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Será aumentado o abono familiar
RIO, 25 (E.) --- SEGUNDO APURAMOS, DEVERÁ SER ASSINADO, A r DE MAIO, PRóXIMO UM DECRETO-LEI ALTERAN.
DO A ALINEA DO ARTIGO 20, DO DECRETO�LEI N. 3200, QUE DISPõE SÔBRE o ABONO FAMILIAR: o NOVO ATO?
AO QUE SE INFORMA FIXARÁ UM ABONO DE CEM CRUZEIROS MENSAIS PARA OS CHEFES DE FAMíLIA QUE POS ..

SUAM MAIS UE SEIS FILHOS E MAIS VINTE CRUZEIROS� POR CADA FILHO, PARA OS QUE TIVEREM MAIS DE SEIS FIIJHOS

Friclc - coitado - era bem
i,ntencionado !

Pena é que ninguém acredita!
não tinha qualquer responsa
bilídàde no que diz respeito ás,
atrocidades cometidas no s

campos de concentração, por
que não tinha controle sobre
H'immler.
Afirmou ainda que interviu

varias vezes em prol das víti
mas de campos de 'concentra
ções, "mas geralmente sem

qualquer resultado,".

NURENBERG, 25 (U. P.) -

Frick, o último ministro do
Interior do Reich, negou-se a

sentar-se no banco das teste
munhas, iniciando sua defesa,
submetendo ao Tribunal In-

[ternacíonal de Justiça, por
meio de seu advogado, provas

O PACTO DO RIO DE JANE'IRO documentadas e nas quais éle
tenta provar que foi enganado

Washington, 25 (U. P.) ,- do Sub-Comité amanhã ou de- União Panamericana havia por Hitler. Segundo alega, .era,
IDe William Lander, corres- pois de amanhã, classificado as disposições de

bem intencionado mas sem

pondente da United Press) - • O embaixador chileno, Mar- caâa ante-projeto sob tiioersos qualquer força, tendo lutado

O Comité de Coordenação das cjal Mora, manifestou que seu títulos. Os principais assuntos inutilmente para restringir as

Minutas do projetado Pacto do país apresentará o ante-proie- foram classificados da seguin- ações de Himmler e da Ges-

Rio da Janeiro, depois de deli- 'to ao Sub-Comité quando este te maneira: tapo.
beràr hora e meia, resolveu for constituido. 10 _ Preàmbulo; 2(i _ Re-

A promotoria americana, re- Rio, 25 (E.) - Foi preso.

autorizar o seu presidente, em Os países que apresentaram pudia à guerra; 30 _ Reafir-
ferindo-se á sua negativa em ontem, em flagrante, o portu

nome do Sub-Comité de Três ante-projetos são: Bolivia, mação do princípio, pacífico
sentar-se no banco das teste- guês Francisco Costa, proprie

Membros, para que estude os Brasil, Equador, Estados Uni- das controversias; 40 _ Pro- Tunhas, ��screve Frick como tárío do armazém "Beirà Alta"

projetos apresentados até ago- dos, México, Panamá e Uru- cesses de acôrdo pacífico; 50
asustado".

,"

situado na Tua Benedito Hípó
ra. O presidente desse Comité, guai. ,_ Garantias recíprocas; 60 _

Na s�a �efesa; Fnck afirma lito, 41, quando vendia a Ar

Jullian Cacetes, de Honduras, Para a sessão que o Comité Ameaças de agressão (medi- que, primeiro, so se _preocupa- mindo Palmíere, brasileiro; re
disse que designará os oaxüs realizou hoje a Secretaria da das que se poderiam' tomar)' v� com ?S, assuntos mternos e stde?te na rua Senador Ver-

70 _: Agressão (atos que cons� nao I_partlc]pava dos planos do guelra, 274, 500 gramas
.

de
.

tituem a ressôo); 80 A ressão partItd? para uma guerra.composto de gordura bovma

(medidasg que se'pOderf'am to- agressiva .". em segundo �ugar,. por Cr$ �,50 quando o preço

) 90 O
. -

'l'
como mínístro do Intenor e tabelado e de Cr$ 3,60 ou se-

mar " - rqanizaçao mi z-
P t t d B

.

M
. .

