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Raptaram J�tê:or-p-()---de Mussolini
Milão,,24 (U. P.) - o corpo mm enterrados nas, imeâia- Entretanto, só umas três ou race. Apenas o funcionário oo-l,nheCirriento

sõbre o tratamen..

de Mussoline foi retirado do ções de seu tumulo, que não quatro pessoas sabiam real- munal que QS "':ompanhava to de cadáveres, "porque é
cemitérto de Maggiore, âuran-. tinha distintivo especial.. mente qual o local exato da sabia quàl era o caixão que muito dificil tirar um corpo
ite a noite, por desconhecidos. Ontem, dois fotografas' da sepultura de Mussolini. trazia o corpo de Mussolini., qualquer de um' caixão, depois

O corpo do ex-râuce" fôra A. P. e o correspondente em Ainda há dois dias, o aâoo- Um capelão militar deu a' -âe um ano de enterramento,
inumado em .xnia raza em Milão, procurando 'fotografar gado Giovanni Cacazza, chefe benção aos três corpos, inu- {J, não ser para quem, possui
Maggiore logo após ter sido a sepuüura do ex-râuce", en- municipal âo "Stato Ciuile" mados junto a outros tumulos conhecimentos especializados".
executado pelos "partiggiani", contraram o cemitério em per- 'd,e Milão, narrou ao correspon- de alemães". r: '.

"nas imediações da fronteira da feita ordem, Um guarda mos":'. dente da A. P., a história com- Diz ainda Cavazza que Cla- "FASCISTAS DEMOCRATAS"
...Suiça em abril do ano passa- irou-lhes o loc,!,Z.onde se adr;ti- ple.ta, mais ou. menos nos se- retta não foi enterrada junto Müão 24 (U. P.) :_ A poli
}io� te que Mussolmz tenha, siâo guznte� termos: ao corpo de seu amante, Por- cia inv�sti ou hoie uma nota

Os corpos de Czc:-ra Petacci, enterrado, dizendo que ,Ac1;hi- - "Un� ca�i!l'hão militàr que el: mesmo determinou en,;ontra�no tuinUlO de Mus-
sua amante, e de cinco de seus le Starace estava também. \en- trouxe tres cszzoes para o ce- que "não fossem colocados, la- sotini Dizia: "Por r' h Du
«uiéptos e guarda-costas, exe-, terraâo nas imediações âaque- mitério, com os corpos de Mus- do a lado, os corpos de dois pe- cel ��tá�s �ovame;;:' °conos_
cutaâos ao mesmo tempo, [o- la sepultura. solini, Claretta Petacci e Sta- cadores e adulteras) que pe- :

N'
t

_-'- � r____________ para venerarem seu anti
co. os vos cercaremos com

Deus".'
iço

rosas'. mas o pe�fum� de vos-

Hoje, os guardas não permi-
sas oirtuties sera mais fort� do

riam que ninguem se apro r, que o das rosas. (a.) Fascistas
.

-

. ,x: Democratas".
.massem do local, no Cemitério A l" li dü'

� .

de Magg';ore· po teta rea iza. tçencias
• . entre' üári

.

Há, pessoas de destaque da os. unwersz. artos, no seio

administração de Milão que do� quais se asszna�ara certa

acham que o corpo de Mussoli- a�lmdade 111;0.narquzcC1: e .tas-
ni foi retirado por "fascistas",

cista
..
A poL�cza suspeita .am�a

çara venerarem seu
I

antigo
da exzste�,cza �e certa tiçação

�'Duce". , ent:;e os fas�zstas demoura-

. .

A policia informa que o de-
tas

_

e os an.t.zr:;os Grupos de.

I sapar�cim�nto do cOfpo não Açao Mussolini.
-------- tem liqaçiio alçumacom. a re- ,*

� N. 9730 volta de presos na prisão de UMA PERNA'
, f "San Vittore". Roma, 24 (A. P.) - Tele-

Autoridades policiais apre- gramas p a ra o "Giortuüe
sentam a versão de que só po- d'Italia" declara que parte de
dem. estar envolvidas no caso uma perna de Mussolini, me
do desaparecimento do corpo, tida na bota, ficou no caixão,
pessoas que tenham pleno co- deixado no cemitério.

Washington, '24 (U. P.)
O Departamento de Estado
norte-americano não consíde-Ad"

-

'1
.

dParis, 24 (U. P.) - Quarenta milhões de exemplares da, ra que as recent�s medidas to- +'. eClSaO sa vaguar a
nova Constituição Francesa impressos durante a semana pas- madas p e 1 a Grã-Bretanha" beronísada foram distr-ibuídas hoje por toda a França. Há explicação com relação á 'I'ransjordania a 50 eranIa
para cada um dos 'cento e trinta e quatro artigos e .o povo com- constituam víolacão a qual- �,' _'
preenderá, assim, o �.u� ter� de apr?var ?u. rejeitar no reteren- quer tratad.o em vigor entre a! o'

:Nova YOl:k,.24 (lJ' P.) -O sr, Pedro Leao VeJloso, dele-

dum mareado para ej'-ctla seis de maio 'prOXlmo. Grã-Bretanha e QS Estados Il::!ado do_Brasíl Junto ao conselho de Segura,nça, ao falar sobre
-

" • _ Unidos ou'lprívem os Estados
a questão irani?-soviética: afirmo.u que "a decisão, de mant��

Aprovado g. de'creto de unlflcaçao U�i�os de quaisquer, direitos �a:s.s:.:!.�n�� o�::�s�� día c.ons�Itu� salvaguarda-á soberania

,

,

'
, lou Interesses - declarou Byr- _ It �

_,' '.,
,

Washington,24 (U. P.) -:-.Q projeto deJejJ�ar,!t fué�o 45ts!n�s ,em 'carta pubíícada . hoje ci"� .. ",,:i;:"� '.: ..-,

'h -ti
-

--IA.
·

fOl'Ç.as;armadas imfu unico De,partamento da Defesa foi' a,prova-I r,�spondendo ao senador Fran- m 011 sem OI a a omleado. ,pelo Comité Militar do S€nador._ CIS J. Myers, que protestou :

O presidente �o Comitê Albert Thom.a.s. (democrata dOi>c�ntrf o fat°nhda'd Grã-Breta-' HAIA, (S. H. L) - O reverend!o'J. 1\1. van Voe,n, ao falar do mundo
Utah) declarou: O projeto engloba todas as re1comendações'l � a �r reco· ecI' ? � Trans- de 3[)ós-glleJ:'ra e das armas mortíferas que o homem espera desenvol
do presidente, mas ninguem é tão otimista a ponto de pensar Jordama como paIs Indepen- v,er iPropôs na Univ,ersíd03Jde de Gron,i.nga, na Holanda uma fórmula

.-.tue O projeto passe pelo Congresso sem e�mel).lJdas'" _ .

dente.. sirna;>,les; tão simples quanto bem inspirada nos ensina�entos cristãos"

A votação foi de 10 contra um, com uma abstencã�. Byrnes observa, contudo "A únk.a esperança, !para ° mundo, que, com ou sem bomba atômica"
_______________________�____ que o govêrno norte-am,eri.ca- J,TIar,oha ,pa'ra, o ã1bismo, é trazer o' povo para um pl'ano eSiPiritual ma,i�

,Intimado a
.entregar o ��aIJ�!�a ����:a ��e:�t�â�!

e_']ie....
v

....ad_o_._do_C(u_e_an_t__es_,_da_,_gu_e_rr_a_"_.--------------

manus�rito roubado �� r:;::��:rd���"Pendên- Uma sentença salomõnic9
Bombaim, 27 (U� P.) - Sir Cowasjo Jehangir, arqui-milio- R d .

AMIS'DEB.DAM, (s. H. I.) - O Tribunal- que juliga os eolabor

nario persa, foi intimado hoje pelas autoridades a entregar um ,ecupera a a 11lst�s. de menor im!por.tânlCia ,na:quela ddade, ditou uma. sentenç,
!olllomca contra uma f-Inua que tr:aJbalho'll para os alemã,es. Além

manuslcrito da mais alta antiguidade, roubado ii bib1iotéca de 81-bll-o"e'ca uma multa. de mH e seiscentos flü>rins, c6ndenou-a a fornecer botes
Hyderrubad por um desconhecido que o vendeu a Jehangir ,por I v,a-vida.,s .e a zelar ,pela cO'nsel'vação >dos rrnesiJUos" durante três anos�
142 libras e dez xelins� Trata-se do famoso "GüHstan" es'crito Amsterdam, (S. H. I.) _ A ra a SOCIedade Holandesa de Salva,ção no Mar'.

no século XII pelo poeta per�a 'Sheikh Saadi. b.i;blioteca da Universidade da-

'Iovos cargos serão ,criados no Itamárati ���: ��dif�ia���:ao���z��t:
]evaralfi-na cjuaSl que Int.e-

Nova York, 24 (U. P. - O 'Conselho de Segurança rejei-

Rio, 24 (A.N.) _ Segundo informam os jornais de hoje, de- gralmente para Munich, de
tou por 8 votos contra 3 a ,emenda francesa para a disc�ssão do

verá ser criado, no Itamaratí, o üar,go de adido cultural às nos'- onde foi agora recuperada. C'fLsO persa ser adiada até a reunião da Ass'embléia Geral, em
sa representaçõe,s diplomáticas no exterior.. de acôrldo com as

.setembro. Só a Russia 'e 3:. Polonta votaram a Ifavor da propost.a.
diretrizes que >o chanceler João Neves da Fontoura vem impri- De tudo nêste mundo uma pes-

E1l1indo à nossa Chancelaria., soa pode arrepender-se, menos de star.SIIIam O -t dAcrescentam os jornais que, segundo a reportagem conse-
ter economizado. C III an O
DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI- .,

guiu apurar no Itamaratí, até o fim do ano, o mais tardar, virá CA_ FEDERAL
um decreto a respeito que cOlmp1etará, assim,' uma 1acuna exis- 3a g'uer a' m d· Itep,te em tôdas as nossaseinba�adas e, principalmente, nas acre- .

•

• r· un 'Ia
'dit��as em :países com os quais tem?s laços hisMricos e cul- Perspectivas de ex- Moscou, 24 (U. P.) - O ór- ções q:ue determinaram o des-
tm aIS. - gão sindÍ<Cal "Trud" ocupou-se 1 cobrimento da referida rêde de

"
. , .

d
· · portação da Pbilips h?je da espionagem, no Cana- espionagem como "um traidor

Ncelta a renuncia os ministros co:�;�!a�iü��psHeieLiámp! �:/�:�e�:��ifag��mo d��b�� a -cata, de boa vida no Canadá",

Irada
de uma campanha antI- "m ml·lha"'o de flor·ln�Montevideu, 24 (u. P.) - O presidente Amezaga aceitou das, espera 'exPQlrt�r dur�n�e soviética". U i)

.os p�.l�.lo� de l'�nuncia dos l\Iinistros da In.struc;ão P�blica e
o ano corrente, artrgos �le�rI- O autor do ar+" ,prof.esor para 80'bSI-dl·oSPrevldenCla SOCIal e do Trabalho e IndustrIa, respect.IVamen- COS nu� valor de cem mIlhoes Alexel Trainin refere - se a

te 81'S. ea�t�nano e Schiafino.
.,.,

de florInS. ,"ameaça de ,conflito militar", .Amsterdam, (S.!l. I.) ---: O

.

