nos [olitro de� leite, três gemas de gos índívíduaís. Na atualidade
ovo, sal ,e pimenta. esse adorno se limita aos bor-

</ Limpemos a{ galinha como dados em branco, quase sem
normalmente se faz e parta- pre de desenhos clássicos, Não
mo-la em pedaços. Levemos obstante não se

_
pôde afirmar

estes a dourar em uma frigi- que os monogramas passaramdeira com um pouco de man- absolutamente de moda.
�p. "

*

Separadamente, cortemos 'lt Tomado pela cabeça, o pei-cebola em forma' de pena e xe quando é fresco, mantém
lev�mos es�a a dourar tamb,ém todo o corpo ríigído, em posí-

I �
em manteíga. Uma vez f.nta, ção horizontal.ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO unamos os pedaços de galmhaSEMPRE A MULHER A. L. ALVES
em uma caçarola. Deitemos _

O bombeiro entrou no salão Rua Deodoro, n. 35 - Fpolis.

1
nesta o sal, a pimenta e n leite,Encarrega-se de: compra, venda, hi- ti.!de beleza e disse alarmado: pateca, legalização, avaliação e admi- Levemos esta mistura a cozer"Os bombardeiros lançaram nistração de imóveis.
a lozo lento, até que, a cebola

bomoas e o prédio está arden- Organiza, 'também, papéis para com-

I fique completamente desfeita.,. • { pra de propriedades pelos Institutosdo! SaIam depressa!" Mas a! de Previdência e Montepio Estadual. Si estiver muito espêsso o mo-
fregueza não se mexeu. A pro- lho, adicionemos a êle mais
fissional indagou com tôda leite.
calma: MACHADO I CIA. Quando for hora de levar o
- "Que acontecerá se a mt- prato 'para a mesa, coloquemosAIl311ciall e Repr..entaçõ.. emnha cliente sair á rua com os Gera' os pedaços de galinha em uma

póros do rosto ainda abertos?" Matris: Florian6poli. travessa.* Rua Joéio Pi.to, n. !I
Ao môlho que ficou na ca-

O beijo de amo
A

r e' o sopro
Cooixa POlltal. 37

t dFilial: Ore.ciúma çarola juntemos res gemas e
interior que une o homeú�' ao Rua Floriano Peixoto, ./n OVO, muito bem batidas, r�vol-
espirito divino. (Edil. Pr6prito). vendo a mistura vivamente.

Telegrama.: ·PRIMUS· Tornando muito quente ês-Ag.nt•• 'dali principal.
O'lunicl'PIOlJ, do E.to"'.. se mólho, deitemo-lo sôbre os

DOENÇAS NERV')SAS
Com os progressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quandq
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí..
rismo, fruto da. ignorância, só pode
prejudicar os Indivíduos- afetados d.
tais enfermidades. O Serviço, Na·

EMBORA QUE PAREÇA IN- cional de Doenças mentais dispô.
I de um Ambulatório, que atende, gre

CRIVEL, ÊLES ESCREVERAM

I
tuitamente os tloentes HerVOSOs m-

"O marques contou o di- digentes, na Rua Deodoro 2�, das'
nheiro: eram duas notas de às 11 ,horas. diàriamenk.

duzentos e uma de cento e

cincoenta" .

SAIBA QUE:
Uma bóa cola para grudar

fotografias sôbre cartão, ma- VI"'da de pe,r.- "os,deira finá, etc., se prepara a 6 a
base de dextrina. Dissolve-se Sujeita continuamente :is pertubações prÓlprias de seu sexo, tendo
�sta .em banhomaria em

partes/
o seu alPareJho gelll'ital co,nstituido de importante e delicadissimo,s ór-

1!guals de agua e alcooL E' ex- gãos cujas irregularidades fa.cillnente se tral1sfoI1mam em gravíssimos
celente para ser empregada a males, tem a mulher sua vida ameaçada por constantes perigos e pre
frio, possuindo ainda a vanta- cisa, pois, .estar s'empre vigilante. O s'eu fluxo mensal é um verdadeiro
gem de não manchar. espelho de; sua �.e.__ hl<tima: si vem r,egiUlando em -dias certos e em

*
quantidade üerta, s'em dor,es, cól-kas, tcmturas, ,enjôos, etc. tudo es,tá

Quando 13- sombra se aproxi- bem. Mas 'se aparece em abun,dancia ou, aD contrãJrio, dimLnuindo, i['lre
. ma, procuramos a' caridosa guIar ou retardado então urgem provid,encias iinedialtas. Mas mida de
mão daquêles que nos ensinanl recorrer a um remédi'o 'Q'lla]lq;u.er. Os seus males são de duas naturezas
a viver e a morrer de pé. dif�rentes - os que' se malnj,festam lPe)a abundâ,nda de regras e hemür-

* ragias e os que s'e manifestmn pela falta, .atras-o ou diminuÍlção de re-
A saudade é a lágrima da g�a,s - c, porWwn,lo,' exig�m remé<:li�s difer,enl>es. O Regulador Xavier,

alma. . . ateTJIdendo a 'essas duas naturezas diferentes dDS males femirninos, é fa-
'. bricado em ,duas fórmulas diferentes: o N°. 1 para os casos d'e regras I RETIRARAM SlJriS CANDI-Coma, sim, mas não demais, abU/lldantes, prolongadas, repetidas e h€>morragials e o N°. 2 para 'Os

.

OVOS, carnes, cereais, '1 casos de falta de regras, regras dJminuidas, atrazadas -ou suspensas.

i
T"d DbAbT_UdRA� I:li li' ,

di' '1' o o asas e I as, lnc USlve asôlWJ.assas e iIll€smo gor uras. Portanto prezada leItora, a Regu ador XaVl-er N. 1 'Ou o ReguJador fabricadas em outros Estados,Mas sa;be o que é bom de rato, Xav'j'e,r N°. 2, conforme 0 seu caso, é o re1V'édio único e i,nsubstituiveI. retiraram suas candidaturas,
No copo, chícara ou prato'! ,capaz de ,combat'er efrica�mente e afastar d,e m�neira definitiva os seus para reinar nos. lares ca�a.r�-

Leite, frutas e verduras. I males, conservando-a a salvo de todos os gmves e traiçoeiros perigo. nense.s,. -:- em VIsta. <_la certlssl-

SNEo .

d'd
' mil vItona do apentrvo KNOT.

,.,
,

que ameaçam a sua san e e li sua V1 a.

rtiÃsiii"iE"l
......... �.....ec

M. Unamono
*

"O arcedíágo refletia verti-
ginosamente".

A. Herculano
*

"Era um

franzino que
pequenino".

menino
nascera

débil e

muito

Víctor Hugo
'"

NO AUTOMOVEL
ELA - Tu sabes dirigir com

uma só mão?
'

ÊLE - Sim! E posso mos

trá-lo, si quiser.
ELA - Então segura o meu

cigarro. Podes?
*

PARA QUE?
Que é que a tua mulher

diz, quando voltas para casa
ás três horas da madrugada?
- Mas eu não. sou casado!
- Então por que voltas tão

tarde para casa?
*"

•

*

Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta coluna

até o f�m
'Pedirnq. 'Qlli90r por telegra

ma. qua.n,go o jo'rno.l não chçaJ
no m,e.mo dia,

o ESTADO

---------_-----

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
r) I":' J:.Z1"'dJV l.f.J I (JJ:{ .. "'H:� u -tue �nc

Ul[t:':-c:-.�â e, reahnerue, uma prcvide ccra

pardo endu-euar o q r.e esuver errado .)U

para que a lg ama {alta nao se repita; e
�

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa podera vir a causar, encann

nhe-a ". SElCçÃO RECLAMAçõl!;S,
de O .t<;STADO, que o caso sera levado

sem demor-a ao conhecimento de l4�eDJ

de direito, recebendo v. s. uma informa
ção do resultado, embora em alguns ca- i
sos não sejam puhlicados nem a Ieda i
mação nem a prcvrdência tomada.

o QUE SE PENSA DA
MULHER

Diário Mahltino
Redação e, Oiicina. á rua João

Pinto n. 5 �
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Ano (C$
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No interior
Ano Cr$
'Semestre Cr$
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TELEFONES MAIS 'NECESSITADOS'>
Bombeiros ", .. "'." .. ",,,..... 1313'
Polícia "".",."",.""., .. ,.. 103$'

Delegacia O, P. Social .""....... 15781
Maternidade ,.""."."." .. ".. 115S
Hospital Nerêu Ramos ., ...••.. ., 83'J.
Santa Casa " .. ".,""""'."" 1 0315·'
Casa de Saúde S, Sebastião ... ". U53>
Assistência Municipal """".... 166'""
Hospital' Militar ,,,,,,,' •... ,... 1l�1
140 B, C, "".'"",.".' •.. ,'. 1530-
Base Aérea ""."",."";.,,,. 78ft"
7' B, L A, C, "". _ .. .... .. . .. . 1593-
Capitania dos Portos .",." - .. , , . • 113680�'16" C. R. .,."".,.'"".'.,... o-

Fôrça Policial """"", .. ",... 1203'
Penitenciária .........•.. _ ...•.. _ 1513:-'
"O Estado" ".,." .. "."",.... 1022'
uA Gnzeta "

_ •...•• _ . . . . • 1656,...,,)

"Diário da Tarde" .'".".,.,... 1579"
L. B. A. ..'", .• ',.'.".,..... 1643'>'

Emp. Funer=eia Ortiga '.',.,.... 102J,

FARMÁCIAS DE PLANTÃO'
Estarão de plantão, durante o mês

I de abril� as seguintes farmácias;

6 (sábado à tarde) - Farmaciz,,'

Nelson - Rua Felipe Schmiolt,

7 Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe' Schmidt,
13 (sábado à tarde) -, Farmãci""
• Moderna - Praça 15' de K Ir

vembro.
.

14 Domingo - Farmácia Modern.. ,

- Praça 15 de' Novembro,

11" (Sexta-feira "Santa) - Farmác;"',

S, Antônio - Rua, João Pint,,_
, 20 (sábado à tarde) - Farmilcia.'

Catarinense - Rua Traj ano.
21 Domingo -. Farmácia Catarj....

nense - Rua Trajano,
27 (sábadt> à tarde) - Farmáci ... ,

,Rauliveira - Rua Traj ano. I

28:"Domingo .._ Farmácia Raulivelr&'
- Rua Tra:jano_

O serviço' noturno ..,t:','á efetuadO"

pelai Farmácia Sant? António sita &,

rua João ,Pinto,"

t'

,Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecn ico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rúdios, Ampli
ficadores-Transrnis.ol!"es ,

Mahrial importado direta
'mente dos U. S. A
Pronr ie tár io

ütem-r Georges Dohm

I
E�ectl e - Tscni.co - Profi.sional

formado na Europa
FlorianÓpali.

�uu João Pinto n 29 _. Sob.