C $ 7 20
.

tar; 100 _ Medidas militares ro e or a oemIa e oravIa, Jam ,r " o q_u_ll_O_. _

(organismo militar e forneci
mento de fôrças); 11° - Rela
ção do Estado com a Carta das

afetar os partidos Liberal, da Es-' Nações Unidas; 12° - Disposi
Republicano Socialista e Socialista ções diversas; e 13° - Artigos

'protocolares.
'
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Ofereceram asilo
Não particiJará das eleições

, LA. PAZ, 25 (U. P.) - "La Razon" diz que provavel
mente a Frente Democrática deixará de participar das pró
ximas eleições, por ausencía de ga:rantias para os partidos
da oposição" ..

Essa decisão viria
querda Reyolucionária;
Unificado,

Esta é a segunda vez, numa

única semana, que aparelhos de

caça russos abrem fogo sobre apa
relhos norte-americanos de trans

porte, 'em territorio austríaco. O
aparelho em questão era um avião

aos refugiados
LONDRES, 25 (U, P.) - Hector McNeil, presidente do'

Oomité de Ref�giados da UN, declarou aos jornalistas que
o Brasil, a Colombia e a República Domínícana-coíei-eceram
asilo aos refugiados europeus.

Os três paises -: disse McNeil - fizeram certas ofertas
num esforço pela solução do problema dos refugiados, que se
tornou uma das tarefas principais de Oonselho Econômico�
Social da UNo

MoNeil não deu outros detalhes, mas sabe-se que os' três
países informaram o Comité de que estão preparados para.

Corredor Linz-Tulln. Tulln é o no· de Linz e o segundo sobre a pro- aceitar, não somente judeus, mas também outros refugiados.
me de uma base aerea norte-am�· pría cidade. 'europeus.
ricana localizada na z\)na 'de ocu- .Urna alta .autoridade soviética ------------------- _

pação russa, fora de Viena.. prometeu hoje que seria realizado
O aparelho voava a quatro mil' rigoroso inquérido sobre o acidente,

e quinhentos pés de altitude, tendo mas otservou que até agora o ma

sido alvo de quatro ataques, ao to- rechal Koniev ainda não recebera
do. O primeiro foi realizado a leste o protesto do general Mark Clark.

Aviões russo� atacam .um .>ltrans
porte aereo americano

,l'" VIENA, 25 (U. P.) - O general
Mark Clark protestou, hoje, junto
aos russos, pelo ataque levado a

efeito contra um C-47 norte-ame

ricano, por quatro apar-elhos sovi

éticos, sobre Linz, no domingo.
passado,

Reconstrução completa das ferro
'vias e rodovias brasileiras

Washington, 25 (U. P.) -'- a aplicação de 75 a 100 mi
O ministro da Viação do gO-llhões de dólares.
vêrno brasileiro, coronel

Ma-, O ministro Macedo Soares
Cedo So�r�s, discutiu hoj.e c0I!1 fez-se acompanhar nessa vísí-

LHSBOA, 25 (U. P.) _ O matutino "A V " . o secretário de Estado interí- ta ao Departamento de Esta-
oz, anuncia

D A h dI' t
que o cardeal Oerejeira, patriarca de Lisboa manifestou a

no, sr. e�m c eson, o pro- o, pe o seu aSSIS ente, sr. Be-
de transporte que deixara' Viena sua esperança de visitar o Brasil, assim que 'lhe seja possi- grama qumquenal _para o rea- nedito Silva, e foi apresentado
às nove horas e quarenta minutos vel. parelhamento do SIstema ter- a Acheson pelo embaíxador
da manhã, a caminho de Munich. Essa visita seria a confirmação da promessa que o car-

roviário brasileiro, que envolve brasileiro, J?-esta ca:pital, sr.

Por outro lado, tratava-se de um deal fez á colonía portuguesa de São Paulo, em mensagem 11 f.
Carlos M�rtms. DeP?IS de uma

vôo perfeitamente
-

normal, que é em que respondeu ás saudações de que foi portador o cardeal "omeçou a UDelonar ,conferenCI� �e 15 .mmutos �o.m
realizado na chamada linha do d. c.a'rlos Oarmelo, arcebispo de São Paulo. b b d t

o secretario interino, o mmis-

.•• : a om a e empo tro Mêl;cedo soares . declarou

Chlang Ral-Shek atende Será posto em Londres, 25 (U. P.) - Uma ,aos rel?orteres que o s�u Plan,o.• bomba de tempo alemã, de mil envolvia a reco�struçao co�-
• Ilberdade- '