Os _ll[Il�lstros da Fa�enda: e do InterIor, Álvez CIma e Car-
N acreSlcentamo que "forças po- 0I9a�ento hol�ndes destm�

baJal Vltorlca, ocupam mtermamente os caJ.·g'os vag'os. '

.

a eHça aos liticas ocultas cogitam de uma I �Ilho:s. de florn�s para SUbSI-
, .

t I ter-ceira guerra mundial. Essas I
dIOS a lmportaçao. O orça-

Para regulamentar a P'ro- «QUln H-CO uuas-» calunias são suscetív.eis de ele_1l1lent� tot�l c�1c�la os gas�os.
. París, 24 (U. P.) - A polí- var ao máximo a tenção políti- em seIS, n::II mllhoe� de f!om:�s

f.
-

d
·

t
cia francesa, em 'caça aos ca reinante. Mas é uma boa te as rçceItas em OIto mIl ml-

Issao e comerCia0 e "quinta - colunas", encontrou coisa, para a humanidade e o l�ões. Mi} milhões serã? des

copioso material para sabota- mundo que as fôrças. sombrias �mados a ,�;fesa narcI�nal e

gem em um campo nas proxi. não tenham a decisão em suas Igual soma a reconstruçao na-

m:idad8� de importantes ,esta- mãos". cionaI.
-----------------------

belecimentos militares- na re- Trainin acusa a seguir Igor

TOME KHOTgião de Brest. Prosseguem as Gouzenko, que forne�eu á po-
,

"

.

diligências. líoia canadense as informa-

.�.i • ,,'

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proorretarte e Diretor-Gerenf.e: SIDNEI NílCETJ - Diretor : BARREIROS FILHO

Ano XXXI I 1946Florianópolls-Quinta-feira, 25 de Abril de

Foram dist�ribuidos 40
,inilhões de impressos

Não houve violação
dt tratados

t

•

Rio, 24 (E) - Acha-se em estudos, no Ministério do Tra

balho, um projeto de decreto-lei criando um Conselho de Co
lnercio, reg'ulamentallido a profissão' de comerciante e insti
tuindo uma carteira. pa.ra l'egistro da vida profissional do co ..

.Dlerciante vareg'ista.

REJE,lTADA A EMENDA

a

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PRODUTO D A BRAZIL, I N C . JANEIRO

O vigor do organismo huma
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
Iuncões glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu-

.

lose vitaminas. normolíso essas
funcões e imprime ao organis.
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a. ale
gria de víver, Tubos C0m 20 dra
geas. Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

g-tàntuna
Incubadora para um
menino nascido
em alto mar

GRÁT!S!
Peço hoje mesmo 00 seu

fornecedor um "Ccrrõo
Royal", que apresento
tôdas os instruções in
dicando como, fazer pa,
ro receber o Famoso "Li
vro de Receitas Royal".
Se não encontrár O

Cartão escrevo poro
. Caixa Postal 3215 -

Rio de Janeiro.

••• e, será, semp r e

uma completa
dona-de-casa

STANDARD BRANDS o

Nova York - (S. I. H.)
Uma incubadora improvizada,
de folhas de metal e com fios

elétricos, idealizada pelo ele
tricísta de bordo, embalava o

jovem George Edward Polaz

zi, de dois dias de idade, quan
do o transporte General Geor

ge W. Goethals arribou a esta

cidade, recentemente. O navio
trouxe 434 esposas de solda

dos, a maior parte das quais de

origem francêsa, e dezoito

crianças, Inclusive duas nas

cidas durante a viagem.
A outra criança nascida no

mar era filha da sra. Kenneth
Goodbake; em viagem para
Peoría, Illinois. Essa criança,

Ide nome John Robert, nasceu

a 7 de março, quando o navio
estava há UIl}. dia de viagem do

porto do Havre. Os oficiais do
navio deram-lhe,

p,rontamente"1a distinção de ter sido "a pri
meira criança nascida a bordo
de um transporte do exército :- .... _

norte-americano; "

O nascimento do jovem Po
lazzi ocorreu a 12 de março, o

que trouxe nova honra inco
mum ao George W. Goethls -

ser o primeiro transporte mili
tar a possuir uma incl1.l;ladora
de crianças em seus alojamen
tos.

O ocupante p.esava cinco li
bras, por ocasião do nascimen

to, e foi dado á luz prematura
me:nte. O Major Charles Hale,
comandante do transporte, de
clarou que o navio teve sua

marcha ,produzida para seis
nós horários, a fim de se pro
cessar normalmente o porto. O
menino recebeu o nome de
homenagem a George W. Goe
thals.

O jovem Polazzi é fiÍho do
antigo Sargento Ajudante Odo
Polazzi, de Jersey City e de
sua esposa Merie, natural de
Nice, França.
Forfum inumeras as pessoas

que enJoaram, durante a tra
vessia do Atlântico, porquanto
o navio teve que enfrentar
mau tempo durante os cinco I
primeiros dias de viagem. Além
do enjôo, muitas das passagei
ras sofreram o que o Major
Halle, chamou de" pertuba
ções nutritivas", devidas aos

allmentos americanos, com os

quais não estavam acostuma
das. Ohegaram aos lj,Jstados IUnidos, entretanto, bem dis-

,

postas e alegres. 1

o QUE SE PENSA DA lUU-

t'�ion�nd? �sta última mistura
LHER: a primeira. .

Se eu tivesse assistido ao .� 'x' *

conselho dos deuses, no mo- Da massa resultante tiremos
menta da creação, teria opina- metade que colocamos em uma

do por que eles colocassem as forma redonda propria para
rugas das mulheres onde pu- capas de tortas. Untemos essa

zeram a vulneralidade de Achi- parte da massa com manteiga
les, no calcanhar. derretida e, em seguida, deite-
I

Nilson de Lenclos mos sobre essa manteiga o res-
_., * * to da massa, dando-Lhe a for-

CONSELHOS DE BELEZA. ma. Untemos sua superficie
DOENÇAS NERV1SAS Antes de calçarmos os no�- com manteiga derretida tam-

Com os progressos da medicina. ..sOS sapatos devemos pulverl- bem e levemos o bolo a cozer

hoje, as doenças nervosas, quando za-los com um pouquinho de em forno moderado durante 25
tratadas em tem�? �ão maltlA pe�. talco. Não é nada mau. E' pre- minutos.
f�itamente reme�lave�. <? cu�andel. ciso que ele bem se .prepare Partamos o bolo pela metade
rrsmo, fruto da sgnorancra, so pod. .;

..

�

prejudicar os indivíduos afetados d. para receber o péztnho que ne- e coloqu�mos entre elas gomos
tais enfermidades. O Ser.viço Na- le vai entrar. de laranja descascados e mes-
cional de DoeI!.ç�s mentais dispô« * ... ,t, mo sobre a surpeficie depois
de. um Ambulatorro, que atende.gr.. E' falsa a presunção de que sobrep-ostas as duas metades.tuitamente os doentes nervosos IDo .

dígentes, na Rua Deodoro 2-�, das' cortando o cabelo periodica
às 11 'horll8. diàriamenM. mente ás meninas e jovezinhas,

vem ele depois maís. comprído
e, formoso. As cabeleiras mais
vigorosas são precisamente as

- I

que nao se cortaram nunca.

Aos nossos

Agentes
todo dià esta coluna

até o fim
Leiam

Ação ánti�tóxica do fígado
Sabe o leitor amigo o que é a ação anbi-tóxi.ca do fígado?

.

É a ação pela qual êle ,elimina as toxinas e os resíduos venenosos

(!Ue talnto ,perigo oferecerri para a saúde e para a :própria vida. As mo-,
léstias infecciosas, as extravagàncias, a idade, são fator,es que a'caaTetam

o enfraquecimento e até mesmo o desaparecimento dessa ação. As con

sequê,n.cias são fáceis de prever, bastando ,para isso lembrar que as t9-
xinas e os resíduos venenosos ao invéz que serem eliminados vão se

acumulando no orgilnismo.
Atenção, pois, leitor amigo. Lembre-se de que o HEPACHOLAN

ÀAVIER resl::wbelece e aumenta notavelmente a ação anti-tóxka do fi

gado. É ü que centelulS de médicos 'atestam, acres-centando ser o HEPA
CHOLAN o remédio MAIS SEGURO E MAIS EFICAZ para todos os ma

les do figad'O: cólicas, e congestões lhepá'tJ1cas, lÍ'Cterida·s infeiCtu'Osas, co-'
lites, ângio-c'O].jtes, colecistites, cirrüs'e� 'etc. Muitas perturoalções diges- DeseJ-a obtertivas: azia/s, di-spejpslas, prisã'O de ventre, mau hálito,. etc., deoorrem da
anormalidrude ,d'O fígado e desaparecem cOIDpletrouente com o uso do

emprego ?
HEPACHOLAN XAVIER. No il1tC'J:esse de sua, própria smíde guarde bem -

esta verdade: .Bm líqu�dD ou em drágeas - HBPACHOLAN 'o remédio
Procur� Itntão a nossll Gerê_

s-oberano para os ma,les do fígado. Atenção! O HEPACHOLAN agora se eia e preencha a nossa "ficha d�

apreseln1a em dois tamanhos e a novos preços: Tamanlho NORMAL: - informações úteis", dando tid_

30% mãis !barato que o antigo e Tamanho GRANDE:.- o dobro do as indicações possíveis, que ter...
mos prazer em recomendá-lo (a)'

nonmwl e .a preço inferior ao dobJ:'o. 60% maior QlUe o antigo e apenas 30S interessados na aquisição d0'
:lO% mais caro.

'\,.J ! .. i I :__ .:.o�:�,I.;;!.Iij!ª!N�I�f) I 1)0118 funcionários (as).

o ESTADO,

-- Pedimos avisor por telegra
ma. quando o jornal não çhegar
(nÓ rnesrne dia.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
l'iU';ZAliJ\J l,EllU1C .")e o tue .ne

interessa e, realmente, unia providencia
para endireitar o que est-iver errado ou

para que' alguma fa'tta não se repita: e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami
nbe-a 9. SECÇÃO RECLAMAçõES,
de O ESTADO, que o casa será levado

sem demora ao i()nhecimento de q"uem
de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

Diário Matatino
Redação e Oficinas á rua João

Pinte n. S

\ DIRETOR DE REDAÇÃO:
i. A. Damasceno d(l Silva
I

ASS.n�f4�·lJ:RAS
Na Capital

Ano Q.-$ 80,06> '

Semestre Cr$ 4�,OO'
Trimestre Cr$ 25,8!
Mês . . . . . . . . . . Cr$ 9,\RW
Número avulso Cr$ 0;4&
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,5

No Interior
Ano ... ,..... Cr$
Semestre ..... Cr$
"'l�.stre :... srr$$N'U�o avulso '-'

96.,0 ,

51).Oet �
30;O(l!iH
O.50>!f

>
,

Anúncios,mediante contrat ;,
.. . _ 1

Os orrgrnaas, mesmo na(Jl>:;
publicados. não serão \

devolvidos.
A direção não se respne
sabiliza pelos conceitoe
emitidos nos artigos

assinados

B.,abertura l do
. Lilboràtório�

Radio-Tecn ico-Eléctron
Fundado em 1935

M"n.tag�m de rádi'o•• Ampli
ficadore.-Tl'an.rr}i""ll'es

Material importado direta�
mente dOll U. S. A.

.

Proorietário
ütnmar Georges Sohm
E:ectl8 - Teçnico - Profiasionol

formado na Europa
FI·orian6poli.

�U(1 João Pinto n. 29 -- Sob.

R I O D E

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Espírita L..z-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul

tório para a rua do Senado, 317. 2°

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

a oferecer os seus préstimos. Escreva
detalhadament� o nome, idade, ende

reço, )nviando envelope selado e subs

crito para a resposta, juntamente com

a importân.wa acima.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

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

poteca, legalização, avaliação e admi·

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com·

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e l\1:ontepio EstaduaL

xossss SECçõES
Direção de:
BARREIROS FIL'HO

Notas Políticas

Notas Locais-

Artigos de Redação
Página Literária

SIDNEI NOCETI
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Esta tística

Nem Tôdos Sabem
A. DAlIlASCENO

Gov'êrno do' Estado

J.urisprudncia
Vida Militar

Noticiário do Ext.erior

N.. tícíário do País

Art ígos de Redação
UDlO M. CALLADO

�'rônica da Semana

Pejos Munícíoíos
Magazme
Corícur-sos
Artigos. de Redação
D. F. AQUINO

Notas da 'Prefeitura

Vida Escolar
Fatos Policiais .

Vida Social.
Vida Feminina

Religi�o
PEDRO PAUW MACW',iJur,

l
/

,

..:�

-, .1

o. SEU ORGANISMO.

'o mELHOR DOS mELHORES

:K: * *

***
Esportes.

IDfo·rma�ões úteis
TELEFONES MAIS NECESSlTADOSi>
'Bombeiros .........•.......•..•••

.