Procuro então a nOBSll Gerên
cia e preencha a nossa -'ficha dr
informações úteis", dando lidar
as indicações possíveis, que ter... '

mos prazer em recomendá-lo <a)
a'08 interessados na aquisição cttl""
l)ons frinciunários (as).

A Dra. 1" Galhardo, ex-médica do

Centro Espírita Luz-Car-idade e Amor;
conumica a -nudança do seu consul

tótio para a rua do Senado, 317, 2"
andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00). onde passa

a oferecer os seus préstimos. Escreve
detalhadamente ° nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e subs

crito para a resposta" juntamente com

a lmportân.a acima.

Deseja obter
emprego?

TOSSE.
BRONQUITE

\

E COQUELUCHE
"

TOME SI;.,.Plle

vida da mulher o mELHOR DOS mELHORES'
____.lIC O,N.S. N'! 1114

SOCa CatarineDse de,'
Medicina

De ordem: do ar. presidente, con

vido a todos os associado. para a

reunião a ser realizada na' pr6xima
quarta-feira. dia: 24 do corrente,
à. 20,30 horas, na séde ..ocial, na

qual lerá processada a eleição dá
nova diretoria.

Dr\. BIASF. FARAOO
lo Secretário
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I
Tensa a situação política na Venezuela Religião A entrevista do sr.f Vld,!I'SOC'tal Caracas, 23 (ONA) - O da ,Junta etm °dutubro�e 194?, -

, Loureiro da Silva
,:ji, U

-

" contrôle .�a Venez�ela pela está encon ran o gra e apoio 'Catolicismo Rio, 20, (Via Aérea) _ "A� Junta Militar chefiada pelo por parte do povo. I -

Manhã", jornal da organiza----- _. - ._ "Presidente Romulo Betancourt Cêrca de 140 pessoas, presas O ,SANTO DO DHl ção "A Noite", de proprieda-I parece que vai continuar, a quando do golpe .d� estado, 24 de'Abril de do govêrno federal, publi-
I despeito

das promessas do

gO-1 permanecem
na

pnsao.,
entre S. Fie} de Sigmaringa, ca a seguinte nota "síntomá-

Walter Fr i tsch vêrno sôbre O restabelecímen- elas o coronel Manuel Trueba, itlártir tíca":
Faz ar.oa hoje o .nr. Walter [to dos direitos civis"e da conv�- do Exército �epublicano espa- Marcos Rey chamava-se o

__ "Em Pelotas, o sr.: Lou-
) Frit&c�. chefe da. CarteIra de Con-I ca9ão da Assembléia Consti- n�lDl. O p�'es�dente da Fe�,era- menino que, em 1577, veiu ao reiro da Silva concedeu entre
, .ignaçoes e aubatltut� d,e Contador tumte. çao dos Sindícatos de Caracas mundo no lar do prefeito da vista crítícando severamente,Geral do Corxo ,Economlca Federal A despeito do decreto dos di- foi posto em liberdade recen- id d d S' .: Uc.do Rio ele Janeuo, atllalmente em, , . .' ,Cl a e, e 19mannga. ma

a ínterventoría do sr. Cílon
"Florianópolis organizando a Caixa reítos CIVlS, gue teoricamente temente, mas. contmua sen;Io educação bem cuidada desen- Rosa, afirmando que, o mesmo"Econômica Federal de 8anta ce proibe ao governo manter pre- atacado 'pelo Jornal do gover- volveu a índole feliz e estudos está seguindo uma "política-,tarina. sos políticos. sem julga�ento, no, "E� País'.'. gínasiaís prepararam a inteli- estritamente partidária, que

ANIVERSÁRIOS a Junta contmua a suprrmir e Os símpatízantes do general aência brilhante deste menino não condiz com o espirita de-
CUSTÓDIO F. BANDEIRA I pren�d�r todos os líderes da M_edina, presid�nte deposto, �ara o curso de direito na Uni- mocrátíco dos nossos tempos.
Transcorre, hoje, 'o aniver_'loposlçao. AcusadAo de trama- n�o .ousam mamfestar-se em versidade de Friburgo. Absol- O general Paim Filho, cien-

sái'ío natálícío do sr. Custódio rem contra Q governo" �ora� publlco.. vidas os anos acadêmicos, tificado dessas' declarações,
F Bandeira.

I rece�temen\e presos v�nos CI-
_ Acrr��ta-se iue as a�:a- Marcos foi convidado a acom- afirmou: "Ê o desespero do' .

x x x dad�o�, en re o� quais o :sr. çoes
_

ei as. con ra o presi en� panhar um grupo de nobres sr. Loureiro da Silva que re-
IRINEU MONGUILHOTE Antomo Perez �Ivaz, tuncío- te sao muito exa:_geradas. A�e jovens durante uma viagem de surtam tais entrevistas. Per-
Á data de hoje regista o .nárío do Ministerio do Traba- agora a Junta na� cons:Ul� estudos pelas principais cída- correu grande parte do Rio

. transcorrer do aniversário na_'lho. ,
responder ao desafio de edí- e da Europa. Voltando para Grande e, por tôda a parte, en

·talício do sr. Irineu Mono-ui-I O decre�o ?a Junta susp�n- na, para que I:rovasse,�- sua cidade natal, recebeu o tí- centrou firme a candidatura
.Ihote. '

'
I:>

jdendo _o dlreI� de gre��, am- .r�nte. seu. governo houve pri- tulo de doutor em ambos os di- do sr. Valter Jobim":'

"da esta em VIgOr. Rumoes da soes ilegais ou escandalos po- reítos e entrou para o serviço
JOSÉ R. GRANCO oposição, especialmente as do líticos. do govêrno COlHO advogadi. _-------------.

Assinala, o transcorrer da!Partid� Comunista" �m s�db ----. -! --_.,

Vendo, porém, os muitos perí-
.data de hoje, o aniversário dis�olv�da� pela polícia, no.m- No lar em que se faz economda, gos parajsua alma a que sua

natalfcio do sr.' José' Ribeiro tenor, e c�rca de 200 suspeitos é que se ministra a educação mais profíssão O expunha, resolveu]
Branco, residente na cidade de de comunIsta:s foram, :presos. tO:IÓ�t;TE PARA SEUS FILHOS' tiedícar sua vida ao serv.i� de I

L
' Um dos mais dramáticos de-

NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL Deus numa ordem religiosa.ajes.
safios à Junta de Betancourt, Escolheu o convento dos Capu-

JORGE ZIPPERER foi feita por Jovito Villalba, 'chinhos de Altorf (Suiça). Foi __"- _

Aniversaria-se, na ef'eméríde 1.1m dos líderes liberais na Ve- em 1612, antes dei ter recebido

'(��, tique hoje transcorre, o sr. Jor- �e;ufelt� qlue vtemt cdombatenddI.o I
o hábito reltgíoso, que cantou�\

''I .ge Zipperer, industrial em Rio ince e ive men e o as as
.

-

Missa Nova, sendo nesta oca-
egrinho. taduras desde a do falecido I síão admitido ao noviciado e con� rrucãO-Juan Vicente Gomez.

• recebendo o nome de Fiel: .:::71,
SRA. AMÉRICA G. L. VEIGA I Villalba. denunciou, em vi-

Viajar nos aviões da Concluido O curso de teologia, 'Varsóvia, (DASP) - A in-
Regista, a efeméride de ho-. brante discurso, ante uma VARIG trabalhou algum tempo na dústria do cimento adquire

je, o transcorrer do aníversá- II multidão delirante o "govêrno é ter a certeza de que viajará com conforto cura das almas até a sua no- atualmente grande desenvolvi-
Tio natalício da exma. sra. demagogico" de Betancourt. rapidez e segurança, meação para guardião do con-] mento, já permitindo exporta-_

ti os aviões da VARIG primam pela pontua, -

d 1 S-América Gonçalves dá Luz Os venezuelanos que sao par 1-
lidade. vento de Feldkirch (Áustria). çao em gran e esca a. erao

Veiga, d.d. espõsa do sr. dr. rularmente suspiciosos �e go- Os que a têm honrado com sua perferência. Em janeiro de 1622, foi desig- exportadas, em breve, 100.000
,Afonso Maria Veiga., I vernas por, decreto, depOIS de são testemlwhas de que a5 horas e dias de nado missionano apostólico toneladas daquele produto. A

.,sua experiência de 36 anos �e chegada e saíd,. de Florianopolis' e escalas,
para o l)aí,s dos Grisões (Sui- produção do ano corrente está. f'..,

� vêm sendo observadas rigorosamente.DURVAL M. S. ,JUNIOR í ditadura de Gomez, estao Viajar nos <\\'ióes ela VARIG é ter a cer, ça) com o duplo fim de confir- avaliada em. L100.00� !onela:Faz anos hoje o sr. Durval apoil:\ndo as exigências de Vil- za absDluta de que embarcará e chegará nos mar na Fé os católicos aí exis-J das, das quaIS um milhao sera
.Melquiades de Souza Júnior. lalba, no sentido de que a Jun- dias e horas aprazados, tentes e converter os. calvinia- destinado á exportação. Nos

ta -permita que façam parte, nOs fa'1Aticos que' perseguiam dois primeiros meses deste ano
NASCilIENTO do govêrno outros partidos cruelmente os seus patrícios a produção do cidra atingiuDia 20 último, f�i enriqueci-, além da AçãO' Democrática. oatólicos. oito milhões de metros quadra-do o lar do sr. Joao A. Alves,

I O partido de Villalba, a Convidado para pregar em dos, isto é, trinta pol' cento
funcionAria da L A. P. C., e de I União Republicana Democrá- Sêxis, dirigiu-se para lá no dia mais do que antes da guerra.

, 'sua exma. espõsa, Noêmia A·I ca fundado depois do golpe 24 de abril de 1622. Fez seu Já vem cobrindo as necessida-
I

.

t d
.' - Yia'gens t'ápidas entre Curitiha e �1:oNtevi,.

Â ves, com o nasclmen o e sernla-o e qUl'Z 'I'r a outra VI' la. de'" l'nternas, d,eixando aindadéu, com escala6 por Florj'anópuJis? Pôrto �
-umá soberba menina. Atença-O Alegre, Pelotas e Ja!,'uarão, Mas caiu logo nas mãos dos boa margem e:x;cedente para a

* .. ... Informações na filial de Florianópolis: Edi, cahinianos que o lllataram e�ortação. Da Polônia, estão,NOIyADO Senhoras e Senhoritas fício La Püt'ta,
bàrbarame:nte. atualménte, importando vidroContratou casamento com a Praça 15 de Nl)veml,ro - Fo"e 1.325.

Alizam-se cabelo. * * * os Estados Unidos, Grã-Breta-gentilíssima senhorinha Zul-

dpeorPem••oOal'lIs dcree.cpoors' Um "magu Ir,f l-"O ,nha e 'união Soviéti�a.
-ma Vaz, dileta filha do sr. Joa-

U
.