Iíbras, por explodir, que se en- ple,t� �as ferrovias e rodovias

aos comUDls'taS contra enterrada a poucas brasileiras, controle das secas

,
I �rankfurt, 25 (U, P.) -

'centenas de metros do Palacio e das inu�dações, bem .como ,o
OHUNKING, 25 (D. P.) - O general Chiang Kai-shek

Fntz Kuh�, Fuehrer do Ger-
Buckingham, .rio st. James des�nyolvl_.mento do� slS�e�as

adiou � convocação da Assembléia Nacional, como 'exigiam osl�a� American Vol��b�nd, se-
Park, começou a: funcionar es-

de Irngaçao e energIa elétrica.

comunistas, provocando assim a crenca de que é eminente I r� l]bertado;.Phe!O exércíto ame- ta noite - e os pelotões de sa-
d.

,.

•

. ncano aman a devendo se-um acor o a respeito da guerra CIVIl na Mandchuna e outros.L", M.' fi padores chamados ao local de-
I> bl In

.

t 'r guir para umc onde se en-
, �o � 19a5 m r�r. �os .. d' I

-

.

d
.contram sua espo'sa e seus fi-I clar�m que a bomba pode ex-

enera �SSImo ec arou que maI'icana outra ata pa- ih C, t· 'd
. - plodIf a qualquer momento.

ra a reunião da Assembléia, que devia ser inaugurada a fi de ,OSt' ads Iga: ° com a p�lS�O O Pall MalI foi Iechado ao
maio em N k' f' d t d O t't'

- e a aca' o eom uma

mOlestlal
' - ..

, an mg a 1m, e es u ar a nova ons I mçao. Os d' K h
.

' trafego e um cOl�dao, pollclal
comunistas tinham se recusado a participar da Assembléia,

cal' ��ca, d' li' n deIXOU de ser foi estendido em torno da
e:m virtude da guerra civil

conSI era o como uma amea- '. .

.

ça ás forças de ocupação. Fri- area.. ,
.

A.. "d'· h
tz Kuhn foi deportado dos �s, Janelas do pala�lO Bu-

ssumlra a,
.

e IUO -o· Estados Unidos em setembro ckmghaI? foram a:ber�as co-

último
.

mo med]da de precauçao con-
.

tra a expl.osão.
BDEN?S AIRES, 25 (U. P.) - O m�istro do Interior,

, O rei, a rainha e as duas
s::, _UrdaplIeta, decl,arou á imprensa que fOI fixailo, tBm prin-

TOME ,RNOT
princesas continuam no Cas-

<'I pI<;> , a data de 4 de junho para que o coronel Domingo p�� l tela de Windsor, para onde fo-
l-on assuma o governo. ram passar a Páscoa.

.

ao Brasil
•

vir'

Denunciou o pres.
do S. T. Argentino
Buenos Aires, 25 (U. P.) _'

O presidente do Supremo Tri
bunal de Justiça, sr. Roberto
R6iPetto, renuncIou.·
Repetto também solicitou,

demissão eomo magistrado,.
tendo em sua mensagem ás:
autoridades

.

argentinas indi
cado que tal atitude é devida
ao seu delicado estado de saú
de. O govêrno vai deUberar
sôbTe o pedido.
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Caviar
Por não ser facilmente en

contrado o caviar, quasi não é
usado, mais uma senhorita re

sídente na AI1�en,t1iD.a Indica,
linhas abaixo, um modo de fa
zer caviar, que, assim, é um ca

viar artificial.
Assemos seis bringelas sobre

brasas ou outro fogo. Depois
tiremos delas a casca e a pol
'I?a, colocando-a em um prato
fundo ou travessa, adicionando-

{lhe
sal e uma cebola grande fi

namente pícada.
Resolvamos a preparação

) com uma colher ou espatula de

I madeira, adícionando-Ihs azei-

I
te de fina qualidade.

.

Deixemos a mistura esfriar
ou coloquemo-Ia na geladeí-

--------------------------- ra. \

Pouco antes de' servir o ca-

viar, espalhemo-los sobre fatias
de pão, torrado ou não, acom

panhadas de fiambre.