131:1>'
Polícia . ", . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • lÓ3a11
Delegacia O. P. Social ........•..• 1578'1
Maternidade ...................•• 1155
Hospital Nerêu Ramos •... •.••••• 18033�'Santa Casa ..•..........•...••... .,-

Casa de Saúde S. Sebastião ....•• U53.·
Assistência Municipal ...........• 166'
Hospital Militar ..........•• . .. • 11:'1
140 B. C. .....................• 1530"
Base Aérea ....•.•........••..•. 781»
7" B. r. A. C. 1593
Capitania dos Portos ............•• 138í!'
16- C. R. .....................• 1601lI'

Fôr�a P!'.Iicial ···················112S()3..1"-Penitenciária ...................• �r'

"O Estado" .....•...•..•...•....• 1022'
"A Gazeta." 165tv.
"Diário da Tarde" ........•....• 1579"
L. B. A. ......• • . . . . . . . . . . • . . . 164::1'
Emp, Funeré eia Ortiga ......•.•• 102,jJ,

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de: plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farmacia

Nelson - Rua Felipe Schroi.t.

7 Domingo - Farmácia Nelson �

Rua Felipe Schmidt.

13 (sábado ã tarde) - Farmác;",.

Moderna - Praça 15 de N ...

vembro.

14 Domingo - Farmácia Modem",
� Praça 15 de Novembro.

19 (Sexta·feira Santa) - Farmácia,

S. Antônio - Rua João Pintí'.

20 (sábad() à tarde)' - Farmácia'

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo Farmácia Catar.r...

nense - Rua Trajano.
27 (�ábad() à tarde) - Farmác;",

Rauliveira - Rua Tf"ajano.
28 Domingo - Farmácia RauJivelf,2;l

- Rua Trajano.
O s'erviço noturno �o'á efetuad9'

pela Farmáda Santo Antônio sita à

rua João Pinto.

AS ll'IÃES DEVEM
.

SABER
QUE:

A vacina antí-tíãca, na gran
de maioria, dos casos, evita a "

febr'é tifóide. Nos Centros de
I

Saudes .aplica-se essa vacina e

tambem se dão conselhos pa
ra prevenir o ataque da doen

ça.

Os chapéus de feltro com

guarnição de grandes flores
de seda são muito bem usados
no inverno.

* * * Um defeito na vista não
RECEI'l'A PARA O SEU corrigido, dndependentemente

PALADAR dos' incomodas que ocasiona á
Torta de Laranjas criança, pode afear sua expres- ,

Para a confecção deste doce são facial.
devemos separar os seguintes * ... *

. ingredientes: farinha, 2 chi- Em uma reunião intima não
caras; fermento, 4 colheradas: devem ser levadas á mesa as

sal, meia colhertnha ;
:

manteí- crianças quando não estão seus

ga, 4. colheradas; ovo, 1; leite, responsáveis perfeitamente se

meia chicara; laranjas grandes guros de' que se comportarão
sem sementes, 4; açucar, quan- corretamente, sem que aborre
to baste. çam aos comensais com seus

Temperemos a farinha' jun- caprichos, perguntas, grites e

to com o fermento e o sal, adi- brincadeiras incomodas.
cionemos em seguida a man- ''t- * ,�

teiga e misturemos muito bem AS DONAS DE CASA DEVEM
esses ingredientes batendo-os SABER QUE:
com um garfo. Em se.parado, As guelras' de côr marron,
batamos o ovo em uma C!;liCa-, esbranquiçadas e com as fibras
rá onde, depois, deitamos leite separadas como um pente, in
até qu� chegue a combinação I dicam que o peixe está em pro
a tres quartos da chicara, adi-' cesso de decomposição.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.rJia· 27, sábado,' FESTA DO CALOURO,
de Fevereiro,' 'da Faculdade de Direito de Santa

Catarina, c()m ,início .às 22' horas.
--�----------------------------��--------�

..Im maio, a :\emana do comércio externoj'. DOS tistados Unidos ,

. ,

.Washíngton (S. L H.) - A troje das rotas aéreas inter-
,Semana Nacional do Comer- nacionais,

.

.cío Externo, que desde 1935, 5°) - Tratados de Comércio
vem sendo anualmente patro- e Amizade concernentes aos
cinada pela Câmara do 00- cidadãos norte-americanos e

mércío dos Estados Unidos da suas atividades comerciais no

,�rica, uma associação co- exterior.
.

" I
:••.-nercial, será observada êste Numa declaração em que
.ano em todo o país na sema- comenta a Semana Nacional
.na de 19 a 25 de maio, O tema do Comércio Externo, o sr.

para as comemorações deste Eric Johnston, presidente da
.ano. será "O Comércio Mun- Câmara do Comércio dos Es
-díal Como Fonte de Trabalho". tados Unidos da América, de-

.

A Semana Nacíohal do Co- clarou:
.mércío Externo tem corno ob-l "Nenhuma nação pode ele-

. .,jetivo estimular o público a var o seu nível de vida com o

adquírtr uma opinião abalísa- simples expediente de aumen-

da sôbre o 'comércio mundial tar as suas exportações - é
-como um fator na economia aumentando o volume tanto
-dos Estados Unidos. Assim, das nossas exportações como

· .dar-se-á enfase á necessidade das importações que obtere-
· com que defrontam OS Esta- mos mais mercadorias para o

· dos Unidos de incrementar nosso consumo, e, por conse
.suas importações. É provavel guinte, níveís mais elevados de
também que se verifiquem »rosperidade".
'muitos debates sôbre a con- o

vemencia 'de os fabricantes
. Afencãodestinarem voluntartamente :I

�pma parte de .sua produ9ão Senhoras �e Senhoritas

:.i2ara as remessas aos países Ali.z:om-s. cabelas
Ultramarinos onde a necessí- de pelsoa. de cor,

-dade de produtos é premente. por mais cr'&.pos
O

.

t t· 'e �ebeldes que se-presíden e Truman es 1-
.. iam. Q termos quí-.magtízou 1946, como o "Ano

�
m i c o II (formula

..da .Decísão". Especificamente .. ' Americana),.. com

no campo do comércio mun- garantia de 1 ano
,

t a 6 meses. Serviçodíal, eis alguns dos pon os em -...... pe,rfeito, podendo
relação aos quais se tomarão ser lavado tod,o. oe dia•

•. medidas legislativas ou execu- Madame Eunice. ex-proprietária
· tivas, ·em nome do povo nOf- do Inlltituto Gen., do Rio de Ja-

neiro .•tende ligora, d'ariaRl'·nte.te-americano:
na residincia do t.r. Ccsrd.oso, lIita

1°) -' Acordos COmerCIalS a praça General Ozorio n., 31 n..··

,pelo menos com as 14 nações ta cidade.

· �e��u�:r�t�:.elo Departa-,--U-e-r-a-d-a-a-o"--to-t-a-ç-ã-o-2°) - Conferência Interna-

d d
·

t·cíonal sôbre Comércio e Em- O quadre a JUS' Içaprêgo, anunciada para fins Rio, 24 I,E.) - Foi assinado

.des�e ano.
.:.. .' pelo presidente da República

� ) - Normas sobre a MaI�- um decreto alterando a lota-
.nha.Mercante dos �s�ados umi) ção do quadro da .rustíça. : As...dos e rotas COm,erCIalS.. .._ ..

4°) - Convênio para o con- Reaparecerá o

«Oraoje» AOS.2 ANOS, CANTAM "TRÊS nista e maestro àssistente de
Sydney, (S. H. L) - O se- RATINHOS CEGOS" concêrto da Orquestra Sínfô-

manário holandês "Oranje", Nova York (S. L H.) - Ben- nica do CBS. Morton Gould,
publicado durante a guerra, jamin, Ellen, Isadora e Elaine compositor, regente e pianís
pelo govêrno das Índias Orien- Zarief vêm de completar dois ta, éi o avô dos quadruplos.
tais holandesas, enquanto ra- anos de 'idade. O ínquisitívo Quando papai se exercita no

Viajar nos aviões da dicado na Austrália, deverá mundo exterior, _ represen- violino em seu apartamento,
· k ter a certeza deV��I�ajará com conforto voltar novamente á círculação. tazío por um repórter e um embora os quadruples não se

-r rap idez e segurança. Durante a guerra no Pacifico) fotografo - fez sua visita jam tão versateis em música,
os aviões ds VARIG primam pela pontua- teve como missão informar á anual aos quadruples, que vão c9110 o avô ou o pai,

.

quatrolidade.
colônia holandesa, na Austrá- passando bem. Com efeito, pequenos . rostos observamOs que a têm honrado com sua perferência,

dsão testemunhas de que as horas e dias de lyía, bem como ás tropas ho- embora só contem 2 anos, es- com gravidade o dedilhar as
chegada e saída. de Florianópolis e escalas, landesas, sôbre OS assuntos tão em bom caminho para a cordas do instrumento. E ao
vêm sendo observadas rigorosamente, australianos. Agora "Oranje" realização do sonho de seus mais ligeiro sinal, os 'quatroViajar nos aviões da V:ARIG é ter a cer-

.

d
. .za absoluta de que embQ17cm'á e chegará nos irá prestar o mesmo serviço pais, qual seja o de. torná-los o pirralhos aproximam-se o

e pela marcante dÍiÍerença de
<lias e horas aprazados.' aos ex-internados e ex-prísío- "Quarteto de. Cordas Zarief". piano e executam uma "mo,

i� personalidades'.neiros de guerra. Harry Zarief, o pai, é violi- derna" composição a oito
Elaine, uma menina loura,

---------'7,----..,-.---,......,
---------- mãos. No que respeita a voz, de olhos azuis, pesa quase 31

Onze ml·lho--es de arf'a":"os' a sra. Eleanor Zarief, mãe dos
libras - duas libras a mais

quadruplos, disse que êles con-
que a menina Isadora, de ca-

Cairo, 24 (U. P.) - 20 a 30 tras cidades indusbriais aus- seguem cantar "Three Blind
belos negros e olhos castanhos.

Míce". Elaine e' uma menina írrequíe-Viagens rápidas entre Curitiba e Montevi. milhões de crianças européias triacas são também muito sé-
_

déu, com escalas por Plor-ianópcl is, 'Pór to encontram-se seriamente âes- rias.. Em compensação, as' Além de serem os úni.cos ta ao passo que Isadora é
_Alegre, Pelotas e Jag-aarão. nutridas e com necessidade vi- 'cnancas inglesas contam com quadruplos até hoje nascíãos co'mpenetrada e prefere brin�

Informqçiies na filial de Florianópolis: Edi- t l d' l' nt n".. S ple
' �

ad' tacto l t -+� �

'nha Ben e' menor queficio La Porta. a . e a zme açwv u men-' 'O maiS um . e com,p e o em Nov.a·York, despe.1 IA.,ID e e car SOZl •

.

Praça 15 de N,,\'embm - Fone 1.325. tarj declarou hoje Maurice Pa- ,sistema de nutrição alimentar a atencão dos médicos po sua irmã Elaine; mas é o mais
--------.-----

I

te, técnico em puericultura existente em todo Q mundo. causa da mistura de sexos
I
forte e, como sua irmã Ellen,

'(oncedido O que acompanha o ex-presiden-' ;Em consequência, a futura ge- (um garôto e três meninas), muito louro.
te Hoover. Jração britânica será mais for-

.I".!:.),Dl'elamen"o . A.·�'1'escentou: '''Em conse- te e mais saudável que todas
.� I -IIIIIÍ-_"-�"'----__�'"tU " I quência dos morticínios em aS outras anteriores.

Rlio, 24 (E.) - O diretor ge- massa; da fome e das deporta- Ainda ,;om relação á PoZô-
xaI da Fazenda deferiu o pedi- ções, existem 11 milhões de nia, Pate declarou: "Um mi
.do de cancelamento de carta- ar/ãos, num total de 4() mi- lhão e 100 mü orfãos e 250
patente da Rex-Agência de lhóes de crianças européias, mil crianças, cujos pais não

·

Publicidade em Geral e res- até a idade de 8 anos." estão em �ondições de susten-
pectiva baixa de termo de Em outro trecho de suas de- tá-las. Por outro lado, 2 ini
respons�bilidade, e encami-I clarações, disse: "As piores lhões e 400 mü crianç� têm
nhou o processo á Diretoria 'Condicões são as das criancas necessidade de mcões s1.fule- I
nas R!':ndas Internas. I polonesas; as de Viena e ou- mentares, além de roupas":

]LIRA, TENIS CLUBE., .