&Im �
A Polônia já começou 'a im-

,<!uim Vaz, o estimado jovem e l'ebeldes que .e- •

t d·á
�

1'::.
;

"

" n.',0-, portar cerâmica. branca e calL
.

G
.

f'lh d

'�
.... lm·omi'C·Oa.teremfo°t'smQuU1ía- SIS ema ro OVI rioounval arcla, 1 o o sr.

e está encarando a possibilida-Florismundo Garcia. �"�",�.I!,; Americana); com Uruguaiana, 20 (Via Aérea) de de exportar para os Esta-* ..�....� garantia de 1 ano - Falando á imprensa, o dr. dos Unidos, Galalite e Porce-Contratou casamento com a a 6 meses. Serviço L' T h
.

1fenhCl�irtha E!za Geraldina da Sil- -.... perfeito, podendo
UIZ orres, engen 'eIra-chefe A CRÍTICA lana.

·va. filha do snr. Pedro Francisco ser lavado todo. o. dias da 93, Residência do DAER, in- A crítica feita sôbre a con-
<la Silva, o snr. Célio Ferreira, Modome Eunice, ex-proprietária f�r,mo� qU.� t,ôda a -regiã? d� dúta de outrem 'pode ter dois:Funcionário Público Federal. do Instituto Geni. do Rio de 'Ja- fronteIra Ilograndens f

K �nei,a .•tende agora, dariam�n<e,. . .

e l�ara propósitos: reprimiT o mal, ou
,iX X na residência do sr, Cardoso. sita serVIda P?; �m ef1:Clente sIst_e- clesacredi�a:' a pes�o�, cujos I .....

VIAJANTES: a praça GeneralOzorio n" 37 ne.- ma rodoVI��IO, com a extelfSao atos se cntlca. Este ultImo mo-

Jaques AZé r 'f1n
ta cidade de 409 qU1lometro�., De acordo tivo não tem d"esculpa, porque. •com esse plano, J� ela:borado ,envolve a maledicência e a Sala de JantarOs pais que economizam, con- � e:n, �lena execu�ao, llgar-se- maldarle� O primeiro pode ser
quistam o respeito de seus filhos a, mI�la!ment�, Llvralllento a louvável e torna-se mesmo umno presente e a sua gratidão no Hal �� ,\ I�
futuro. " 'moma,,, c�_u:�arr�e�Qlo na devet em certos casos, pois
DFPOSITE SUAS ECONOMIAS NA canieterljL U�ugualana-A!e- que produz um beneficio, e
CAIXA ECONôMICA FEDJ5RAL grete�_estaJbelec�ndo-se .�s:m sem isso o mal nunca seria re-

mAlen,'eram
a �m�� dos tres mUmClpl?S primido na sociedade. Demais,

I'l y seu frontemst�s, por uma. rodOVIa o homem deve ajudar o seu se-
·

d t
que podera ser v:enClda em melhante no progr,esso. É pre-Presl eu, e quatro horas d.e VIagem_ .para ciso' todavia não tomar no sen-

MANILA, 23 (U. R.) - Os
,esse empreend�e�to, fOI vC!- 'do absoluto o principio �e

filipinos elegeram ontem o ta�a _

a ve1"'b� Imcial de. dOIS
que não dev,emos julgar se nao

presidente e demais fuciona- m:lhoes e qum�'en�s mIl cru- quizermos ser julgados, pois a

rios que dirigirão a Repúbli,ca zeI�DS. ConstrUlr-se-a, em. se- letra mata e o espírito vivifica.
. . ,.

d' gUlda, a estrada UruguaIana- Kardec na sua missão de amor e cari-que V�l surgQlr
no tP�OXI�olh_ la Barra do Quarai, orn",rl" em, da;d f

'

4 de Julho. uase res mI �s Cr� 2 500 000 00 V' �d .

'

e que o az esquecer a pro,-
d l't am as 'li' , • , • Ira, epOls, GRANDE ESTiMULO E PO- ,pria dor para salvar, da dor,e e e1 ores c�mpar�er'd a ligação de Quarai á estracta- DED'OSA, FORÇA aqueles que para a dor se en, _urnas. Os candldatos a prsI en-

tronco Uru
.

AI
n; ,-

cia foram: o 'presidente Sergio Livra;n;ento gUa;ntn erete- ICléa, o iluminado espírito ,caminham".
OSl�na, de 68 anos e que é há

construção 'de'e�aest�� li� q'li e tantos benefício,S vem Estas sublimes palavras r�
II_lUlto ten�p_o uma.. desU!:cad�, gando Uruguaiana It uí e

proporcionando á humanida- presentam um grande est1-

fIgura polltIca e que SUbIU a
São BorJ'a

,aq de disse certa vez: "Aquele mulo e uma poderosa força
presidencia em agosto de 1944,' qu'e se encontra no campo da para ,todo aquele que t.em a

quando faleceu o presidente luta como soldado do bem con- consciência de que deseja ape�
Quezon; o presidente do Se- Torno publico a minha tra O mal, é, por vezes, atingi- nas esclarecer e nu�ca feri� €'

nado Manuel Ro�as, de 5' �ratÍdão a S. Judas Ta- do e ferido pelas investtdas da apontar os que cam�nh.am: 1I�-
anos, político e eco)1omista e deu pela �rande �raça incompreensão; mas, sempre diferentes á sua propna ,fell-
Hilário Camino Moncado, fun- alcanr;ada. que isto acontece, o socorro, es- cidade.
dador e presiq,ente da Federa-

,
YOLANDA DE SOUZA niritual desce imediatamente

=:�G F:Epi::.a da América. ,r.ara ar-:l:ará-lo € l'eanimá-lo I

,ANIVERSÁRIOS:

o EST'ADO e"con··

lI'a-se à .enda na

banca de jornais
dleck»

iIt '* •

A indústria da

(

Vende-se uma, quasi nova:

me�a elástica, 6 cadeiras, cris'
taJetra,
Tratar; R Tiradentes - es·

quina Travessa Ratcliff.
5 v.·z,

Os depósitos feitos nas Caixas
.t;conômicas ,Federais são garantI
dos pela União, conforme dispõe o·
decreto 24.427, de 19 de junho ,dE!
1934.

Acha, 8e em Florian6poli. o .nr

:Jaque. AZ'lrian, do alto comé'rcrio
3'l\Qdereiro do Rio d .. Janeiro, onde
·ê diretor' do firma Oromirta LtdCl.

S.S acaba de fazer uma das
suas perió jicas viagen. ao nau'

E.tado. nas quaell ! ealiza, aempre,
grandell compras do nc,sliIo princi
pal produto de exportoçãe"
Desejamos 00 sr l!iz:lIi 'n uma

{eHz E:�t:.ao ent2s nÓJI,
Oscar F. Carneiro

(:!',':::undo ES1)í'r::� - S:i:2).
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das tropas
As pessoas que se consideram possuir
estômago delicado são geralmente
aquela� sujeitas a perturbações es
tomacaís. Se essas perturbações são
devidas à hiperacidez que pode re

v�lar-s� pela indigestão, azia, eructa
çoes áCI.d�s, flatulên�ü� e cólicas após
as reíeíções, Magnésía Bisurada é
o remédio indicado.

Magnésia Bisurada é uma
composiçãoalcalina,euma
dóse é em geral.sllficiente
para neutralizar o ex

ces. de acidez estomacaZ.

Resolvida a questão
polonesas

(Exclusivo para "O Estado") I britânico, redigido em polonês, sempenhar seu papel . na re-

Londres - S. C. Coller -I terá assim ampla dívulgaçâo, construção de seu país abala

Serviço Telegráfico da Press i o que virá facilitar .a decisão do pela guerra".
Jnformatíon - Falando pe-] daqueles que queiram regres- O govêrno britânico, em

rante o Parlamento, o titular I sar a seu país ou que opinem qualquer caso, está definitiva
do "Foreign Office", sr. Er-

I

pela sua permanência. na si- 'mente resolvido a não manter
nest Bevin, anunciou que, fi- tuacão atual, até que resol- mais atualmente um exército,
nalmente, foi concluido o acôr- varri emdef'ínitívo sôbre seu uma marinha e uma fôrça aé
do. sôbre a transferência das futuro. rea polonesa, sob, eomand� bri

fôrças polonesas ainda
_

exís- Segundo os termos do acôr- tânico, como forças ,armadas
tentes. sob comando britânico do, o govêrno da Polônia ga- independentes e tenciona, tão

para seu país de origem. Essas rantírá um tratamento con- breve quanto possível, licen

fôrças, como se sabe, se. en- digno aos soldados repatriados cíar todos aqueles que decidi-
contram em sua maioria no não havendo a menor medida rem não regressar àA Polônia. _-.._......... _ MP"'" .-.. .-..... _ ...-.. __ ......... _

Reino Unido.. na Itália e na compulsória para forçar a de- Anunciando o acordo, po- I •

Alemanha e totalizam, aproxí-] cisão daqueles que, por acaso, rem, Bevin fez questão de ren- O pr Im ii» I 'Ornadamente, duzentos mil sol- mostrem desejo de não retor- der homenagem aos magníti- �
dados. nar à Polônia. Oficial e solda- cos serviços prestados pelas

O acôrdo é resultado de lon- dos no exército polonês sob forças polonesas á causa ca

gas demarches levadas a efeito comando britânico terão o di- mum, durante toda a árdua
entre os govêrnos da Grâ-Bre- reito de escolher entre o repa- luta. É, levando em considera
tanha e' da Polônia e tudo le- triamento e a vida fora de seu ção seu sacrifício e seu ardor
va a crer que virá êie por pon- país, salientando o documento na luta contra os agressores,
to final á essa questão. A fim Ibritânico que seria bem recebi- que o govêrno britânico tanto
de dar cumprimento aos ter-' (la a volta do maior número se interessa pela sorte desses
mos do ajuste, o govêrno brí- possível dessas tropas. A êsse soldados, desejando que, em

tãníco, conforme revelou Be- respeito; disse Bevin textual- sua terra natal, recebam um

vín, dará inicio à distribuição mente: "Se bem que não recor- tratamento condigno de
.

con

entre as tropas polonesas de remos á fôrça para levar essas formidade com o que fOI pTO
uma declaração explicativa d,e tropas a regressar á Polônia, metido pelo govêrno de Var

sua política de uma mensa- jamais disfarcei nossa convie- sóvia.
gem do próp�o ministro dor'ção f�rme de que, a !l0sso ver,

-.-.-R-.I-C-C-a-lII-u-t-t-.,-&-I1-.I-a•exterior ingleso O documento deveriam voltar, a fIm de de-
.li \11 U
Representações, cons�gnações e O' Mllcus da'

conta propria .

11

p��:it��:�a��pr�s:n;�;:��'1Asma Dissolvido
RuoC�::t��doO ��P;O:��á Rop id rimente

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata

ques. Desde o primeiro dia começa a desa
'Parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o q ue se faz ne

cessarío é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás releições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito

rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendcto tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção. .