BOAS 1I.ANEIRAS NAS HO
RAS DAS REFEIÇÕES

Pedimo, avi,ar por telegra
ma, 'quando o jornal não chegar
no rn esmo db.

o queijo, ainda que a maio-
ria das pessoas o tome nos

de�.II· QUEIXAS E RECLAMAÇõES
dos, e é mais usual, come-se PREZADO LEITOR: Se o que 'h.

com garfo e faca. interessa é, realmente, urna providencia
para endireitar o que estiver errado ouAs uvas ameixas e frutas se-
para que a lg cma falta nào se repita: e

mebhantes tomam-se com OS de- NÃO o escândalo que a sua reclamação
dos diretamente. ou queixa poder. vir a causar, encanu-

As ftutas com casca se co- nhe-a" SECÇÃO RECLAMAçoe�,
.

de O �STADO, que o caso será levado
mem com talher. Maçãs pêce-

sem demora ao conhecimento de quem
gos, pêras, bananas, etc., se es- de direito, recebendo v. s. uma informa-

petam com o garfo para fixá- çâo do resultado: embora em alguns ca-
-

d sos não sejam publicados nem a teclalas, se, despojam a casca, e,
mação nem a providência tomada.

em seguida se cortam.
As bananas tambem podem

ser descascadas até a metade,
DOEN,çAS NERV')SASpartíndo fi3' comendo êsse peda-' Com 08' prognessos . da mediema

ço para logo proceder indenti- hoje, as doenças ner!,osas, quando
oamente com o resto do fruto, tratadas em tempo, sao males per.
mas não é usual êsse proces- feitamente remediáveis. O curandei

rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças' mentais dispô,
ile um Ambulatório, que atende. gra·
tuitamente os doentes nervosos In

digentes, na Rua Deodoro 22. das'
iu.J 11 ,horas. cHàriamenw.a pequenos sor.vos.

'*' '*' * .

Reabertura do
Laboratório

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagilm de ródio., Ampli
ficador,eIl-Tranllinia,ol'e.

Mabrial importado direta
mente do. U. S. A.
Proprietário

Otomu GeorgeS Bõhm
Eieoba - Tecnico - Profi..ionol.

'formado na Europa
FlorianópoJi.

�U(l Joio Pinto n 29 -- Sob.

soo
.

Não é muito plausível o cos

tume de dizer _. á sua sande
- quando vamos 'beber.
Todas as bebidas se tomam

.

SAIBA QUE.
Shakespeare, o gênio do

teatro inglês, era filho de' um
açougueíro.

'*''*'*

o almirante Horatio Nelson,
glória da Marinha Inglêsà, era

I
filho de um pobre paroco de
aldeia. ,

deia.
***

Napoleão, descendia- de

fi-Idalgos falidos e passou uma

juventude miserável.
'*' •.*

�-----------------PESADELO

o ENFERMO - Doutor
eu tive, á noite, um pesadelo
horrivel: sonhei que me en-

terravam vivo.
.

O MÉDICO - Esteja des
cansado. Eu me encarrego de
que o enterrem morto, e bem
morto!

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

C�ntro Espírita Luz-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), ende pass..

a Q�erecer os seus préstimos. Escreve
detalhadamente o nome, idade, ende

reco, enviando envelope selado e subs
crito para a resposta, juntamente com

a ímportância acima.* * *

PELO TELEFONE
- Hein? Tens um carro no- I'vo? Oh! querido, tu sabes co

mo eu gosto de passear conti
go! Daqui a meia hora, estarei
pronta. Mas, escuta ai: . quem
fala-?

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 Montepio Estadual.

***

PENSAMENTO
O homem sem iniciativa,

que tudo espera do acaso, e
como o mendigo, que vive de.
esmola.

*. *

"E enquanto pensava, poz
se a murmurar extranhamen
te ... "

(Coelho Netto)
* * 'ií'

Para limpar os objetos d.e
prata é suficiente mergulha
'los em forte solução de borax
bem quente.

Não compr,e o seu. filtro á toa.
Fra ver se a vela está boa
.Mergulhe-a n'água primeiro;
Se, no orifi.cio soprando,
Vir a água borbulhando,
Peça outra vela ao caixeiro.

SNES

PORQUE PRECJSAM ELAS
DE DOIS REGULADORES?