.

Centro Acadêmico XI

;

'.

r.

,

.i

,

, ,

Prudenuia Capitaliza�ão··
COMPANHIA NACIONAL PA·RA FAVORECER A ECONOMIA

Copital: Cr$ 2.250.000,00
Sede: Rua José Bonifácio, �?8 - São Paulo

Participa�ão iUJ8 Portadores de. TUnles
,

,

A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional

para' Favorec�r a Economia, está distribuindo, a partir desta

data, em sua .Sede Sçcíal, à Rua José Bonifácio, 278, 1.0 andar,.
'.

,

em São Paulo, e nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais

e Agências, díss�minados 'por todo o País; as quantias a

que têm direito os portadores de títulos, considerados em

vigor' entre 1 de Janeiro e 31 de' Dezembro de 1935,
conforme estabelece-o artigo 9, das suas "Condições Gerais".

A quantia a ser distribuída num total de Cr$ 1.402:063,10
(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 1946, repre
senta uma porcentagem de 42% .sôbre o valor de Resgate
dos títulos no décimo ano,

São Paulo, 16 de Março de 1946

A DIRETORIA

quádruplas
tendências

Zerief suas
'L.am'SI>II, (.;ra\l·ata�. Pí iamee
Mei IH! daa me lhorea, pelos me

Dores p-reços SÓ na CASA MIS
(:T'I',A�""A -P."C. M"f·.,. fi

e
,. ,.

musicais

-,.
•

\ 11'

{ ,

u-

t

,esfriado
OO,••TO

Friccione o peito e

costascomVapoRub.
As ações .de cata

plastna e de vapores
sol tam oca tarro,
aliviam a congestão,
acalmam a tosse. .

CREDIÁRIO
Avisa aos seus cliente'!=; a mudoncQ
e= critório para a rua João Pinto n.O

. junto à Redacão do «O E�tado ...

............� �.�

de
5,
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As atjvidades nazistas na Argentína em grande parte' IS'
.

-,

. IIli�!����(�!)s_ P!�etc�'��m\act f�i�SIJ,� I!!!�!�c�!q!�!!�!. � � � � ! � a
.

.ção nazista na Argentina foi .es-: encontrado nos arquivos do :M!inis- favor do seu esforço de guerra
.

e '

sencialrnente

f�nanda.
da pelas

con-I
térios do Extérior alemão, dirigido de seu programa neste hemisfério". I

'triOOJções e arrecadações obtidas ao ministro von Ríobertrop e assí- "Estas atividades co,ílJlPreende-1das firmas germânicas e da colô- nado Weizsacker, o encarregado ram a intervenção nas eleições ar

nía alemã na Argentina, segundo o dos negócios
.

sul-americanos sob gentinas, subsidio á imprensa e ál·'Liwo Azul" publicado pelo go- as ordens de Ribbentrop, indica propaganda, campanhas para man

vêrno dos Estados Unidos. que 'o dinheiro para fins de carída- ter a neutralidade, argentina, bem
Não obstante a rttirtura de rela- de tinha .nm destino I bem diferen- como atividades enconômícas tais

ções" e a posterior "déolaraçâo rente".
.

pomo a compra de utíãidades para
de guerra" da Argentina ao Eixo, "A denúncia contra' von Ther- exportação no após-guerra a fim
afirma o documento norte-ameri- man (embaixador alemão na /\CJ:- de criar um Hcticio comércio de

.

cano que na Argentina, em fâns de gentdna) , feita por Taborda - de (expo.rtação para. a Alemanha, e a

1945, pelos menos 57 dentre 200 es- .que a Embaixada lançou mão da cofpra, para remessa imediata, ,de
colas alemãs, inclusív., pelo me- coleta de caridade para fins diveT-' mateniais .estratégicos urgentemen
nos 20 importantes instituições, S06 - poderia causar certo desas- te necessitados pela máquina de
continuavam a funcionar e que sossego. Se ,tal, fato por parte da- guerra alemã, corno 'po.r exemplo

.

'nunca menos de 50 por cento de Embaixada pode realmente ser diamante, quinino, iodina, óleos,
aproximadamente 1.000 organiza- provado, não' foi possível, em qual- i11ica,' platina, insulina e vitarni-
ções alemãs citadas nos arquivos quer caso, de terminar", ' nas".
.do Auslands Institut" também se "Von Therrnan confirmou que o Toda essa conspiração contra a.
encontravam em operação. Fundo de Auxílio de Inverno foi República Argentina e os povos
Esta afirmativa está. contida :n�1lIU empregado no financiamento de amantes da liberdade foi possível

relatório 'capturado ao arumige, atividades subversivas da Embai- porque, conforme acentuou o gene
de autoria .do general Friedrich xada alemã. Contudo, ano após ano, ral 'VÜ'lf em agosto de 1944, no re

Wolf, adido militar alemão á em- o. govêrno argentino autorízon es- latórío 'a seus�su'Periores, o govêr
'baixada de seu pais' 'em Buenos S'lS arrecadações e sancionou a sua no argentino "mesmo agora, de
Aires. oe fr'�do ao Alto. Comando pistribuição. Por outro lado, o go- pois de romper relações com o nos
alemão no outono de 1944, muito vêrrro argentino frequentemente in- so pais", ainda se considera prati
tempo depois do rompímeato de terf'eriu nas atividades das organi-:' carnente neutro e, que é 'mais, as

relações diplomáticas por parte da zações pró-aliadas, tais corno da instituições onlãurais, o comércio -e

Argentina. O general Wolf comuni- _Junta da Vitória.e do Comitê de a vida civil alemães na Argentina,
-cou a seus superiores, naquela oca- Ajuda ás Democracias". 'pernnanece até agora quase ínalte
sião, que o regime Farrel-Peron

."Com. os fundos assim obtidos ráveís, ean flagrante contraste com
"'ainda não ínterferín em absoluto o govêrnos alemão pode financiar, os outros países Iatbno-amer-icanoe,
nas associações, escolas, igrejas, IlIlIr-�'------------hospitais, e ínstatuições sociais a.l�,

- .-----..--�

-mãs ... "

"Membros da Embaixada ate-
. 'mã na Argentina", .prossegue o

"Livro Azul", "dedararam que
'lJJIIlIa das prÍ'llcipais fnnções do adi-I
do oomerdal alemão, Richard Bur
meister, residia na arrecadação,
junto às firmas germânicas na Ar
.genltina, de fundos necessários às
atividades do govêrno alemão fiia�·
quele pais, 'e qlle. idêntica tarefa
era levada a efeito por \ Htimrich
'Voliberg, destaeado. I1der nazista,
para cu.stear as atividades 'nazistas
nã-o executadas pela Embaixada".

O "Livro Azul" cita a seguis, o

·general Wolf 0011110 tendo dito que,
em 1943, recebera 240.000 pesos,
_para o serviço 'de informações mi
mares do illidlÍdo comercial alemã-o,
'qu;an,tia essa que Bm;lI11eist obtiyera
das firmas teu tas RO'oohling, A. E.
G. e Siemens.
"Ex,istem provas abundantes",

"prossegue 'O dOcUllllelllto, "de que
os alemães .na Argenti,na contribui
iNlJII] para os fundos do PartidO' Na:
$Í.sta, ;para as esrolas nazi-l"ôntro
laJd.as, !para as campanhas naz,istas
de Auxilio de Inverno, hem como

�\ llara fund'OS obvi<Qmente destina-
d.os a fins subversivos. É illotÓYÍO
·que tOld.os estes fundos estiveram
sujemos ao controle do Partido
Nazista e foram elIllPregad'Os em

:seus propó.sitos subversivos.
"Coletas oaritat1v.as constituiMll

�m par.tioula.r uma facil fonte de
frmdos para a Embaixada

alemã'1
Conquanto estas coletas:' f.ossem es-
tabelecidas na Argentina ostensi
vamente para 0- f1m de auxiliar 'Os

aleqtães necessitados, esses neces

tados resultavam frequentemen,te
serem o govêrno alemão em Ber-
11m e a Embaixa.da al:emã e:in Bue-I
nos Aires".

OITO ELEMENTOS' TOMICOSI
� ,

ARSENIATO, VANADA·
�O. FOSFORO; (AtClO

, ETC

lONICO Do' .CEREBRO
1'ONICQ DOS MUSCULOS
O. Pé'ldol. DepeuPlI.doe,
Esqotadol, A"êmico" Mi••

'

oua criam M.g,IOI, Cri_nça.
raquitic... receberia _ tonI-
ficação g.,.1 do org.ni.mo

co.., O

Sanouenol
lia O.N.RP. ". IQ9, 'diJ 1921

'.

11WJ!

Crédito' Mútuo Predial
\

Proprietários -- J_ Mor�I(� & eia.

A mais. preferida, e Inegável.-
2 sorteios mensais 4 e -18

laR c� $ Q. LbO.aO
JusUça do Trabalho

PROCEJSSpS EM PAUTA
PARA JULGAMENTO

MÊS DE ABRIL
Dia 25, às 14 horas: .

PROC.ESSO N° JCJ-37/46
Reclamante: Ivo Noronha.
Reclamado: FiuZia Uma &

I'I'mão.
Objeto: Salários, indeniza-

�ão e aviso-prévio.
Dia 26, -às 14 horas:
PROCESSO N°, JCJ-49/46'
Reclamante: José Costa.
Reclamaaó: Orlando Scar-

pelli. I
.

Objoeto: A li X í l'li orenfermi-
dade. I .

Dia 26, às 15 horas:
PROCESSO N° JCJ-46j46
Reclama:nte: Renato Nilo de

. Ca;marglO.
Reclamado: Indústria Bra

sileira de Peixe .Ltda.
Obieto: AVL..<:()-prévio.

Muit'a� b .�nihcacÕe� e rrtédico
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00 •

_---a.....wa xa • 2 .ii _-

Tenha lo empre Em .casa: uma garra.fmha

,BPE_RITIVO «I N 0.1»
de

I

i
.1

Copyn9�1 da

rs« UAvE rOI!UfA8011nc:

'1. " que, no Estado de Mai
ne, nos Estados Unidos, exis-
te uma cidâde com o' mesmo

nome da capital francesa
Paris.
2. " que, em Londres, _ des

de )935, o número de mulhe
res que exerce / regularmente
uma profissão ultrapassa o

dos homens.
3. " que, ao lado de seus.

trabalhos moralistas, o' grande
pensador francês Mlicl1el

-

Ey
quem de Montaigne escreveu.
também um volumoso tratado
gastronômico,· a que deu o ti
tulo de "A Ciência da Goela".
4. " que os indús conside

ram o tigre um animal sagra
do, acreditando que êle só ma
ta as pessoas incursas na cólera.
divina; e que, por êsse' motivo"
excluem da sociedade a famí
,lia das vítimas daquelas feras,
porque um dos seus membros.'
mereceu a punição dos deuses,

5 ... que o A:mazonas, além
de ser o mais fantástico rio do
mundo,' é tão profundamente
formidável em sua grandeza
que as aguas . despejadas por
êle no Oceano Atlântico em

sua enchente normal são de

�60.000 metros cúbicos por se

gundo, equivalendo assim a -<:

três vezes a capacidade do- --,

Mississirprpi.
6 ... que as denominações de'

matiz.es de cores usadas pelas
modistas de nossa época são
muito prosái�as comparadas.'
com aquelas que empregavam
suas colegas do século XVI; e

tais como "amigo tristonho",
"rosto arranhado", "éspanhol
doente", "viuva risonha", "p�
cado mortal" e "flor fanada".

I

. ,\'
J)

, l

,I

tr� (f

�i'
&tttlJAZIA!