Mendaeo A�a!:r:::.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

no

FARMACIA ESPERANÇA

exterior

, R

amversane
•

dá rendição
Rio, (E.) - Depois das que será elaborado, o cel. Nel-

briliuuitcs comemorações sõ- sott de Melo, que foi o coman

bre o: tomada de Monte Caste- âanõe do 6° Regimento de In
lo e Montese, pela gloriosa fantaria de Caçapava, na se

Fôrça Expedicionária Brasilei- gunda fase da campanha âa.

ra, outras festividades vão ser Itália, está convidando todos
levadas a efeito pelo Exército, os oficiais para uma reunião
no próximo dia 29, quando no Clube Militar. Reina gran
passa o primeiro. aniversário de inierêsse nos f lírculos milí
da grande rendição das tropas tG:_res em torno �a comemor�
de Hitler aos nossos soldados. çao do memoravel aconteci

Afim de tratar do programa menta.

de
5,

Irmandade de N. S. do
Rosário e festiv,ida· I

des de São Benedito

JusUça do 1'rabalbo
I PROCESSOS EM PAUTA

.':----------------- ---"'1 PARA JULGAMENTO

I
.

MÊS DE ABRIL
Dia 24, às 14 horas:
PROCESSO N° JCJ-'48/46
Reclamante: Pedro Paulino

Jacques.
Reclamada: Cia. de Indús

trias Gerais, Obras e Terras
S/A.
Objeto: Indenização, férias,

aviso-prévio, horas extraordi
nárias.
Dia 25, às 14 horas:
PROC.ESSO N° JCJ-37/46
Reclamante: Ivo Noronha.
Reclamado: Fiuza Lima & De ordem da Mesa Administra-

Irmão. Uva, comunico aos Irmãos e demais

Objeto: Salários, indeniza- fieis que esta Irmandade fará rea-

. lizar, a 28 do corrente, as Iestivi-
ção e aviso-previa. dades em louvor do glorioso São
Dia 26, às 14 horas: Benedito.
PF�OC.ESSO N° JCJ-49/46 As novenas terão inicio a 22" ás

Reclamante: José Costa. 19,30 horas. .

Reclamado: Orlando Scar- Domingo, dia 28, hover.á �1i�sa
festiva, ás 9 horas, com a assistên-

pelli. . cia de s. excia. revma. o sr. Arce-

Obj-eto: A u x í l'li o-enf'ermí- bispo Metropolitano. A noite have-

dade. rá encerramento.
A Irmandade solicita dos Irmãos

Dia 26, às 15 horas:
o comparecimento, para, revistidos

PROCESSO N° JCJ-46/46 de balandraus, tomaram parte nas

"Reclamante: Renato Nilo de f'estividades e : convida a todos os

Camargo fieis em geral.
.

Consistório da Irmandade de N.
Reclamado: Indústria Bra- S'. do Rosário e São Benedito, em

I sileira de Peixe Ltda. Florianópolis, 21 de abril de 1946.
Objeto: Aviso-prévio. Érico Rosa, 10 Secretár-io. ,

.:. l'.rJll.�.tteo NILO LAU8
...... .....u ................

_ Ii_ . _....,..... - H.,_tMdM _ .pwc__s......_

. � .. ,._
.

-_ � .......

CREDIÁRIO « K NO 1» LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITiAJAI,Avisa ae s seus clientes a rn: do nca

". escritório para a rua [oôo Pinto n.s

junto à Redação do ((O Esrcdo-.

OPORTUNIDADE VENDE-SE--

Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDO.S e miudeza. com bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque c alc u lodo

atualmente em CR$ 160.000..00.
. Tratar p9ssocihnente com: PAPELARIA MELIM

Rio do SuJ - Santa Catarina.

..

r;���, '��m tomp*r:':i:O:
."

LIVRARIA ROSA·.

I ·Fll'! Deodoro ,
33

Frcr ianópo lis

Livr08 novos e usados,

Iem diversos idiomas.

A tende encomendas de .•

obras editadas no Brasil"
ou ria esr rangeir o , f
Novidades todas 8s1semanas

Sedas, CasiUlir.as e Lãs

C,ASA SA.ar.A., aOSA r

()RLA�T_)'O SO,i-\ RP1�LILl
RIa &otlselbeiro Mafr·a, 36 -- lOja e so_elO;" - Telef.'oo '151-4 (rede interna)

Cli�a Postal 51 .._- Eod•..Teleg.: .Sca:rpelli» --- Florianóp,olis
-----,----------------------------------------------------------------------------------------------�--------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 .. , que, segundo os últimos
·
relatórios da U. S. Immig'l'a-

· tion Border Patrol, mais de ..

, 30.000 pessoas procuram anual-
mente entrar nos Estados

uni-I.dos, de maneira clandestina,
_.pelo Canadá e pelo México.

2. .. que os Índios Ifugaos,
das Filipinas, costumam expor
os cadáveres de seus parentes,
sentados diante de suas casas,

· na posição a mais natural pos
.sfvel, fazendo isso parte de
seus estranhos ritos funerá
.rtos,

3. _ que os golfinhos, peí
.xes comuns em. todos os mares

-da Europa e que se encontram
geralmente nas embocaduras
dos grandes rios, são tão dó
-ceís que podem ser domestica
dos pelo homem, a quem, nes
se caso, tomam não rara imen-
»sa afeição.

4 .. : 'que, em 1365, foram

fa-Ibricados em Nurenberg, na

Alemanha;' os primeiros alfi
netes do mundo, que eram en- 'I'tão feitos de fio de ferro e de'--..:..--------------------------.
::latão; e que a fabricação me

,cânica 'daqueles
.

minúsculos
. instrumentos só começou a ser

_:.feita "em 1812, em Londres.'
5. .. que nem sempre QS

monumentos ertgídos em pra

§a pública são destinados a Ihonrar estadistas, santos ou

heróis; que, por exem-plo, em

_. Hangchow, capital da Provín
.cía de Chekiang, na China, há
-numa praça central duas está
tuas representando um casal

. de assassinos, para que o seu

-crtme fique permanentemente
, exposto á execração pública.

6. .. que· o conhecido palá-
,cio das Tulherias, em Paris,
antiga regidência dos reis e

imperadores franceses, deve
_§eu nome ao f'ato de ter sido
construido no terreno onde
antes houvera uma olaria, isto I'é, une tulleríe, em francês; e

que os parisienses, habituados
a dar êsse nome ao local, con
tinuaram a dá-lo depois ao pa
lácio ali começado por Catari
na de Médicis e terminado sob
1) reinado de Luiz XIV.

Terminou o relatório
sôbre o probl'ema
judáico
Lausanne, 2 (U. P.) - Um

porta-voz anunciou que a co

missão anglo-norte, americana
da Palestina terminou o seu

relatório sôbre três meses d.
investigações em torno do

problema judáicoAna Europa e

da de 'emigração dos judeus BARBEIRO
europeus para a Palestina. Dis-

'Pcec,iza.se de um oficial- de
se o nosso informante que, barbeiro, competente.

I muito embora Londres e Wa�- Tratar no "Salão Recorda à
hington mantenham o maIS praça_ 15 nO. 21. 6 v. �,absoluto sigilo em torno dos

I resul!ados, a que chel?ou. a �o-'
,missao, ha fortes mdIeaçoes
: de' ({ue os, britânicos resolvé
Lram ,fazer impo:riantes, conces
i 8ÕeS aos imig.rantes judeus na

'==��������=�������========== Palestina. Círculos oom infor
m;âd08 anunciam que es�s p0-
deriam incluir a remessa de
100.000 judeus europeus, num

'futuro próximo, de conformi

\
dade com a proposta feita re

, centeménte pelo presidente ITruman.
-

-o PRECEITO DO DIA
DIVISÃO RACIONAL DO DIA

r Oito horas de 'aono. -oito horas
- <de trabalho. oito horas, de ,re
q:.-ebçôo constituem a divisão ra.

�io_nal do dia. compa tível com a

50úde. As oito horas de aono
_ per

-nlitern ao organismo recuperar as

,energias gostas com o trabalho e
resi.tir melhor -às infecções.-

Durma oito haras por dia. para
'crecuperar a& energias g'ostas' no
1:fobalho. -; SNES

Dr. H. G S

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PIIHOI 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Eiltado

Florianópolis
M�dina Farm. N�f'bal Alves oe Souza
�arll1, L, dil (;osta Avila

Exo.rne d.e so::\gue, Exame para vertiicação
de cancer, Exame de urina, Exame !)ora

verificação do gravidez, ExalL"l& <ie escarro.

Exame pare verificação de do.enc.o.s da
pele I boca e cabelos, Exame de féz.es.

,

Exame de secreções.

I
Poutovaccinas e transfusão de son,gues.
Lxan:u:t Quimicú de farinhas, bebida

café. águas, etc.
·

.�_�.c� IO·�----..--..--..-

- ,
,

FilHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a·

'REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas

(OU
Il; MULHER

Emw..-gti-se com vanrl-q,u-mpa·
r a corubuter 6S írregulbridndt'ê
dHS fl1nçõe� pe rtó dtca- dl;ls 1"'

«hura s. É calmante 'I-' fé2uladnr
ílt'I�"H" Iunções _

FLUX!)-í'.ED�IT,INA, p"I,' .,,'"

com provada pficácia, é mu iI .. rf'o-'
f't'itl1rls. Deve ser US/iOti com

conüança.
FUTXO-SEDATINA tllll'Mllr" ......

...m toflh parte

Crédito Mútuo Predial
Proorretarto s - J. Moreira & Cia.