Porque precisam as mulhe
res de dois reguladores? A
razão é simples: para duas
(enfermidades diferentes: dois
remédios diferentes. E os ma

les da mulher são de duas es

pécíes bem dístíntas: os males
que originam as regras abun
dantes e os males que causam
a falta de regras e regras di
minuidas. Combatam as mu
lheres os males que tanto as
fazem sofrer, roubando a sua
saúde e a sua alegria. Mas não
se esqueçam do conselho

.

da
ciência e da razão: Para ma
les diferentes: remédios dife
rentes ..
Regras abundantes e suas

consequências: dores verti
gens, insônia, nervosismo, Ias
tío, etc: Regulador Xavier n.

1.
Falta de regras, regras di

mínuídas e suas consequên
cias: dores em geral, cólicas
uterinas, insuficiência ovaria
na, 'etc: Regulador Xavier n.·
2. Qeséja obter'

emprego?

<fVIDA

FÍMIN

O QUE SE PENSA DA
1IULHER:

AS DONAS DE CASA DE
VEM SABER QUE:

Em certas localidades e em
Carlyle escreveu que o cor- certas épocas e . mesmo em

po humano é uma maravilha,. qualquer ocasião é convenien
um prodigio, um milagre _ o te desinfetar as verduras. Pa
único dos milagres visive,is, e. ra chegar a um bom resultado
pa.lpaveis ; "nós tocamos o ceo, devemos submergir as verdu
quando tocamos um corpo hu-

ras durante cinco minutos em
mano .. ," E que dizer de um um banho de agua acidulada
corpo humano, quando ele é o com ácido acétdco a dois por
corpo de uma mulher? cento ou ácido tartárico á mes--

Olavo Bilac. ma proporção.* * ':.
O banho indicado em nada

CONSELHOS DE 'BELEZA: prejudica as verduras nem as
Uma das frutas que maior faz murchar, parecendo-nos

aplicação teem no campo da até que as torna mais saboro
beleza fé a banana, que tambem sas.
é boa para á beleza fisiológi- .E' necessário, porém tratan-
'ca. do-se de certas verduras, tais* * *

como o aipo, os cardos e ou-
Um dos produtos que podem tras, destacar as folhas dos

ser utilizados para a limpeza troncos, afim de que todas as
da pele e o oleo calcareo, pro- suas .partes se ponham bem em
duto á base de oleo de amen- contado com o banho desinfe-
doas doces e agua de cal. tante.

"'**

***

A côr do Iapís labial é de di- E:3-e:::3-€::3e:::3-�€3E::3E3
ficil escolha, pois os tons mu

dam segundo a luz e devem
harmonísar, ademais, com os

trajes. As damas devem, pois,
abster-se die usar um' Iapis
somente, devem possuir três
ou quatro Iapis diferentes.

***

Os pais qu-e economizam, con

quistam o respeito de seus filhos
no presente e a sua gratidão no
futur.o.
DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NA
CAIXA ECONôMICA FED�RAL

E3e::3�t:3�0&::3e::::3-

RECEITA PARA O SEU
PALADAR As moleslias das

senhoras

AS },[ÁES DEVE)'[ SABER
QUE:

Conversando com seu filho,
a mamã póde propor-lhe hoje a

Golução da seguinte questão:
divi.diram

'

30$0-00 entre dois
vais e dois filhos, e cada um
l'ece,beu 10$000. Como pôde ds-
60 acontecer?
Si o filhinho não res,ponder,

a mamã (póde dizer-lhe: os dois
pais· e os dois filhos não eram
mais que três pessoas, um avô,
um pai e um fillho, que eram,
.como se compreende, dois pa;is
e dois filhos.

Sala de jantar
Vende-se uma, quasi nova:

mesa . elástica, 6 cadeiras. cris
ta Jeira.
Tratar: R. Tiradentes - es·

quina Travessa Ratcliff .

5 v. -3'1

l

ESTADO-I�'
I li

Diário Matutino . l.
Redação e Oficinas á rua Joã,,··

Pinto n. 5 q
'1 DIRETOR DE iREDAyÃO!

i'

A. Damasceno da sueo-. �;
AS$INA..Tl}RAS .

Na Capital .

I Ano (1$ 80,OfD·
!
Semestre Cr$ 45,00. '

l Tr'imestre Cr$ 25,O�

11\;" c-s 9,06"�es .