Alêm das dôres águdas d�
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

ao saboroso «PÓ E>igestivo De Witt.

desaparecem tais vexames· e as

dôres, pois este remedio moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase'
de malte par,a estimular a digestão�
Kaolin para próteger, as mucosas

gastro·intestinais, Cacb. de'Calcio�
Carb. de Bismuto, Carb. de mono-

.

sodico para neutralisàr a acidez .e][.o

icessiva, que ê a causa principal
da azia e das contrações gastricas•.
Para livrar-se da indigestão, peça

I
.\

f-)RLA X]�)O SO,\ KPEJLLl
Rua �oDselbeiro Maf'ra: 36'- loja é ·sobrelo;â.- Tele·fone' lfil4 (rede interna)

Cai"a Postal 51 w__ Ead. Teleg.: (c.Scarpelli)) -_. FIO'rianópol�s

I'

•

.
"
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Catolicismo

O SANTO DC DI A
,25 DE ABRIL

S. Marcos, Evangelista
Não se sabe ao certo onde s.

:Marcos, nasceu. Mas parece
fora de dúvida que foi batiza
do por s. Pedro ao qual acom-
_panhou para Roma, servindo
Ihe de intérprete. Mais tarde
voltou para Jerusalém de onde
acompanhou a s. Paulo e s.
.Barnabé para Antioquia, Chi
_pre e Panfília. Aí separou-se
dos dois apóstolos, provável-
.mente por não aguentar os
trabalhos das viagens. S. Pau
]0, quando s. Barnabé, primo
-de s._ Marcos, quis uma se-

- .gunda vez, escolher a este co-
.mo companheiro, se opôs a
isso. Mais tarde, porém, o pró
.::prio Paulo mudou de opinião
a respeito de l\1arcos, )n,sistindo que viesse VIver com ele em
,Roma. Passados alguns anos,
,8. Marcos ficou Bispo de Ale- I
.xandria (Egipto), onde sofreu I
.a morte pela Fé. É êle o autor
do segundo Evangelho que
-consíste num resumo da pre
.gação de s. 'Pedro.

* * *

no
Sendo o ESPIRITISMO· dou

-.trina do CRISTO, onde' não
.houver moral não pode haver
t _ESPIRISTIMO.

Oscar F. Carneiro
No principio de eua carrei

.ra, em sua ignorância e ira

-queza, o homem desconhece e

transgride muitas vezes a Lei.
.Daí, as provações, as enfermi
-dades, as servidões materiais,
.mas, desde que se ínstrue, des-

, de que aprende a pôr os atos,.de sua vida em harmonia com

,à Regra Universal, ípso facto
-é cada 'vez menos presa da ad-
-versidade. •

r A morte é uma continuação.
Meu olhar penetra até on

-de é possivel, nessa' sombra
-donde vejo a urna protundída-
-de que seria amedrontadora
.,se não fôra sublime, clarear a

linensa aurora da ete:nnid8.de.
As almas passam de uma

esfera a outra esfera, e assimi
lando cada vez mais a luz,

. mais se aproximam de Deus.
O infinito, é o ponto de tan

gência.
° que dorme desperta, eles·,

'perta e v� que é homem. ° vi
'vo que morre, desperta, des

,pel'\ta e vê que é espírito ...

A. Ricca Mutti & Cia.
;Iepresentações, consignações e

(anta propria
Aceitamos representações

::poro o Estado do pàraná.
Rua Cândido Lope;; 40 ...

Curitiba - ParoJ"'lá

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

1 A questão das autarquias .

Rio, 22 (E.J - Foi nomeada nomeada terá ,seu campo de
uma comissão constiiuuia ãos ação delimitado, pois que, en
ministros 'da Agricultura do tre as autarquias de que vai

,

Trabalho e da Fazenda, 'para tratar, duas delas - a_do pi
fazer um estudo das autor- nho e a do mate, - estiio, des
quias econômicas. de 1a, com sua continuação
Essa notícia, dada assim garantida, po« preencherem,

sem maiores âetoõies, poderia precisamente, os requisitos
fazer crer á primeira vista que exigidos para tanto nos deba
isso ocorrerá como consequên- zes da conferência de Tereso
cia de acêsa critica que> no seio polis.
da, Assembl�ia Nasiotuü Cons

.

tituinte foi feita perr vários re

presentantes, que pregaram a

necessidade da extinção de
\ quase todas aquelas autar

quias. Ao que conseguimos
agora saber, tal medida nada
mais é do que uma consequên- "I(ot�r a élee

'
- cia de resolucão tomada. na III ti cru
conferência le Teresopolis.
De fato, naquele importante

conclave, idealizado e realiza
do sob Q patroeinio do sr. João
Daudt de Oliveira, presidente
da Federação das Associações
Comerciais, o caso das autar
quias foi amplamente debati
do encerrando-se com o alvi
tre da nomeação de uma co

missão que faria seu estudo.
A resolução da conferência de

Teresopolis foi além, pois de
liberou, C011W preliminar, que
as autarquias que não intervi
essem na produção, industria
lização e comércio de produtos,
estariam em condições de con-

Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO, tinuar. VENTILA DORESBRINQUEDOS e miudeza. com bôa frequezic ,de ATA-_ Assim, se prevalecer, como

..

\

CADO e VAREJO "7" preço de fatura estoque ealcu lo.do tudo está a. indicar, êsse mes- Vendem-se doi. ventiladores elltC
atualmente em CR$ 160.000,00. mo critério, a 'comissão agora

tricos. g"andslI, para cima de me
• •

lia ou parede. .end() um eseílemte,
Tratar pessoalmente com: PAPELARIA MELIM -

p.roprioa para eBcritório. barbea-
R· d S J S t C t

. Os pais que economizam, eon-
rl'�.• , cafe.', etc. Tratar na rua AI-10 O' U - an a a arlna.

quistam o respeito de seus filhos �

mirante Lameg'o 15.
BSCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL no presente e a sua gratidão n, * * *

futuro.
DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA
CAIXA ECONôMICA FEDERAL

''VIRCiEM· :ESPE(IALIDADf" ,

pequenos
r .•

anunclos

VENDE-SE um marca ·Clt
max" - mil rotsções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O moto'r pode ser examina

do em Itaiai com o sr. Oswal
do OuÚa delegado Instituto
doa Ma�os. Tr'iltar com Srd
neí Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134..

� ...

COIn'pra-se
Mobília de sala, grupo esta'

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Poste I 106'
Nesta,
• • ••

/

TENHA JUiZO

MATISMO DA MESMA

-------------�---------

TERRENO
Q Vende-se um terreno com. ma«eira de lei,

grande mata e cachoeira, situado no distrito de

Paulo Lopes, municipio de Palhoça, contendo

oitocentos e cínqüeura .metros de frente, que

faz co-m o Travessão àe Bom Retiro, com doia

mil oitocentos e sessenta metros de fundo. Tra

.ar com N!flo Chaves à rua José Jaques n. i.

ORIGEM? USE O PO-
, I

PULAR PREPARADO

'Bolos
mais crescidos

telefone :M 76Q - Fpolis.

x X X

Motores a óleo, crúI Marítimos, industriáis con

jugados com dínamos, para o

íornecimer.to de energia elétrica. (Informações: rua Major Costa.
33 - FpoHs (j Sv-L),

x x X

FUNDIDOR

, I

P�ecisa-lIe de um competente e

prático. que .aiba modelar tam

bém. para trabalhor em uma fun
dição de bronze e ferro. na cidade
de LAGUNA Plilga·.e bem. Apre
senta.r-se imediatamente a() .nr •

VASQUEZ, no Hotel- Majestic
'

3 v -3
x x X

PRECISA-SE

A SIFILES ATACA TO-DO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, Q Coração, ° EStômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Orbeça, Dôres !lOS Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda de Cabelo,. Anemia e

'.

Abôrtos.
Inofens:ivo ao organissnc. Agradiavel como um ]j�ôr.

I

I
O ELIXIR 914 está aprovedo pelo D. N. S. P. corno

auxiliar no' tratasneato da Sifilis e Reumatismo da

I
mesma origem, ,

.

.

FALAM CELEBRIDADES Ml:DICAS
. Sôbre o preparado EU- A composição e o sabor

XIR "914" devo dizer·fues: agradável do ELlx.IR
sempre @e o tetlJh'O e�l',,:- "914" rec?�enda.n� como

gado, em os casos de índi- arma de facll manejo para

c(lção" �r,epriad'a (sfljl�s o, :pub)ico :ao combate à si
em vaTlas de suas malu- ftbs, qualidades que fFe·
Festações) os resultaàol quentemeate aproveito no

f�m sido s'lltisfatórios, pois A-mbulawrio da �aterni-
são rápitlos e- dl1ráv.oos. dade de Santa Mana.
Dr. WashiRgjcm. Ferreira

Pire._J
a. �

Dr. Silvestre,Passy

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE

Bolos
m.ais macío�

Bolos
maisl%s

Impcrtante firma desta' praça
precisa de pessoa idonea e de tra

to, para dirigir filial no interior
do Estado.
Requisitoll neoenários: - Ter co

nhecimentos prático de contabili
dade. português e correspondência
comercial.
Cartas, d'e pr6prio punho, para

«FILIAL», Caixa POlital 139.
.

3 v. - 3
X x X

A..unto!l: Juridic�s ,- Comerciai. -- Rurais e Informativo.
/ Endereço Tel, ELIBRANCO.-:- LAJES - Santa-Catarína
Conllulte n09s.a Organização ontes de .e decidir pele com

'01'0 ou vendo 'de iml)\leis. pinhais ou qualquer
.

emprella ,ne�te e.tado '

Diretor: •• DR. ELISIARlO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO.,

Rua Frei Rogérío 54 - Caixa Postal 54 - Fone 5<1

FARMACIA ESPERANÇA
•• l'al'JllAdufeo B1LO LAU8
"Je • UIIIlÜA .......�

___.........._..... - __pa_ - r_
� .. liIeI'rIaeIaa.

-_ ........

BARBEIRO

I
'

QU�R VESTIR-SE COM ,CONFORTO E ELEGAHelA ?
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & MellO
RuJ,l Felippe Schmidt 22 - Sobrado

Preciza-se de um oficial de
barbeiro, competeflte.
Tratar 00' ·Salão Record" à

I Prece 15 nO, 21. ti v..3

., 8.:&-10

, I .

_

elA. WE'l"ZEL JNDUST'RIAL-JOIN'VILLE (Marca regia.
- .

TORNA A ROUPA BRANQillSSIMA
'

. S�SA�j'RCt�_
..... '7

EspECIAtlDADE

•
/"

"
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Além do Caravana do Ar, o Bocaiuva' também N�!í��� !�i!�,*
·e'stá interessado no cencurse do zagueiro

Waldir. um dos melhores do Estado.. ',
cas em todo o mundo estão
colaborando no esforço da
Grã-Bretanha no sentido de
economizar todo o alimento
possível - assim diz um co

mentarista londrino. Todas as

medidas possíveis estão sendo
adotadas .para fazer. frente à.
esta situacão, e o controle dos .

gêneros alimentícios está sen
do feito de modo. a fornecer
as populações um ração equi
tativa; ,

--------'-'------------------------�---------- - ---

* * *

'.

Notícias procedentes dos.
Estados Unidos indicam que o

grande filme brít. "Hemique
V", está atraindo grandes
multidões na América do Nor
te.