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

PReMIO M IOR CR $ 6.250.00

Muitas b :>nificações e médico grati�
Tudo i.sto por -apenas CrS' 1,00
--

I QU�R VESTIR·SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA 1
'PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua Felippe Scbmidt 22' - Sobrado

Tenha �empre em cosa uma garrafinha de

aPERITIVO «1101»
, '<- ,

li�aDdes _boteis pararPequenosRIO e Sao Paulo
_, , •

Rio,2 (E.) - Acha-se ha anunclosdias nesta capital, em viagem .

que tem grande' ínterêsse pa-
,

ra o nosso turismo o sr. Lucíus l\1otor a óleo cruBroomer, diretor do ,Waldorf
Astoria, -famoso estabelecí-

I mento hoteleiro de Nova York.
O sr. Broomer não é, apenas, o

I
rico pro,prietário do Waldorf,
mas também um dos grandes
especialistas na indústria ho

teleira, e das diversas ramifi
cações do turismo. Assim é que
veíu êle ao Brasil com o obje
tivo de aqui escolher pontos

. adequados para a construção
de hotéis em nosso país tendo
em vista as futuras' necessida
des das correntes do turismo
a serem .encamínhadas, -den
tro de pouco tempo, pelas via

gens regulares dos quadrímo
tores da Pan Amerícan. Visan-

I do também interesses de capí- VENTILADORES
tais brasileiros naqueles seus Vendam-se doi. ventiladores elec
empreendimentos, s a bem o S tr ic os-, grandes. para cima de me

que o, sr. Broomer foi feliz no .0 ou parede. aendo um oscilante.
propr-ios paro escritório. b-arbeaobjetivo que se propos, che-
rios, cofea, etc. Tratar na rua Al-

gando já a conclusões positivas mironte Lamego IS.
com os irmãos Guínle, para a * * *

,

construcão de dois modernos e-I T E R R E N o
, _

,
.'

téí
.

s s"-rão Vende-se um terreno com maAielra de lei.amplos .ho eIS, os qUal '.
v

grande mata e cachoeira, situado no distrito de
construídos um nesta capital e Paulo Lopes. município de Palhoça. contendo

outro em São Paulo. oitocentos e cinqüenta metros de frente, que
'faz com o Travessão fie Bom Retiro; com doia:
mil oitocentes e sessenta 'metros de fundo. '''ffra*
.ar com lIIlfIo Chaves à rua José Já.... 'n. "I -.
telefone M 760 - Fpolís.

X X X

Motores a óleo . crú
Ms. it irnos , industriáis con

jugados com dtnamcs, para o

fornecimento de energia elétrica.
Inf'ormações: rua Major Costa.
33 - Fpoli s (Lô v-L),

.X X X

FUNDIDOR
, ,\

Precise-se de 'um competente e

prático, que .aiba modelar tam
bém para trabalhar em unia fun
dição de bronze e fe,rro, na cidade
de LAGUNA PC{ja-ae bem. Apre
sentar-se imediatamente ao ilnr.

VASQUEZ, no Hotel Majestic
3 " .

-

DESPfRlf I 11115
BD SEU FIGID'D
fSal1art ... c.. .............
Seu fígado cIrie pnduzir�

um litro ele bilis. Se a bit,;;, não com: li
rremente, os WmeDtOl não $âo digericMa
e apodrecern, Os_pserincbam.�
go. Sobrevém a prisão de .-enlre. V"
sente-se abatido e comoqueen.-euenacIe.
Tudo é amargo e a .-ida é um martíri..
Uma simples evacuação não r;rx:art.

causa. Neste caso, as Pílulas Carta- .
extraordinariamente efJCaZCS.Fazem c0r

rer esse litro de bílis e 'l'ocê sente-se m..

posto para tudo. São suaves e. con�
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

r,

VE:NDE-SE um marca "Cli-
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser, examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Du'tra delegado Instituto
dos Mari9mos. Tre tar com, Srd
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 1'elefone 1134..

• • •

Com'pra-se
Mobília de sala, _ grupo esto

fado, em bom estado.
Dirigir-se à caixa Posts l 106'

Nesta,
.. ... ...

X X x

PRECISA�SE
Impcrtante -firma desta praça

precisa de peil.oa idonea e de tra

to, para dirigir filial no interior
do Estado. \(
Requisitol necGlllsários: - Ter co-

,

nhecimentos prático d,e contabili
dade. port'ugu&s e correspond&ncia
comer�ial. ,

Cartoil, de próprio punho I para
«FILIAL», Caixa J'OtItal 139.

'

3 v.-

XXX

í lUIS QPK l1K
NO llK, Ji1 UJI
'I.BO�&l
__ ,

PODIlltOSO .&:UD
!iIA.B':NO TRATlr

JIElft'O D.&:
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A 3 d d d T·
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B I'A . d ·d d" · 60,',uo do EstadoB. ro a, a �,ornelO . e a,mpago a CI a e. Decreto de 17 de abril de 1946

Paula Ramos x Atlético (sábado), Avaí x Caravana
o

:f.ª�::;�; ;E�::���:�:�
do Ar e .FI·,gu,el·�ense x .Boc�l·uva· (d'omlengo). Jo�:'4�ionas César de Sá, para exercer o

.

cargo de Carcereiro. padrão D. do Quadro
Único do Estado, (Cadeia, de Lajes), vagc
em virtude da exoneração de Augusto Ribei

ro Borges.
Decretos de 20 de abril de 1946

O Il\TERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Trawsje..rir:

De acôrdo com o art. 31, alínea b, combi

nado com o art. 34, do decreto-lei n. .•

1.299, de 20 de março de 1945:

Aristides de Aguiar Júnior, cabo dà Fôr ..

ça Policial do Estado, para a reserva remu

nerada, percebendo o vencimento anual -de _.

Cr$ 3.994,80, correspondente a 27 anos de"

Dire�o de PEDRO PAULO MACHADO

TORNEIO MUNICIPAL campeão gaúcho, pelo escore recendo 185.000 cruzeiros á.tar sua sorte no Rio. Acres-
CARIOCA de 5 x 3, tentos feitos por in- vista, mais 65.000 da renda de) centa-se mais, que o alvi-negro

Rio, 23 - Iniciando o Tor- termédio de Jorginho, China, um [ôgo, mais 50 por cento de' não apresentará condições
neío Munícípal, 'defrontaram- Danilo, Lima e Manéco, para I um segundo jôgo; terça-feira

I
inaceitáveis para a transferên

se domingo, Vasco e BOtR- o vencedor, e Rui, Adão e Te- última, entretanto! o' Botafo- cia do referido jogador. De-

fogo, no Estádio das Laranjei- sourínha, para o vencido. go voltava ao assunto, com ve-se isto, ao fato do. Corin-
ras, finalizando com o empate ,

* uma proposta de 200.000 cru- tians não encontrar, mais so-

de 1 x 1. CAMPEONATO PAULISTA zeiros, á vista, porém minutos 111Ção para reinclui-lo em suas

No estádio de São Januário· São Paulo, 23 - Foram os antes da reunião, o Vasco da fileiras.
o Bangú logrou vencer o Fla- seguintes os resultados dos [o- Gama, cujo Conselho Delibe
mengo, por 1 x O.

.

gos da 3a rodada 'do certame ratívo estava também reunido,
.$ábado o Fluminense derro- paulista: Sábado Corín- cobria tôdas as propostas: -

tau facilmente o Bonsucesso, tians, 3 x S. P. R, 1. Domingo 250.000 cruzeiros, á vista, mais
pela alarmante contagem de .• - Portuguesa de Esportes, 4 50 por cento da renda de três
9 x 1. x Palmeiras, 1; Juventus, 3 x jogos, descontados 65.000 cru-

Hoje será e f e t li a d o o Comercial, O; Portuguesa San- zeíros da renda do primeiro
confronto entre Madureira e tista, 3 x Jabaquara, 1. jôgo.
São Cristovão e amanhã :l; Após a discussão do assun-

·0 América enfrentará o Canto DE 80.000 A 300.000 CRU- to, foi a proposta da diretoria,
do Rio. ZEIROS favorável á negociação do pas-

* Rio, 23 - O sr: Claudionor se, posta em votação, e apro-
A TERCEI@A RODADA DO de 'Sousa Lemos, presidente do vada (contra o voto do sr. José
RELÂMPAGO DA CIDADE América, em revelações feitas

I
Maria Alves.

Continuando o Torneio Re- ao Conselho Deliberativo do *

lâmpago, são os seguintes 06 clube, expôs a situação do jo- CREDENCIADO O SR.

jogos programados para sába- gador Danilo, por cujo 'passe ARANHA
do e domingo; constantes da recebera várias propostas. Ini- l Rio, 23 - O Botafogo cre

,sa rodada: 'cialmente, o Corintians otere- denciou o sr. Luiz Aranha pa-
Sábado: Paula Ramos E. C. cía de 80.000 a 100.000 cruzei- ra representá-lo nas assem

x Clube Atlético' Catarinense, ros, tendo além disso, insinua- bléias e reuniões importantes
ás 15,30 horas.

, )'10 a transferência de Maracaí da F. M. F., designando, tam-
Domingo: Avaí F. C. x Ca- para o América, a qual pode- bém os srs. Paula e Silva e

ravana do Ar E. C., ás 13,30 ria ser "objeto de entendimen- Taunay para substituir o re

horas, e Figueirense x Bocaíu- tos"; o Botafogo, dias depois, presentante legal nos seus ím-

va, ás 15,30 horas, oferecia 150,000 cruzeiros pelo pedímentos.
*

passe, más o Cortntians logo *

VERA CRUZ E IPlRANGA, após a sua proposta: 150.000· HÉLIO QUER VIR JOGAR NO
EMPATARAM cruzeiros á vista, mais 50000 RIO

Jogando, domingo último, cruzeiros de renda de um jôgo, S. Paulo, 23 (E.) - Segun-
no gramado da Vila .Operáría, mais 40 por cento da Tenda -do se adianta aquí, Hélio, que
do Saco dos Limões, contra o de um segundo [ôgo: surgiu, foi afastado na equipe do Co
tarte "team" do Ipíranga, des- então, o Vasco da Gama, ofe- I rintians, está disposto, a ten
sa localidade, ,0 Vera Cruz,
conseguiu empatar pelo esco

re de 1 x 1. Ambos os quadros
jogaram desfalcados de vários
'elementos titulares -.

*

PRORROGADA A EXCURSÃO
DO I FLUMINENSE

Rio, 23 - O Fluminense
enviou um otícío á F. M. F.,
solicitando licença para pror
rogar àté o dia 28 o seu pedi
do de -líeença para jogar em

S. Paulo.

Economizar não é ob rígação por
que é, antes de tudo, imperioso
dever ândividual a serviço da co

letividade.
DEP.OSITE NA CAIXA. ECONôMI-

LUIZ! CA FEDERAL

1 _

*

participam aos parentes
e pes·o",g de suas relBções
O na�cimento de sua fIlha

VERA-REGINA

o REPATIlIAMENTO
008 BRASILEIROS
Rio, 22 (A. N.) - Um des

pacho. de Frankfurt partícípa
que uma missão. mílltar brasi
leira, composta de três orícíaãs,
encontra-se atualmente na Ale
manha tratando. do. repatria
mento dos cidadãos brasileiros.
Ao mesmo. tempo, essa mis

são está trabalhando. em es

treita cooperação com 0..8 mem

bros brasileiros da UNRRA,
tendo. em vista autorizar a ímí
gração para o Brasil de "cer
tas pessoas deslocadas". A
missão. estuda as modalídades
pelas quais será possível tal
Imigração, e se ocupará cul
dadpsamente da investigação.
sôbre os eandídatos,

Pedro Francisco da Silya'
e Senhora

Mário Moura e

Senhora
;0 AMÉRICA SAIU INVICTO
DOS GRAMADOS GAÚCHOS
Pôrto Alegre, 23 - Reali

zando a sua tel1ceira e última

exibição nesta capital, ° Ar:né- .

ri�a, do Rio, derrotou, arute

ôntem, o Internacional, hexa-

participam que sua filha
ANITA 'Contratou casamento

com o snr.