* * *

Diretia de PEDRO PAULO MACHADo

CAMPEONATO PARIANAENSE CRONISTA ARYBALDO (P. R.), goal contra o próprio jogos efetuados domíngo., nes- Segundo uma informação vei-

Curitioa, 24 - Efetuou-se PóVOAS clube. ta Capital: Olímápía, 6 x Li- culada pelos círculos automo-

sábado, nesta Capital, o 1° [ô- Seguiu ôntem para Pôrto Arqueiros vasados: Nivaldo bertad, 1; Atlanta,2 x Sol de bilisticos britânicos, os c�mpra-
go da 6a rodada do Campeo- Alegre, o nosso estimado com- (P. R.), CUITÚ (AtI.) e Silvio América, 2; Nacional, 3 x Gua- dores estrangeiros poderao pre
nato da cidade, travado na panheiro de imprensa, cronis- (Boc.) , 6 vezes; Isaías (Fig.), raní I: Cerro 'Portefio, 2 x senciar, dentro em breve, a uma

praça de esportes da S. E. F. ta-esportivo Arybaldo Póvoas. 5 vezes; Peixoto (Caravana) e Prestàe�te Hayes, 2. demonstração de um sistema

Juventus, entre Agua Verde e O nosso prezado colega de- Adolfo (Avaí), 4 vezes; Ari * . de automóveis, montado à en-

Curitiba, que finalizou com a verá estar de volta brevemen- (Caravana), 2 vez.es; Tatú EM SANTIAGO DO' CHILE trada de uma casa bomhar-

vitória deste último, por 1 x te. (AtI.), não vasàdo. Magallanes, 2 x Wanderers, deada de Londres.
O. Goleador: .Camarão. Juiz: * Juizes que atuaram: New- O; Union Espafiola, 1 x Union * * *

Nestor Gonçalves (bom). Ren- FUTEBOL EM MONTEVIDÉO ton Monguilhott, 2 vezes; Aga- Católica, 2; Andax Italiano, 3 Segundo informa um cor-

da: Or$ 6.694,00. Montevidéo, 24 - Foram os pito Veloso, Francisco Praze- x Santiago Morníng, 1. respondente do "Sunday Ti-

Domingo, prosseguiu o cer- seguintes os resuãtados dos res, João F. dos Santos e .Lú- *. mes" o serviço aéreo entre

tame com o jôgo entre Atléti- jogos travados nesta capital, cio Carvalho, 1 wez. EM BUENOS AIRES. Londres e a America do Sul

co e Palmeiras, no Estádio domingo último: Nacional, 4 . *., River, 2 x Newlls Old Boys, está sendo feito com uma eco-

"Joaquim Amérlco". Resulta-l'x Central, 3; Defensor, 1 x Ri- FUTEBOL :NO PARAGUAI 11' Boca 'Junior, 2 x Atlanta, 2; nomia de tempo equivalente a,'
do: Palmeiras, 4 x Atlético, 2.' ver, 1. (No desempate efetua-i Assuncíon, 24 - Foram os l.Estudiantes de La Plata, 2 x 24 horas.

.

Goleadores .:Clovis, Nilo (con- do em' dez "penalts", o Ríver seguintes os resultados dos I Independiente, O. * * *

tra), Waldemiro, Lilo, Tico vencer por 7 x 2). _ Segundo notícias de Londres.

(contra) e Jackson. Juiz: Nes- *
,

estão operando na Britíhs

-tor Gonçalves (bôa arbitra- ;rORNEIO RELÂMPAGO DA Mário Moura e Pedro Francisco da Si1va South América Aírways., os

gem). Renda: Cr$ 4.73(3,00. A CIDADE Senhora e Senhora. mais esperímentados pilotos
classificação dos 'clubes con- Como já nos foi dado obser- pa"tici9am que seu filho participam' que sua filha da Grã- Bretanha .

correntes é a seguinte: 1° lu- var,' as duas primeiras roda- MARIO contratou casamento ANITA contratou caScmento
* * *

.gar - Curitiba e Ferroviário, das do Torneio Relâmpago cí- com a arita. Anita Geraldina com o snr. Segundo uma informação veí-

com O pontos perdidos; 2° lu- tadino foram coroadas do me- da Silva Mário Davíd Moura. culada pelos círculos aeronáu-

gar - Britânia, Atllético, Ju- lhor êxito. Fpolis .• '20-4-46 Laguna, 2!H-46 tícos brítânícos, a Companhia.
ventus e Palmeiras, com 4 p.: A próxima rodada a reali- , ' Fairey De Aviação iniciou a ta-

p., 3° lugar - Agua Verde, zar-se sábado e domingo pró- MÁR-IO-I brícação do avião de asa gira-
com 8 p. p. ximos, também promete ser MUIA e tório, ou helicóptero.

* sensacional, pois os três jogos confirmam I
VIII O'LIM1?IADA UNIVERSI- estão despertando o maior

TÁRIA BRASILEIRA interesse no nosso meio es-
r------------------------------------------------·�

Pôrto Alegre, 24 - Com des- portivo.
'

tino ao Rio de Janeiro, já se-: O Bocaiuva derrotado nas

guiu a representação sulina, I duas partidas, frente ao Atlé
ou sejam os atletas íntegran- tíco e ao Avaí, procurará reha

rtes da Federação Universitária. bíütar-se domingo, quando en-

Gaúcha de Esportes. 'frentará o invicto esquadrão
* do Ftgueirense, que marcha

WALDIR VOLTARÁ A JOGAR na liderança do certame, ten-
NO CAR4VANA DO AR do já derrotado o Caravana

R b·d d I·Estamos seguramente in- do Ar e o Clube Atlético Cata- ece I a com grao e SUE6SS0 a rea Iza ..

formados que o zagueiro Wal- rinense. -

'R- d J
·

d
-

ddír, q,'l1le no dertame amado- Sábado o Paula Ramos, ven- çao, no 10 e . anelro,' e um grao e
rista do ano ,passado consti-I cedor do Avaí, defrontar-se-á

concurso .pl·anIFstl·CO bras,·lel"rotuiu com Morací a eficiente I
com o conjunto do Atlético.

zaga do Caravana do Ar, uma Ambos os conjuntos degla- -Em todos os meios sociais e ram, se já estrelou, se realizou' 1'- ODEONdas melhores do Estado, desís- díantes estão realizando "trai- artísticos do Rilo de, Janeiro, audições públicas, etc. .
. "IneS

'

till'á de ingressar rio futebol mings" como apronto para o foi bem recebida a iniciativa Os três primeiros prêmios,
blumenauense, devendo hoje embate. da realização, na Capital do são: - 1°, de Cr$ 25.000.00;
ou amanhã seguir para BIU-II Finalmente ás 15,30 horas país, de um grande "Concurso 2°, de 15.000,00; 3°, de ...

_

...

menau, onde tratará de sua de domingo será disputado o Pianistico Brasileiro", lançada 10.000,00. O Júri será compos
transferência do Olímpico pa- prélio principal da rodada, en- pelo mensário Cockiaü, de to de críticos .musicais, pro
ra o Caravana do Ar. tre Avaí, vencedor do Bocaiu- acôrdo com a Organização fessores e musicistas de reno-

Com o concurso do herculeo va, e Caravana do Ar, vence- Concêrto Wippmans". Pela me. Aconselha-se os candida-
"player" não haverá dúvida dor do Paula Ramos. primeira vez, no Brasil, se

.

tos a que não demorem as

de 'que o grêmio 'da Base Aé- * incentivam pianistas, de am- inscrições, pelo fato do desu-
rea ficará de posse da melhor A SITUAÇÃO DOS CONCOR- bos os sexos, nacionais ou es- sado interesse que' o concurso

defesa da cidade, b que muito RENTES DO TORNEIO trangeiros, até. á idade de 30, despertou no Rio de Janeiro.
concorrerá para colocá-lo em \ RELÂMPAGO . anos, com direito a três pri- Em São Paulo, será promovi-
lugar destacado nos jogos ófi� Com a r.ealização da 2a .1'0- meiros prêmios, concedidos dó um c.'Jncurso local, devido
dais do Corrente ano. dada do Torneio Relâmpago por: Júri competente, e outros ao sabido número de pianistas

Ê possível que Waldir inte- da cidade, é a seguinte a/clas- prêmios prometidos· pelas au- de talento, que ali existem,
gre o Caravana do Ar, domi.ri� sificação dos cl�oncor- toridades, firmas comerciais e que terão ensejo de demons
go próximo, no confronto com rentes: Figueirense, com O 'p. particulares. trarem seus talentos e-
'0' Avaí. p.; Avaí, Caravana do Ar, Pau- A data do Concurso está quem sabe? - talvez sua bri- HOJE

.

*

lIa
Ramos e Atlético, com 2 p. mareada para setembro e ou-, lhante carreira de concertis- ÁS 7,30 horas

CAMPEONATO CARIoçA DE p.; Bocaiuva, com 4 pontos tubro próximos. Podem insc:re- ta! ... e o sucesso continua!
.

REMO perdidos. .

I ver-se candidatos de todos os /iS' CHAVES DO REINO

Rio, 24 -=-' No prélio o!icial Os artilhe,iros � os segui�- Estados, dirigindo-se, desde já Oom: Gregory Peck, Vicent.
da Federaçao MetropolItana tes: Abelaroo (Fig.) e Mandl- .diretamente, por escrito, á re-

.

No lar em lIue se faz eeonomlÍ8I, Price, Thomaz Mitchell, Rioddy
de Remo, realizado domingo, o ·co (P. R.), com 4,tentoo; Djal- dação de Coktaü, á Avenida é que se ministra a educação mais Mac Dowall, peggy Ann Gar-
Vasco da Gama venceu, com ma (AtI.) e 'Verzç>lá ," (par�va- Aparicio Borges, n. 201, oita-. '�O;t6;t;.rE PARA SEUS FILHOS

·ner e Jane Bail ..
112 pontos. na), com 3; AuguS'oo (FIg.), vo andar sala 801 - Rio de NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

* Póvoas (P. R.) e Leónidas (Ca- Janeiro, �ndo registra- "Imp. até 14 anos".

CAMPEO�ATO MINEIRO ravana,� com 2; Zachi; Nize- do pelo correio, os seguintes _-----------------_
Belo �onzonte, 24 - Em ta, Fatéco, Ivan, S3lPO, �nge elementos: 6 fotos (tipo car- PRóXIMO CARTAZ

pross��rmento do Campeona- (Avai), Lauro (Bac.), Anlbal: teira), mais 3 (tipos postal), Corrpio Lageano Domingo: Odeon - Imperial.
to. Mmerro de FutebOl, o �ru- Capeta (AtI.), Ico, Marcos, An nome, filiação, nacionalidade,

.

.

.

UM LíRIO NA CRUZ
2.e1ro abateu ·0 Metalurzma, (Fig.), Sanford, Lebeta (Ca- Estado, residência, nota de ha- AO���� �;6�Pr;.�ClO Com Ray Millami' e Ba;'rbara..

pelo escore de 1 x O. ravana), com 1 tento. Nelson bilitação, professores que tive�
--.----------------

B:'�",,;.:.ll·

UBAlDO ABRAHAM e.
'SEHHORA

participam> aos parentes
e pessoas de su as releções
o nascimento de sua filha

VERA-REGINA í
1� F

__PO_I_ii_.,_2_0_1_4/_9_46_.__���.
3 V. Z

Economizar não é ohrigação por
que é, antes de tudo, imperioso'
dever lindividual . a serviço da co-

letividade. . �

DEPOSITE NA CAIXA ECONôMI-
CA FEDERAL

HOJE
ÁS 7,30 horas

Sessão Elegante -

- Um alegre e grandioso
espetáculo.
Dorothy Lamour - em -

A CANÇÃO DE DIXIE

(Técníeolor)
,
Com Bing· Crosby, Lynne

Overman.

-. Um 'inebriante filme ro

mantico!
Preços: Cr$ 3,60, 2,40 e 2,00

"Imp. até 14 anos".

IMPERl{L

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

.. � .. __ _ __ .. _-.. __ . .• � .. _. __ .. �J..,..;.: _::_..C;::.,.�

..

.1

.'

{\
{

"
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G ISTADO-Quanta-feira, 25

No tas ci.eotífinas I
NOVO PROCESSO DE OBTEN:
CÃO DO OXIGENIO DO AR

�WashilIgton (8. L H.)
Uma das grandes descobertas
dos cíentistas americanos, du�,
rante a guerra, só. revelada

agora, foi a que permitiu du

plicar a absorção, pelo corpo
,�"''''''''''''''''.''''''''''&.&'''''''4.'''&''''''''''''''''''''_'''''__'''J&'''&-''''''''''''''.'''''''''''.''''''''''''''.'''''__''''''...w..........' humano, do oxigenio do ar e

tornar o oxigênio obtido com a
DR. ARMANDO VALÉRIO respiração, artificial adaptável

DE ASSis ao uso industrial. O novo méto-
Dos Se�Yiçosde_CHlli,,1;.a Infantil da do .que simplifica zrandemen-

Assístêncra Mü'nIClpal e de " '"
_ _-

Caridade -

I
te os métodos antenores, fOI

C'1,tNICA M':Á���Tg: ORIANÇAS recentemente anunciado 'pelo
�:I)���11���WíCi:uS. ��'�:�iS�!)�� dr. lVIelvin Calvin, químico da
Consultas das 2 iLs 6 horas Universidade da California.

RESIDENCIA: Rua Marechal GUl· " ,

lhetme. 5 Fone 783 O ar e expelido atraves de I
.rm tubo feito com um compos
to químico especial, de côr Vier

Médico especialista em DOENÇAS
DOS OLHOS melha .. O composto em ques-

Curso ele Aperfeiçoamento eLon- ta-9 pertence ao grupo dos quí-.ga Prática no Rio de Janeiro "
�

('ONSUI,TAS - Pela amanhã: 1I11'COS conhecídos como quela- diariamente das Id,30 às 12 hs, à
' -

tarde excepto aos s-ábados, das 14 tos OU sejam, substâncias, or-
1__..... ..���-----IIIUlIIIIlI-.---ás 16 horas - CONSUI,TóRiO, '

Rua João Pinto � 7, sobrado - gânicas compostas de átomos .
' - -- ---_-- ,_-

Fone:p;ê��ent; Co;t����ei� Rua metálicos. No sangue humano Irmandade de N S do I .s: , ,rI. o metal é o ferro e no caso deI'
••

- � pu� ••.,

DR. MÁRIO- WENOHAUSEN seu "dOUbdl�"_ artdi,fiCial, °1 co- Rosário e lestivida-lMédicd do Cen tro de Saúde e Di- balto, A a IÇa0 e meta au-
rej.or do Hospital, "Nerêu Ramos': menta enormemente a atração des de Sa" o Bened.·to ICLINICA MÉDICA de

-

adultos e . A •

, cria!iÍÇ1as, do oXlgenlO pelo sangue e ou-
.

CONSULTóRIO: R, Trajano, 14 I t
'y ,-i,alto�,d" C'onfeital'l'a "·Cfll'�. tros que a os.

De ordem da M-esa Administra-
CONSULTÁI��incra�")4 às 6 ho�;s lVIais amplamente usados, os tiva comunico aos Irmãos e demais

REsm:€NCIA: R. Felipe Schmídt, métodos atuais esfriam o ar fiei� que esta Irmandade fará r.e�-:38 - l-"one: manual 812 até\ que êste se torne líquido. Iizar, a 28 do corrgnte, as festivi-

I'U t b t d dades em louvor ·do glorioso São
DR. BIASE FARACO

m àlf_men O su sequen e e
Benedito .•

temperatura, conquanto ligei- As novenas terão inicio a 22, as Iro, causa'-� evaporaçao do ni- 19,30 horas.
trogênio. N�1 tubo fica, então, Doaningo, dia 28, hoverá Missa

Iapenas, oxtgê\n. io. No no-vo pro- festiva, ás 9 �o-ras, com a assistên-
;� cia de s. eXCIa. revma. o sr. Arce-

cesso, o oxigênúr; expelido com
bispo Metropolitano. A noite have-

o ar, no tubo, é a\hsorvido pe- rá encerramento.
lo composto químico; ,Quando A.lrmandade solicita dos Irmãos
a absorção atinge o máximo, o comparecunento, para, revístidos

a corrente de ar é eliminada e
de ��landraus, tom.aram parte nas

•

Operações - Vias Urinãrias -
,.

d
. A'. festividades e convida a todos os Bavolado mais umDoenças dos intestinos, réto e

O quimico expe e o oXIgeIi',�O, fieis em ,geral.

I
� C '

anus - Hemorroidas, T'ratamen- ao ser aquecido o tubo. O oXÍ\- Consistório da Irmandade de N. -

d dto da colite amebiana. 's B di segro O e guerraFisioterapia -,-- Infra vermelho, gemo é, então, armazenado S� .ii? R.osá�io e ão eu.e íto, e� V _

,

'Consulta: Vital' Meireles, 28. em UIn tanque e o processo e' Flo-rhl,'í'-J)J'S,hs, 21 de abril de, �94(j.Atende díar lamenta às 1l..30 hs "'" '" " Ro a 10 Secretár-io
e. à tarde, das Ui hs, e_m d-iante tíd te. O ",rlco'-, S. .

. , .

_(Serviço Especial do CEC para,R 'd V·d i R 66 repe 1, o novamen e. novo
,

,,",
,

,-esi : F��� i�6�os, •.

método evoluiu de pesquisas], .___,
.

"O Estado")
"';;;;;;-;;;;;;=�_ii:iii;;;;;;.;;;;;, feitas sôbre um instrumento'

RETIRARilM SUAS CÃNDI----:! - ---l::r.9.r;,.s)J_-.:e§----..-:r.\�"\w- "IJh�;.!il
MAcas • que indicasse as mudanças de até ha pouco tempo que a Grã-
ANb.61C8S oxigênio nos submarinos. Tôdas as�!��!��ncIusIve as

Bretanha fez construir duran-
TOMfiW fabricadas em outros Estados. te a guerra o chamado síste-

r......_..... 'B R I T O retiraram' suas candidaturas, ma telefônico federal, conhe-
11101 IIC6RtIlll para reinar nos. lares ca�ur�- <Cido apenas dos membros do
"SlLVEIllA� nenses, - em vIsta.?-a ce_rtlssl- gabinete de guerra e dos queO alfaiate indicado ml'l vitória do apentIvo KN0T. I desempenhavam as posiçóes-

____T_ir_a_d.9_n_l_e_s..._1 ,_, ,chave nos vários depar,tamen-

I 'tos oficiais. A estação central:

I' desse sistema foi
�

construida
exataJmente por baixo do his
tórico Whitehall,' em pleno co

ração de Londres, a muitas.
dez;enas de pés de profund1da
de e ainda por ,cima protegida

I por uma espessa cama:da de
concreto de vários pés de es-

::..-------------------------- lRessura. Todas as instalações
({essa central telefônica· foram
projetadas, construidas e pos
tas em funcionamento em ape
nas 18 meses, quando em tem
pos nOTmais a sua construção
levaria pelo menos de 3 anos a
3 anos e meio. E tal foi a per
feição de sua cOl'lstrução que
a rêde telefôntca feGleral ja
mais sofreu o menor pr,ejuizo,
em consequência dos violentos
ataques aéreos naz,istas, quan
do prossegu1u eficazmente a

dar trafégo ás chamadas ofi
ciais. A estação central sub
terrânea do sist,ema telefônico
federal, um dos segredàs de
guerra da Grã-Bretanha, pres
tou os seus serviçol? dia e noi
te, sem parar, o que era. de im
pOJ:1tância vital para o prQs
seguimento da guerra, e para
a própria administração dO'
país.

.

Viagerls
PELO

Expresso Noturno. do jornal
O ES'"I"'AI)O

FLORIANÓPOLIS � JOINVILE',DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

s,AIDA DE FLORIANÓPOliS: 1 da madrugada.
CHEGADA A JOIHVItE: 7 da manha.

SAíDA DE JOINVILE: - 10 da ·manhã.
CHEGADA A FlORIANOpolIS: 5 da tarde.

Informações:

Clrur.gi1! e Ortopedia ctíníca e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
OONBULTóRIO: R. J(jão Pinto 7
Dlárialilente das 15' às 17 horall.·
aJilSIDÉ)NCIA� Almirante Al"IJn,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
.ClIDica médíco-círúrglca de Olhos
- Ouvidos. Náriz - Garganta,
'Diploma de habílítação do Conse

lho Nacional de Oftalmologia.
CONSUVI'óRIO - Felipe scnmí

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
ROSID1l:NCIA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELElFONES 1418 e 1204

DR. MADEIRA NEVES

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

DR. A. SANTAELLA
(DiplOmado pela F'áculdade Na.

eíonal de Medícína, da Uníversída
de d,o Brasil), Médico por concur-
80 do Serviço Nacional de Dóen
eas Mentaís. Ex interno. dia Santa
Casa de Mísertcõrdía, e Hospital
psiqootríco do Rio na, Capital F-e-

deral
CLíNICA :&IÉDICA --- DOENÇAS

N1)lRVOSAS
- Consultõírto: Edifício A1néUa

NETO
- Rua F.eJipe Schrnldt. Consul,t?,s:

Das 15 ás 18 horas -
-

Residência: Rua _ÃiVaro de Carva
l}iC -<ro- 18-""'_ Fiorianõpo)ls.

-,

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico -� chefe do Serviço de

Sif-ilis do Centro de Saúde
DOF.NCAi'; DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES_: R Joinvile. 47 - Fone 1648

CmURGIA GERAL _ ALTA CI·
�URGIA - I\fOLÉSTIA!:'! DE Bill

, ... NHORAS - PARTOS " _

Formado pela Faculdade de Medi-
cínna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por va·
rios 1I110s do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Corr-eia Neto
Cirurgia - do estômago e vías bl-
1Ia[',,_8, intestinos delgado- e grosso.

_ tiróide, rins, próstata, bexiga,
ütero, -ovários e trompas. Varteo
eele, hídrocele, v<ll�izes e herna

t, CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Sehmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso), Tel. 1.598.
'RJilSIDillNCIA: Ruá Est,eves Ju

nior. 179; Te!. M 764

OR. NEWTON O'AVILA

DR. Pü·LYDORO- S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M:f.;:OICA EM GER�\L
Doenças dos órgJ)s inter nos, especial.

'R

mente do "corâcão.
ELECTROCARDIOGRA,FI.1

Doenças' do sangue e dos uervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàriamente das 13 à.r ;8

horas.'
Atende chamados a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
CONSUL'róRIO: Rua Vitor l\Ieire

les, 18, Fone 702
l RESID1':NCIA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766
Grend. TÓftic.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.I Ce '1 cf.\�OC'f"o,RachG)�\e Praça da Bandeira

I ne. 37

---�----
/

11ft •.w ...... lId'.uu .....tAl.""

I
�80,900_606,30 (

5.978.401.755.9J �
67 .üS3.245,30 �142.176603,80

J
98.687.816,30 �« 76.736,40! 306,20 I

t

I
��"" -�,����.�.�.�.����"�_���-�·�·��w��.�·���%�.�.�·w.��.�.�_�,���-�?�,�,�·�.A-�-�"�.·���-�;

DA BAJA-"ALIANÇACOMPANHIA
'udada e. 187. - �éti.: I A I A
INCENDIOS E T1U.1fSPOBTIlS

Cifras do ,Baíanço de 1944:

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades

( Receta

I Ativo

«

SiRistros 'pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades

Diretores:
,Dr. Famphilo d'Utra Freire ,de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto óe At'8UjO
e José Abreu.

I
I

Fobricantl'l e di�tribuidores doe afarnadas- con
fecções "DISTINTA" e RIVET. Po'ssue um gran
de sortimento de

-

aosemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para aHaio.tes. que recebe diretaq:1entf' dos

Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - �FILIAIS em Blumenau e Lajell�
melhore. Eábrica.. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção', dos

visita ante. de efetuarem sua. compra•• MATRIZ_ emI
........aa , ._ � __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cines R i TZ
Hoje 5a feira ás 5 e 7,30 .

- Sessões Chks -

Peggy Ryan - Jack Oakie
June Vicente e Buster Keaton
UM FARRISTA DO ALÉM

Música .

Alegria .

Romance .

Comédia .

C�nsura: Liv're. ,

Preços: ás 5 hrs - 3,60 e 2,40.
ás 7,30 hrs. - único 3,60

RITZ e ROXY - domingo
- um deslubrante e alegre
filme em técnicolor:
A RAINHA DOS CORAÇõES

Com - LucciUe Ball

I

Hojle ás 7,30 horas
- última Exibição -

Ann Sheridan, Robert Cum
mings, Ronald Reagan e Betty
Field.
EM CADA CORAÇÃO UM

PECADO
Censura: até 14 anos

Preço: - 2,40

'Vilrilidade I.
Porca!
Vigir!�

Com o tratamento pelo reputado pr.
'uto OKASA. - Á base de BormónlOl
(extratos glandulares) e Vitamina!! sele
oionadas OKASA � uma medicação
racional 'e de alta elicacia terapeutica,
em todo. OI caso. ligadoa diretamente
a perturbações da. gllndulaa sexuae..