Mário Moura.

oarticinam que seu filho
MARIO contratou casamento
com a srita, Anita Geraldina

da Silva. o repa,t.iame1lto
de .iaponesH
Batávia, 23 (D. P.) - Cír

culos indonésios anunciam que
teve iníicio a evacuação de
200.000 japoneses do interior
de Java para a costa norte.

Daí, os nipônicos aguuardarão
transporte 'Para a su:;t pátria.

Fpolis., 20-4-46

MÁruo�
confirmam I I

__j
ANITA e------------------------------

Cines ODEON
IM.PE�IAL

HOJ'E Eficiência' do Hospital
de Caridade De tudo nêste mundo uma pes

soa pode arrepender-se, menos de
ter econ,omizado.
DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI-

CA F�DERAL
'

As 7,30 hrs As 7 hrs
- SiInu.ltaneamente -

... o espetáculo máximo des
.

tes últimos tempos!
AS CHAVES DO REINO Resolvido com pleno sucesso um

.

- Com -

I
. .

�o difícil
.

Gregory Peck, Thomaz Mit- .',

'Chell Jane Ball Vincent Pri- .

No tiómingo passado, chegou. 00 anoitecer, • esta capital. pro·
.

. Rodd' Ma Do' 11 i cedente de Nova Veneza, o sr, João C�evanzi, e_ busca de urqan.,hsce e
.

y c' wa. I
socorros medicos especializados. Na noite de lIexta-feire;.. acordou com

GrandIOSO! violentos acessos de tosae e grande dif.culdade paro re$pirar. Hdllia
Espetacular! aspirado, encrúnt\to dormia, utpa' dentadura com 3 dente., tendo-

Incomparável! ••-lhe alojado "ue
.

elemonto
. e.tranho:' pr�fundamente no puh:não

'Od . P C $ 500 3 ÓO e ellquerdo. No Hospital de Candade, t_Ol r,eahzada a broncoscopia pelo
eon. reços r , " Dr. João de Araujoi tando ... ido letiloda'a p' ..�ltoi C,)ffi 3 dantes, que

2,00. se eneontravClm no bronchio ••querdo. Essa d.e\icàdiaiiima inten'enção
-:I,n'1perial: ,preços Cr$4,00 e 3,00 que salvou a 'Vida ao paciente foi valio.iseimamente orientada por IOensura: "Irr1IP. 14 anos". ell\celent� radtograiiCl tiradCl pelo Dr. Modesto Prin!.o. compete1'\te

. radiolog,lsta. .

E' mais uma brilhante "itória do nono Hospital. onde a espe. -------------3-v-.'-1
cialização e divisão de trabalho sã� um fato ineontellte CClSOS, como

o presente, já foram anteriormenta resolvidos pelo Dr. João de Araújo, CamJII8a, Gravatas, P11ame,
com pleno êxito. ds.de que o �nemérito govêrno Nerêu Ramos dotou M· d Ih 1
aquele aospital com e�te modernissimo' a;>arelho. ao lado de outr.o.a' c;UUI ea mt Oi t8, pe os me

melhortlmentos que �e_n<!ltam amor à gente catorinen3e e enraizado DO_r.e! P' :ço� f.� [.Ij .f:_" SA, M l� I
.entimento human_tal1o. , CU..Al\Et, --f,t ... , C. M.>! ''', C

UBAlDO ABRAHAM
SENHORA

e

FpoHi., 20/4/946.
,

.

PRóXIMO CARTAZ

Domingo: Odeon - Imperial
UM LíRIO NA CRUZ

C.om: Ray Milland ,e Barbara
Britton

serviços.
Remover, Uex-oijício' :

De acôrdo com o art. 14, alínea a,' do de

ereto-lei n. L 196, de 23 de novembro de:

1944:

Sulamita Maria Macedo de Athayde, ocu

pante do cargo da classe F da carreira de

Professor Normalista? do Quadro única. do

Estado, do Grupo Escolar "Floriano Peixe

to", de Itajai, para o Grupo Escolar "Pau

lo Zimmermann", do Rio do Sul.

Conceder cxo1l.eraçã.o:
De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea o,

do decreto-lei n. 5,2, de 28 de outubro

de 1941:

A Néria Maria Ribeiro, ocupante do cargo

da classe F da carreira de Professor Norma

lista, do Quadro Único do Estado (Grupo Es
colar "Henrique Lage ", da vila de Imbituba.,'
no :u.unicípio de Lajes).
A Beruardina Martins Bortoluzz i, do car

go da classe F da carreira de Professor' Nor�,

malista, do Quadro ún,iCI> do Estado (Grupo
Escolar "Professor Lapagesse ", de Cres-

ciuma),
Conceder aposentadoria:

De acôrdo 'com o art. 18.8, item II, combi

nado com o ar-t. 190, item II, do decre

to-lei n, 572, de 28 dé outubro de 1941,
e decreto-lei 11. 1.382, de 17 de j ulho ' de

1945, 110S têrrnos do processo n. 69, de;

1946:

..

A Públia Póvoas Furtado, que exerce

cargo de Professor, interino (Escola mista.

de Ilhota, no município de Itajaí), com O

provento anual de Cr$ 5.220,00 (Cinco mil

duzentos e vinte cruzeiros), proporcional a

29 (vinte e nove) anos de serviços prestados
ao Estado,

Decretos de 22 de abril de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLV�

Reformar :
De. acôrdo com o art. 37, letra d, do § Ia,
do decret;'_lei 11, 1.299, de 20 de março-
de 1945:

.

Alvaro Lemos, soldado da Fôrça Policial.
do Estado, -por ter sido j ulgado -permanente
mente incapaz para o serviço militar. perce
bendo o vencimento anual de Cr$ 41200,,00.
(quatro mil e duzentos cruzeiros),

Nonieor :

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei.
n. 431, de 19 de março de 1940·:

Antônio Ferreira Leal para exercer o car

go de Oficial de Justiça de' Juízo de Direito,
da comarca de São Francisco do Sul.
Protásio Paulo Guimarães para exerce!" o,

cargo .de Juiz de Paz do distrito de Anitá-·

polis; municipro e comarca de Palhoça.
Pedro, Ângelo Gomes para exercer o carge

de Juiz de Paz do distrito de Anitápofis, mu
nicípio e comarca de Palhoça.
Arnoldo Alvaro dos Santos para exercer o

cargo de Juiz 'de Paz do distr ito de Garopa
ba, município e comarca de Palhoça,

Conceder e:::oneração:
A Maria Luiza de Sousa, do cargo de

Atendente, classe C, do Departamento de,
Saúde Pública, .Iotado no Pôsto de Sande de'

ItajaL
A Pedro Locatelli, do cargo de Juiz de,

Paz do distrito de Engano, município. e CD-

marca de Concórdia.
A Mariano Fontanela, do cargo de Jui; d",

Paz do distrito de Meleiro, município e co

marca de At'aranguá.
A Alfredo Fóes, do cat"go de Inspetor, pa

drão K, lotadl> no Departamento das Munic;":
paI idades.
A Leonardo F'reiberg, do cargo. de Juiz ele

Paz do distrito de Anitápolis, municípiO<" ...
comarca de Palhoça.

TOME KHOT
,.

.

ODI;N

�l
LHE RECOMEMD.

COfpnp t:p .•;n •.."�.:.· ·f.'.·-lTf;$.O� t:'1,,, t",�l� .i

���.,.',.,;,(.�
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DR ANTôNIO �MONIZ DE' DR. ,ARM�NDO VALtRIÓ' é ,provavelme:r;te. a. maisJm-
•

ADlIlG -é DE ASSIS portante moléstia do m_un�.(),,I\."ft Av e em cada ano ataca milhões.

II
Dós Serv íços de Cli,njJ;.'! Infantil daCirurgia e Ortopedia c níca e cí- "Assfstência Mumclj::1&1 e de de pessôas ,nos países tropí-rurgia do torax. Partos e doenças Caridade

OONSWJTó'ifIo�e�or;;1íO Pinto '1
Cl.tNTCA M���tT8� CRIANÇAS cais. Nos últimos dois séculos,

Dtáriamente das 15 às 17. horá.. CON8UI,TóRIO: flua Nunes Ma- O principal remédio contra 'a:BESU):lllNCIA:, Almirante A!ybn. b d - ("d'fí' S F I )c a o, , '" I CIO • rane sco • mala'ria e'ra o qUI'níno.' A prín-36. F,one M. %51
'

Consultas das '<2> its 6 horas
RESIDl1:NCIA: Rua Mar�hal GU!· oipal tonte de abastecimentoIherme. 5 Fone 783

desse medicamento era a ilha
DR. MADEIRA NEVES de Java.

Médico especialista em DOENÇAS I Quando Java foi 'invadida'DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon>, pelos japoneses intensos es-

ga Prática no Rio de Janeíro I '. \
CO!,SUJ"TA8 - Pela, amal!há: forços foram realizados na
dlal:Jamente das 10.�0 as 12 ns. à! Inglaterra e nos Estados Uni-taroe excepto aos sábados, das 14 " •

ás 16 l;oras - CONSULTóRiO: dos para descobrir algum pre-Rua Joao Pinto n. 7, sobrado -,' ;.
Fone: 1.4�n - Re�idência: Rua parado qurmico que pudessePresldente Coutmho, 58

ser feito no laboratório e que
fosse tão bom, ou melhor, do

DR. MARIO WENDHAUSEN
que o quinino. Na procura de

Médico do Centr-o de Saúde e Di
retor do Hospítat "Nerêu Ramos" novos com.postos,· eficientes
CLINICA MÉDICA de adultos e contra a malária, fez-se uso de .crianç-as .

CONSULTóRIO� R. Trajano. 14 ínfecções experírnentaís em(altos da Confeitaria "Chí-
quinho") pequenos passares. A princí-CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDl1:1,CIA: R. F'e l ipe Schmídt, pio, foram empregados os ca-
38 _,_ Fone: manual 812 náríos,: mas 'eram muito es-

cassos e caros; mas recente
mente, passaram a empregar
pintos, pois são mais baratos'
mais fáceis de manejar e po
dem ser obtidos facilmente em

quantidades ilimitadas.
.