OKASA combate vigoroumente: fra

queza aexual em todas as idade., .ob a

fôrma tle ir.suficiência glandular ou vita
minai senilidade precoce, fadiga e perda
de mémoria no homem; frigidez e toda
as perturbações de origem ovariaaa,
'Idade critioa, obesidade e magreza, na.
eidez da pele e rugosidade da eutl•• lia
mulher. OKASA (lJJlPortado dir�tameDte
de Londres) propor"lona Juventude.
Saude For\1a e VIIf(l:r. Peça fórmula
"pra.ta,t para homens e '�rmula Houro"
para mulheres, em todu !li 1I0as Dr�ga.
ri.., e Farmacias Informaç6..·.,p.dldoa
,,"o Di.lr. f(; oduto. ABNA. - ÁY. RI.
Br..... 181 .ate. I

'

De dia para dia
aumentam as
dificuldades

o govêrOD. Liabares e· a falta R�ubad8S cêrca de 3 Continuam emofíncdcs;
d te S- P I mnbõ�s de I'elos cpós 3 dias de lulae rlUo em' ao au o postais Milão,24 (U. P.) - Os pre-! são estaua coberto de sinaiss

São Paulo, 24 (A. N.) - Em Concluindo sua entrevista,o' sidiârios amotinados da prisão i dos projetis.
declarações feitas à reporta- sr. Edgard Batista Pereira dís- Hígh" Wycombe (Buckín- de San Vittore, em número de I De tempos em tempos, 08:

gero junto ao Palácio do ao- se: "Esperamos, ainda, que chamshíre), 24 (. P.) -;- Dois cêrca de 3.000 continuam -a rebeldes traziam um ferido'
vêrno, o sr. Edgard Batista Pe- nossos lavradores patrícios, milhões e 8S0' mil selos do cor- conservar suas posições, após' até o portão principal e entre-
reíra, Becretárío do Govêrno, devotados, como sempre se reio num total de 30.000 ester- -três dias de luta. I gavam-1W á Cruz vermelha•.
referiu-se à situação criada mostraram, atendam o apêlo llinos foram roubados durante Depois de uma batalha que, Quando foi feita a advertên-·
pela falta de trigo nesta Ca- do nosso Secretário da

Agri-rá
noite passada da firma Har- durou toda a noite, contra' cia de que a policia se prepa-:

pital. cultu�� e sem as preocupações ríson and Sons, q�e iml?r��e I
cêrca de mil pOl'l,iais. � re�or-. ra1)� para desfechar � assalto,

Não escondeu o entrevistado específicas de lucro, traba- selos para o Correio

Bntàm-I ços armados, os prtsumetros puvzu-se uma voz, uiruia âa:
a gravidade da situação dizen- lhem para que tenhamos- pão co. Até hoje á tarde a polí�ia 'ameaçaram de abrir caminho prisão, através de um meçato-:
do que, para evitar possiveis para a grandeza e bem-estar não descobriu a pista dos ap- pa'(a fora do edifício empre- ne, dizendo: "Se não nos dei-·
injustiças ou juizo apressado, do Bras.il". saltantes.' I, .çanâo explosivos contra o� xarem sair, estamos dispostos'
essa questão figurou entre as "tanks", colocados nas princi- a morrer. Antes, verão os cor-.

primeiras preocupações do go- pais entradas da prisão. pos dos rejens eniorcaâos nas
vêrno do sr. Macedo Soares, Até agora, as baixas, segun- janelas".
em São Paulo, que nesse sen- do se anuncia, são de três mor- Ontem, a polá.ia cortou o'
tido transmitiu ao então pre- tbs - um policial e dois amo- fornecimento de água da ei- '

sídente José.Linhares um lon- tmaâos - e de 30 feridos. Jul-I dade mas tez novamente a li-
go telegrama me que pedia a ga-se que, no interior da pri- I gação, ante a ameaça de re-

adoção de medidas. aconselhá- são, o.
número de baixas

seja)
presálias contra 16 policiais

veis para evitar a falta, de trí- 'maiS elevado. que são conservados pelos
go no Estado. . .. - .---.------.-- __ o -- Seàundo se diz os rebeldes amotinados como retens, .

Referiu-se, também, à outra Florianópolis, 2:1 de Abril de 1946__ apod"'eraram-se de cerca de 20 *

dítículdade: a da última safra quilos de TNT, escondidos em DEMITIDO O DIRETOR
argentina, que no ano passa- OS. I dei - garralç,s de vinho, dentro de Milão, 24 (U. P.) - O go..;-
do foi de 4 milhões de tonela- Ing eses elxarao uma prisão. vernador da prisão de San Vit--
das. Excluída

_

a quantidade ..... O dcebispo de Milão, car- tore, onde 3.000' prisioneir.qs'
destinada ao consumo interno

Indane'51-a âia; ádetonso Schuster, re- estão amotinados, foi demiti-·
do país vizinho - 2.700.000 to- a cusou-se a atender o pedido do de suas funções, ao que se'
neladas e ás destinadas ás no- dos prboneiros para intene- anunciou esta noite.
vas semeaduras - restaram , LONDRE§, rs. �. Id·) -

_

Os fr�deSte�tanthes hOla?desets e lbritânicos der. ....
----

,

d 1 300 000 t I d apos ccnverçoes, cura uraçao 01 e res oras sornen e, C legaram_�� I"':;__'/:·�' _. •
u_ "',

cerca e·_. one a as, um acôrdo satisfatório, relativamente á retirada das fôrças hrit.âf1lcas Exzgem-.....f,29?rêaçoo �medJa�com as quais a Argentina pro- e indianas que se encontram na Indonésia. O êxito rápido e f:;t'::H de ta dos prisioneiros polZticos,curaria atender não só as nos- tais e1?-ten�entos é atri!buid� princípalmente ás magníficas,·"relações demissão dos diretores da pri
sas necessidades mas, tam- P�SSOaIS e.xlstentes entr.e os �d1Jlloma�as britânécos e hó-lan,%ses, espe- são e censura á imprensa pa-bém, a importação dos outros cialmente durante as discussões realizadas em Checuers.

..,

'd t''/:' ra impeâir que o mCl en e se-
países do Continente, não pro-

V DE"VA ja noticiado. .

dutores de trigo. .

assouras
«

. �,.
.

»Hoje, a batalha tinha âimi- João Batista 11;Referindo-se ao tabelamento
rl.""" nuido d intensidade. Os

rebeZ-1
Bonnassis I;

���i�E��:r�L��:E CUS��br���;:� ;?����:�U:ACi�AIS ��=áil���'1�1r�;f:��:. RU�SC1DI��3i�,e�F��;� 34, 'li;,'do um preço justo após con- ção, embora pareça que. dis- .

1versações com os interessa�os. Praça Nerêu Ramos, 1. -,�iguoçú -:- Santa Cata·rina. ponham de grande, quantida- ,. ......__
)

Os depósitos feitos nas Caixas -----.. •- de de munição.
J:l;conôm,Ícas Federais são garanti- Pec_a,lsem .

�
O ataque á prisão foi violen-

dos pela União. conforme dispõe ô compro�;:a:sso. nossa tabela de preços. to, sendo feito, intenso fogo de
decreto 24.427, de 19 de junhode. metralhadoras e fuzis e dos1934.

J'
-:.;l;1;"r

h'
.

t b
'

, canhões dos "tanks" que to-

,,��,'_!l.,��l§lPJ�( lmul O' omem am em» ':�Ja::: ��j!� :O�f;�f�: r;�:
Com a S3\ Esquadra, ao lar- Berlim 24 (U. P.) - Os rus-. tada a fim de ser enviada pa

go de Virgínia", 24 (U. P.) -

sos estã� trabalhando ativa- ra a Rússia. Dezesseis das
O prr.es]de��e T;UI?an term�- vamente para retirar novas fá- maiores fábrica� de p�p�l na

nau sua VISIta a força operatí- brícas situadas em sua zona de zona de ocupação sovíétíca se
va da sa E�qu�drá em mano- ocupação da Alemanha. Cal- rão tra!lsferidas para o léste,
bras no Atlântico, e regressou cula-se que 160 a 172 fábricas a despeito da ordem do major
Q Hampton Roads no Estado estão sendo atualmente des- general Dubrowsky, governa-
de Virgínia. montadas na zona russa. A dor militar da Saxonia, ,no.

Fal1ben FaJbrick Wolf, na Sa- sentido d� s�r intensincada a

Ficaram .isentas xonia, forneceu filme colorido produção de papel naquela

de 'empostos' para as autoridades de ocupa- a_r_,ea_. _

ção filmar,em a "Parada da

O
e e

Terezina, 24 (A. N.) - O Vitória" em Moscou. A produ- imlDuem as Impor
Conselho Administrativo do ção saiu eXlcelente e as auto-

t
-

h I dEstaJdo aprovou um projeto ri:dades' russas orden�r�m ime- aeoes O 811 esas
de decreto-lei isentando de dmtamente que a fabrllca fos-

imposto de transmissão de se desmon�a:d� ,e transferida Amste:vda!m, (S. H. I.)
propriedade ás pessoas reco- para o terntor.lO russo. ?ur.a,�be ? mês de fevereiro, as
nhecidamente pobres. Em Nuskall.s em Mucklem- lmportaçoes holandesas alcan-

burg, há uma fálbrka de papel çaram um total de 753.603 to

�special para diplomas outros ,neladas, o que significa uma

usos de luxo. "Mande transfe- consideravel diminuição, rela
rir a fábrica", fQi a ordem das ltivamente ao mês de janeiro.
autor1dades soviéticas ao co- Assim é que em janeiro se im
mandante local. O proprietá- portaram 107.044 toneladas de
rio da fábrica, que é o prefeito trigo, enquanto que, em feve
da cidade, sugeriu: "A minha reiro, 'sómel1lte 5'4.021 tonela-
fábrica é antiquada. Se quise- das. (

rem, irei a Leningrado e diri- ------------ . Nova York, 24 (.' P.) O
girei a construção de uma fá- Créditos autorizados "Journal Of Commerce" afir
brica modeJ."na". o comandan- ma que as dificu1dades do mer
te russo transmit�u a informa- Rio, 24 (E.) - O Banco do cada do café se acentuam de
ção a seus superiores. "Traga o Brasil foi autorizado pelo dire- dia para dia; acres�entando
homem também" - foi a res- tor geral da Fazenda a 'lbrir .gue os 'pequenos torradores de

. . . . .. .
'

posta das autoridades tussas. os seguintes créditos: café estão agora inclinados a

R O X y "Depois estudaremos a ques- Cr$ 40.000.000,00, em favor obter licenças de -importação
tão da nova fábrka". A Horeh do Departamento de Adminis- diretamente de Washington,
Automolbile;w;e.r�e, na Saxo- ,tração do Ministério da Justi- caso não consigam comprar
nia, fabricante de carros de ça; e Cr$ 500.000,00, em favor caM com os grandes impor
BJta clase, está sendo desmon- I da Delegacia Fis'cal em Goiáz. tadores.

; .

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
_TÔJ'�ICb:CAPlLAR
�R� iÉcíilÊl�J.CJA�.

Or5.
Aderbal-ARamos

da Silva
e

Renovado o cootratcl
Rio, 24 (A. N.) - Na deci-

são do orçamento do ministé
rio da Agricultura foi, recente
mente, assinado um termo de:
renovação do contrato entre:

aquele ministério e a Socieda
de Rural do' Triângulo Minei
ro, para a manutenção do re�"

gísto genealógico das raças
indu-brasil e indianas, bem
como a execução de outro.? tra-.
balhos relativos ao fomento da.

I exploraç� e defesa destas ra.. -

ças, no paIS.

35 milhões de
charutos
Haia, (S. H. I.) - A Ho- ..

landa espera exportar este ano,

cem milhões de chairutos, dos·,
quais cincoenta milhões se�

rão enviados aos Estados Uni-
dos, 35.000.000 á América de
Sul e dez milhões á África do
Sul. Os charutos serão fabri-·
cados· com o tabaco das Índias
Orientais holandesas, da safra
de 1939, que .esteve armazena
da na Inglaterra, durante os'

flnos de guerra.

Previsão ,do tempo
SERVIÇO DE METEO

ROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14·

horas do dia 25 na caJpital:
Tempo: Em geral, instável.
Temperatura: EstáveL
Ventos: De norte a léste�

com rajadas f.rescas.

Temperaturas extremas de

hoje,Joram: Máxima, 25,8 Mi
nima 19,4.

Designado o

sr. Vallon
Rio, 24 (A. N.) .:_ A Comis

são de Negócios Estrangeiros,
reunida na manhã de hoje sob,'

� presidência do sr. Grambach,
designou o sr. Vallon relator
do proj eto de lei sôbre a orga
,nização da educação, ci:ência 'e

êultura.
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