O parasita da malária, usa

do, foi uma espécie chamado
Plasmodium Ballínaceum; foi

DR. NEWTON D'AVILA trazido do Ceilão, em 1936, on
de ocorre normalmente entre
as aves infantes. Os pintos
eram contaminados com a ma"
láría e em seguida 'eram tra
tados duas vezes díàríamente,
.durante quatro dias, com o

composto que estava .sendo

,eeaminad�: ,
, �

,

No quinto dia:o sangue era!
examinado, contada a percen
tagem' de glóbulos do sangue
.que continham parasitas da
malária, e o resultado compa
rado com os dados. obtidos em

pintos similarmente contami-
nadores, porém que não ti-

;-:-__iiiiiiiiiiiiiiii..iiiiii ;;;;�nham recebido o mesmo tra- muito cuidado pelo dr. A. R.

tamento, dessa forma, a ação D. Adams, na Escola de Medi
do medicamento contra 'a IT\,a- cina Tropical de Liverpool. Os
láría era facilmente averigua- homens que voltavam dos tró
da e medida. Na prática, na- picos, atacados de malária to
turalJmente, a cousa mais C0m- mavam o novo remédio. A

plicada do que sugere uma príncípío eram dadas doses,
simples descrímínação, e mui- foram aumentando, até agora,
tos outros fatores devem ser mais de 200 pacientes já.toram
levados em conta. tratados dessa maneira.
Com êsse método, foi recen- O valor' final desta droga

temente descoberta uma subs- não pode ser decidido até que
.. tancia muító ativa nos Iabo- o numero maior de pacientes

�
� ratórios da Imperial Chemical tenham sido curados, mas as

(Pharmaceuticals) Ltd, de curas já realizadas parecem

I,Manchester.
.

Os autores da muito promissóras. E mais efi
descober.ta' foram três jovens. ,�do que 9 quinino con

eientistas - o dr. F. L. Rose, tra a malária, e possivelmen
� o dr. F. H. S. Curd e o dr. D. te mais eficaz do que a mepa-

80' .900.606,30 � ,G. Davey. A substancia rece- crina ,(atebrina). Pode-se usaI'
( beu a principio o nome de para o tratame:oto de ataques

5.978.401.755.971
,M. 4888, mas para o consumo de maláría, bem como para

67.053.245,30· foi batizada 'com o nome de impedir a infecção lCom peque-,142.176.603,80 paluidrina. Esse nome foi' es� nas doses diárias'. Não deixa a

co�hido porque a malária é pele ama�elada como

aconte-I,98.687.816,30 mais comum nas proximida- ce ,com a atebrina (muitas
76.736,40! 306,20 ; des dos pa-ntanos - (no la- mulheres nos tróptcos prefe-' _

! tim, palus, paludis;). Depois rem continuar com a m!J,lári::t

!� 'de ter sido demonstrado que a ficarem com a pele amarela
a paluidrina era muito eficien- da por ate'brtna). Allém disso,
te na cura de pintos infeccio- a nova droga é fácil de mami

� nadõs, os testes com pacientes I
fattIr'ar e deve ser mais bara-

_ r

.._r""""" "r"" _"" " ........,. .._ _ _ _ humanos foram feitos com ta do que as- outra:s.

..

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médíco-círúrg íea de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma 'de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

BOSID:lllNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida·
de do Brasil). Médico por concur
aro do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. Ex interno da Santa
Casa, de Misericórdia. e Hospíta!
Psiq'liátr.ico do Rio na Capital .(o e-

.

deral.
CLíNICA MÉDICA - DOENÇA"

r NERVOSAS'
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO •
- Rua Felipe Schm ídt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

'

Residênda: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA. CI·
'!tURGIA - MOLÉSTIAS DE SJil·
, , " NHORAS - PARTOS '. .

Formado' pela Faculdade! de Medi-'
cinna da Uníversídade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por vá
Tios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio' Correia Neto
Cirurgia do estômago e Vias bí
lIal'<)s. intestinos delgado e grosso.
tiróide. rins, próstata. bexiga,

útero, ovários e trompas. Vartco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

_ CONrSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmídt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.598. ,

RESID:lllNCIA: Rua Esteves .rn
nior. 179; Tel. M 764

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

,- Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inte, nos, especial

�

mente dÕ' coração.
ELECTROCARDIOGRAF.1.1 I

Doenças do sangue e dos i.ervos,

Doenças de senhoras - Partos.
<(? Consultas diàriarnente das 1.3 às 18

horas. .

Atende chamados a qualqnc- hora,
inclusive durante a noite.:

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire·
, Ies, 18. Fone 702

R:E;SIDJ;:NCIA: Avenida 'Trompowski,
62, Fone 766

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

DOF.NrAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
'

CONóSULTAS: das 3 àsB hs. - R.
Felipe Schmldt, 46

RES,: R. JoinviJe. 47 - Fone 1648

Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos. réto: e
anus - Hemorroi(las.' 'I'ratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia _:_ Infra vermelho
Consulta: Vitor Meireles 28.'

'Atende diariamente às 11;3Q hs
e, à tarde, das 16 hs, em /díante

Resid: Vida I Ramos, 66:
Fone 1067 '

IRAcos.. -

ANtMICOS
'

TO_MEM

fllh. c.tna
"SILVEIBA"

G,end.. TÓftk:o

NOVO REMÉDIO PARA A
MALARIA

De
. Lincoln. Smith

I

Especial para o Bureaú
Interestadual de Impren
sa.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Praça da Bandeira

ne. 37

r_ 1 51 "P_" ..... ..u ....

COMPANmA "ALIANÇA DA�AtA·
Fadada •• 117. - !é.e: I A I ..
IlfCENDI08 :E TBA,1fSPOBTE8

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,B,aíancp de 1944:

Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$
«

..

SiAistros pagos nos últimos iv anos

Responsabilida des «

Diretores:
Dr. Pamphiló d'Utra Freire de Carvalho. pr. FranCisco
'de Sá, Anisio Msssorra, Dr. Joaquim Barreto á� Araujo
e José Abreu. \

,

I
Viagerls

PELO

Expresso NotorÍlo do, jorl8,1
O EsrpADO

•

FLORIANÓPOLIS· .. JOINVILE
S,AíDA DE'· FLORIANÓP'OUS:

(HECiADA A JOIHVltE:
SAíDA DE 9JOJNVllE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada,
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Informações:
, .

Em Fpolis. - na Redação
.

do «O ESTADO»
Em Joinvile - no Hotel Príncípé

ESCRITÓRI6 JUBtl)fCO COMERCIAL
A."unto.: Turírlions .-'Comerciais -� Rurais e Informativo.

Bndereço Tél. ELIBRANCQ - LAJES � Santa Catarína
C,onsl,11te nOlsa Organizaçao ontes de .8 decidir pela com

",roo ou vendo de im<weis'. pinhais ou qualquer•

"emprella -ite.te e.tado '

Direto.r: -" DR. ELlSIARilO DE CAMARGO BRANQO
ADVOGADO

'

R�� Frei Hogêrío. 54 .:_ Caixij Postaf 54 - Fone 54

APENAS Cl'� 3,0&

1
CASA MISCELANEA dístri-

,�om e!s.a ínfima quantia �od buidors dos Rádios R. C. A.eata auxlbando o ,.seu pr6xlmo. . '. -,

C6ntribua para a Caixa de &Imola. VIctor. Vãlvul�s e DISCOS.
"08 Indill:entea de Florian'ÓDoU.. Rua Conselheiro 'Mafra

S a nu u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

�RSENIA'TO, VANAOA-,
70, FOSFOROS. CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

');,0. Pá lidOI. O.".uper.dol,
�E.got.do., Anêmico., Mãe.
�ue cri,m M,g.o" Crilnç..
)rlquitic•• , receb.rão • toni-

C: fielção g.rel �o org.nilmo

Sa nu·üi O 01
L1e D.N.S.P.. n' '99, dá 1921

'B R I T O
O alfaiate indiéado,
Tiradentes. "I

�------------�--�----�------------------------------��--�"

I ��A," 1,�C"lJ.,,'A'�.'.li",.'A't.. t,'tt fe����:a��eIseTt�;�·�:i�{��;a�o:!:z;:d 'g:::: '1,.",'li 111
"!

de sortimento de casemiras, riscados, brins

I bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
,

.'., para alfai<1tes. que recebe diretamentE' das

'r'I melhore. fábrica.. � Casa ·A CAPITAL- chama Q atenção dos Snrs. Comercia.t•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuo rem sua. compra... MATRIZ, em Florian6poli•• - �FILIAIS em Blum�nC1u e Lajes.

\
I •

. ,

j,
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Ias bancadas de S�nta Catarina, quer da maioria quer da minoria, nao há feliz
mente. e ,para

. bIRra nnsa�' UI só que 'obdeça ao credo político da Rússia...

Nenhum das representantes barrigas-verde$ subscreverá as reivindicações cumu-"
nistas 'quando se trate de elabor-ar, a ,Carta Constil)ucional'.

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

ROXY
Hoje ás'7,30 horas

Ann Sheridan, Robert Cum
mings, Ronald Reagan e Bet-
ty Field. '

EM CADA CORAÇÃO UM
PECADO

Oensura, até, 14 anos.

Preço únieo: 2,40.

I

Prorrogada por mais quin·ze' -dias
a elaboração·do ante-projeto

Rio, 23 (E.) - Após nove dias de mento Interno, prorrogação por representantes só se encontravam'
férias, provocadas pela semana i 'mais 15 dias do prazo parai elabo- no recinto, até aquele momento ..

santa, os constituintes voltaram a' ração do ante-projeto da nova 150 representantes.

A -I ft
se reunir para prosseguimento _

de Constituição, Como esse requeri- Vem então, à tribuna para pre->

Florlaltõpolll, 24 iJe brl ,!Je :1746 seus trabalhos, mento viera acompanhado de ' um encher a hora do expediente o'

I
Ao se iniciar a sessão, estavam outro equerendo urgência para deputado 'urandir Pires Ferreira,

presentes apenas 90 representantes, sua votação, iria pô-lo em discus- que no desenvolvimento de uma

Congresso Br sileíro A ata foi aprovada sem discussão. são, Pediu, então, a palavra o tese constitucional desenvolve vãf
a '

I Logo a seguir, Q presidente, sr. deputado Barreto Pinto, que levan- rias considerações, abordando 'di-1

d
..

': Melo Viana, anuncia que está so- ta uma séráe de questões de ordem.

I
versos aspectos dos trabalhos de

e· Di eít ,8 ,. 1 I
bre a mesa um requerimento as- Afinal, o presidente Melo Viana elaboração de nossa car-ta magna; .

,
r O 00,10 sínado pelo senador Nerêu Ramos, verifica que não poderia ser 'Yota- .Assim inicialmente, refere-se a

Sob O atrocínio do Institu-
.

.

' ,que 11a qualidade de presidente da do o requerimento por falta de carta que há dias fôra lida da tri-

. p. . .' !
volumes com mais de 1500 pa- 'Comissão Constitucional, solicita, número, pois que enquanto o regi- buna pelo deputado Mário Mazagão'

t{) �e Díreíto SOCIal, �'ealI�a�- ginas e suas conclusões, tradu- \ de acôrdo com o artigo 22 do Regi-I mento exige parai a votação 165 e ai es�e dirigida pelo ,
ministro

se-a, de 15 a 19 de maio proxi- zldas para o inglês, foram co- Samp�lO Dona, preconâsando a

mo, em São Paulo, o II Con- niunlcadas a todos os centros 'O
. I D t

'

PSD duraçao, curta .

dos manda!os, O

zresso 'Brasileiro de Direito' Idí d ,C t· t gra u ra e. O or�do.r �se .mamfesta favoraveI à
� JUrI ICOS o on rnen e. • ,

coincidência dos' mandatos de
Social. f O temário para o II Con- P AI' 23 (E) _:_ Em en-

deputados com o do presidente da

Para constituirem a Comis- gresso ficou assim organiza- ', egre,
.

"

. I
República. Passa., depois, a atacar

são Executiva, foram nomeá- d . I S' t 't" d D'
. trevísta concedida a Imprensa É o PSD a primeira organi- os constitucionalistas que ainda.

O. - IS ema ica O rrei- 'd t d Ad ld M
. - .

1 d d
. _.

ham Tid 'd
dos os srs. drs. prof. Cesarino t S,.· l : II _ S S' l :

o epu a o nroa o esqui- zaçao
,

naciona ver a eira- nao trn am ti o a coragem e en-

Júnior e Ruy de Azevedo so-. 1011 oCIDa.'r·t A �gturo . °1�IaIV' ta falou-nos sôbre o apoio que mente coesa que anima com o I ff�lehntar ddeltfrt;nte o problema dos

,.

- 1 ,elO SSIS enCla, . b ' d . h d PSD . tí
.

b d d
J os a u ermos e esgota o tem-

dre, respectivamente Presi- -r--r- Direito do Trabalho e V _

a' anca: a gauc a � .' v,�m se� pres 19lO a o Ia ,e ?m. a ,- po do' expediente. A essa altura.
dente e Secretário e os srs. pa- Organização Profissional. 'ddando �dObtra admml�stErat�va mmtlstradtor. bReSUltaral'd ddaI, com?d ját ha,:_ia número na dc;adsa, o

dres Roberto Saboia de Medei- P r e t t t
o presi en e genera urico cer amen 'e, em conso 1 a a, presi �n t; poe a votos o pe .1 o de

,
.

_

a asse cer ame, an o
D tr dí do: "P d

. - .

1 t d preferência para o requerimento
ros S. J. e Eduardo Mazalhães mais importante quanto wi

u 1 a, izen o. o e-se es- a umao naciona em orno e
d N

�

R
'

b VIsa
d tri t· do .e

.,.

f d " l'
o sr, - ereu amos, que e corree-,

Lustosa S. J:, bem como o dr, esclarecer a opinião de gover- perar
o. pa IlO lSITlO _o gene- pnncipios, ora: e re�lOna �s- dida �or. unanimidade, be� com(f.{)_

Osvaldo Gomes da Costa Mi- nantes e governados sôbre. i1 r�l ?utra a coorden�.çao que .0 �o� � pers,onallsn;os. tao pre- a u.r�e�lCla para sua votação, ,q1le'
randa para como conselheí- ' d d

. .

t
-

d apOIam na Assembléia Constí- dícíais a República, uma se mncra com o sr. Barreto Pinte :

! .

'
, ver a' eIra OrIen açao que e-

t
.

t d 'd t corrent
. .

fI
.

d
.. novamente ocupando a tribuna.

1'o.s t_eclllcos, . comp_?rem, a �o-I ve ser tormada pelas leis so-
um e" e .�O o a or�ar corren e que vai ln uir ecisi-

o deputado trabalhista começa

mIssa� de �nenta�a� 'I'écníca, ciais pátrias, no Instante que PS�. na rea!rdade um grande v�mente em pr?l. de um bom
J co�

uma .longa citação latina;.
•

Compete a Comissão Execu- ora atravessamos esperam os paItIdo naCIonal. SIstema democrático. ..Ja no final de .sua oraçao, o

tíva sem compromisso com as t di da cí
� '.

d D'
.

------. deputa/do Barreto Pinto declara que
,

_ ,

es u IOSOS a ClenCIa o IreI-
• • •

daria seu voto para a prorrogaçãó'
c?�ld�soe� que _forem c?n!r�- to exceda o II Congresso Bra- Morreram numa tantatlva misteriosa I agora pedida, dando, também, seu:
nas a ortentação doutrmana si1eiro ele Direito Social em

' U •

'

i apoio ao requerido pelo senador'

do Instituto de Dir�ito Social, brilhantismo e benefíci�s ao de envenenamont·ft em massa II
Nerêu Ramos. ".

promover as medIdas conve- Brasi1 ao realizado em 1941. oro ..u

U
-

�!.:�!�� à realização do Con-
'

Nue.r,emberg, 23 (U. P.) , _I seguindo sustar a tempo o

en-, rge uma açao
Em nosso Estado o sr d Previsão do tempo AutOrIdades do Q. G. dos Es- venen8Jmento.

g t I
prof. Henrique Stodieck' fo�'1

tados Unidos l'(�velaram que As. autoridades militares overnamen a
ela Comissão 'Ex c t'" d' � SERVIÇO DE METEORO- numerosos alemaes pereceram amencanas revelar.am que nasl " '_

� "

e u I�, IS
,_

LOGIA numa tentativa misteriosa de te,ntativas anteriores foram. WashlIl�to�, 23 (U. P.)
_',

_'

tmgUIdo com a homeaçao de PreVIsao do Tempo ate' 14 t t d d t d' ., O senadol BrIdges republIca--
Delegado da 't d C

. -

I
" envenenamen o em massa, por encon ra os a oen a os' -

N H'
, .

.

CI a a omIs�ao. horas do dia 24 na Capital. ,arsênico, de 15.00-0 homens achando-se agora em trata-I no por ew ampshire, decla-· )j
E bem de ver que tal atitude Tempo' Bom Nevoeiro das SS. Os envenenados foram t t t I d 2 238

I rou no Senado que "os irres-..

por parte daquela Comissão Tempe�atura" Es'ta'vel
. dIThen1� oooum.. o a. e

t'd I ponsáveis ataques dos pilotos,
't 'b'l'

'.. socorridos, a tempo e, segundo os D pnsIOneIros o os
'

mUI o n.os sensI 1 Iza, não só Ve.ntos· Varia'veI's d' SS 'd t'd
'

russos aos aparelhos norte-

Pelo fato d d 't'
, J • • o comunicado oficial, nÜlguém guar as ,e 1 os num 'cam-j .

e po ermos paI ICl- Temperaturas extremás de morreu. As autoridades emcon- d t
- . amencanos tornam urg,ente"

p�r 'do congresso como, tam- hOJ'e, foram: Máxima 26.4 Mí- P�d ed concden rNaçao nabs �roxOI- uma ação' governamental.
'

bem, pela escolha, de seu De:" .

' traram grande quantidade de mI a es e uerem erb•
_

'

le,o'ado sem dúvida feII'cI'S 'I'
RIma 19.8.

I
arsên1co junto aos abasteci- veneno se acha,va no pao,-

Não' será demais 'le�b�:; M,
. mentos dos prisioneiros, con- provindo duma padaria alemã.

que em 1941, em homenagem I OIS um !
ao cinquentenário da Encí�li- Soochow, 23' (U. P.) - Chu- ----�------------------...,

Ca Rer�m Novarum, o InstItu- Main-Ya, ministro do Exte- P�51
"

OSto re.al�z?u o soeu, I . Congre�so rior do antigo govêrno fanto-
-

seBraSII�Iro .

de I?Ir�ItO SOCIal,. che de Nankin, foi sentenciado I
I

"

.'
9ue fOI ?nlh�ntIsSlmo, tendo a á morte, enquanto que mada-

II Ie!e �elendo cerca. de
..

500

eSP�-lme Wamg-Ching Wei, esposa ", / fclalIstas, sendo dIscutIdas m�II' do ex-governador elo mesmo "?tE I�

, d� 1.00 teses
.. Destas, as prlll- nome, foi acusada de alta trai-

- - DURANTE TODO DIH.

mpalS, pu�hc�das pela Im- çã,o. Chu assinou o tratado / I'" nos VAPCJOS I

prensa NaclOual deram quatro cónl os japoneses e declarou
" I'

EgUs'etrruadáaCmhinaa eeanost'ra:agdaOs,' I �."Dft,�.'k Diminui a produçiio
u �

� 2:�1' li �.fz � �
��' do trigo argentinoda ba'se aérea Buenos Aires, 23 (ONA) -

d V Id
' A Argentina terá menos de '

e a ecans A t d f
o

d
A

D· d
40% de sua exportação de tri-

B,elém, 23 (E.) - Estão D es O 101 O mes, eSIun8 O O repre- go de antes da guerra elll con-

sendo realizados estudos para
--

I
-

2 d t t t·
sequência da constante dimi-

a entrega, �o govêrno brasilei- e egerao sena ores sen ao e argeR IDO nuição ele culturas, a partir de

ro, da base aérea de Valde- Bue:_ros Aires, 23 (U. P.) - Buenos Aires., 231 (U. P.) _

1940. UI11!a se.ca persistente,
canso O problema é complexo De acordo, com o decreto go- O Executivo designou o Tte.- durante os últimos três anos:'
em virtude da equipagem téc- ve�n�mental, (que aprovou as CeI. Alfredo AquiJes 'Baisi (ex- agravou a situação.
nica, requerida _por uma graill- elelçoes de 24 de fevereiro), sub-secretário de Indústria e

Em consequência disto, ape
de praç� de

!F'a'
como ess�, constituiram-'se as Legislatu- ComerCio), para integrar a re-

nas 800.000 toneladas de trigo-·

q:?e abrIga fornece condi- ras provinciais, as quais, an- presentaç,ão argentina peran-
e produtos derivados poderão

çoes a centena de� aparelhos,

I
teso do fím do mês, el�gerão os te a Junta Inter-Americana, de

ser exportados para a Europa
para levantarem voo em pou- doIS senadores federals de ca- .Defesa, com séde em Was- ameaçàda pela fome. Antes da

cos minutos. , da província. '

.
hington. guerra, as exportações nor-·

mais da Argentina subiram a,

3.000.000 de toneladas.
As prin.cipais razões do con

tínuo decrés'CÍmo do plantiO'
do trigo sãJo as seguintes:

1.° - Rigido 'controle dos
preços dos cereais estabeleci
dos pelo governo do presidente'
Fal'rel1, que deixou pom�o ou

nenhum lucro para o produtor�
2.° - Existencia de exceden

tes inexportaviS' de cereais.
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Hoje 4a f,eira, ás 7,30 horas
- última Ex1bição -

Humphrey Bogart, Lauren
Bacall, Walter Brenan e Dolo-
res Moran. ,

UMA AVENTURA NA MAR
TINICA

Um impetuoso romance de
amor entre duas almas livres ...

Censura, até 14 anos.

Preços: - 5,00 - 3,00

-
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RITZ - am:�nhã ã� 5 e 7' 30
horas
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PARA FERIDAS,
E C Z E M' AS,
INFLAMAÇÓES,
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F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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