Número avulso Cr$ 0;460' ,
Número avulso

t
domingo .. , Cr$ 0,5G'

.

No interior
Ano ,.. Cr$ 90 0&1 .

,

S stre Cr$ 5,',06"leme .

·11J.cimestre ces 30,00>'
Núml'ro avulso Cr$ . 0.5e:'

I -

: Anúncios mediante contrate-

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos'
emitidos nos artigos

assinados

Os originais, mesmo nãO' i

I publicados, não serão
;,

devolvid.os. i
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·

Hospital Militar • 11&1
14- B. C. .., ,. lSJe"
Base Aérea • . . . . . . . . . • . . • . 786".
7" B. I. A. C. 159!·
Capitania dos Portos ,............. 13�
16" C. R. . _. . . . . . . . 1608.<
Fôrça Policial .................•. 120;f.'
Penitenciária 15111-,'
"O Estado" 102:11"
"A Oazeta" 165&..
• Diário da Tarde" •... :......... 1579"
L. B. A. ......••.............• 1M!>'
Emp, Funer=eía Ortiga 102,iJ,··

FARMÁCIAS D,E PLlo\NTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:
6 (sábado à tarde) - Farmaci..
Nelson· - Rua Felipe' Schmitlt.

7 Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmidt.
13 (sábado à tarde) - Farrnácia, .

.

Moderna - Praça 15 de K.,..
vembro,

14- Domingo - Farmácia Modero",,'
- Praça 15 de Novembro.

19' (Sexta-feira Sa11\a) - Farruácia.:
S. Antô�io - Rua João Pinto,

20 (sábado à tarde) - Farmácia.·
Catarinense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia Catarj
nense - Rua Traj ano.

27 (sábado à tarde) - Farmácie
Rauliveira - Rua Trajano.

28 Domingo - Farmácia Rauliverra
- Rna Trajano.

O serviço noturno "e-,·ã efetuado
pela Farmácia Santo Antônio" sita ilv·

.

rua João Pinto.

Procure e.ntão a nOSS3 Geri.
cia e- preencha a nossa I"ficha dÓ'
inform'ações úteis", dando t3d.,
as indicações possív�is,. que ter...
mos' prazer em recomendá-lo (a)
alQs intt'ressadós na aquisição' iii..
"ons' funcionários (as).
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Rio, \ 25 (ft.N.)--Volta Redonda realizou, hoje, seu primeiro carregamento de' carvãl
coque metálico, iniciando, assim, a produção da usina. Nesse carregamento foi

usado, sómente, 'carvão catarinense.

Cines 8DEON

Social IA reunião das quatro, potências, em Paris
Londres, 21 (U. P. - O mi- Exterior seja couvldado , para I POLÍ'I'WA CONJUNTA DO

nistro das Relações Exteriores assístír quando for I discutida lMPERIO

da Belgíea, Paul Henri Spaak, alguma questão de interesse Londres, 2 (U. P.) - O

chegando hoje a esta capital, especial. ministro Reviu lançou a "poli-
por via aérea, declarou ao .se- Bevln não pôde convidar a tica conjunta do Imperto" na.

cretarío do Foreign Offioo, Belgica, ll}as acredita-se que a Conferência .dos Prímeíros Mi

Ernest Bevin, que a Belgica Grã-Bretanha. tenha grande nístros da Comunidade de Na.

se considera no direito· de
.

ser simpatia pela reclamação. ções Britânicas e segundo fon

representada na confemncia Spaak regressará a Bruxelas tes bem informadas visa obter
de Paris; caso a. questão do amanhã. o apoio dos Estados Unidos á'
�uhr seja levantada - anun-

'" * • Grã-Bretanha nas negociações
cra-se autorísadamente, BYRNES P,ARTlú das quatro potencias para a re-

Teria invocado a clausula Washington, :1" (U. P.) - O dação do Tratado de Paz, em

da Declaração de Potsdam que secretário de Estado, BirDes Paris, nos fins desta semana

se refere á possibilidade de partíu para Paris a bordo do I Bevín passou em revista a si

que um país não' representado avião de uso pessoal do presi-' tuação internacional durante a.

no Cons�lho de Ministros do dente 'I'ruman, I reunião, mas nada foi divulga
Abordado pelos jQrnalistas, do a :respeitQ; no 'éntanto, sa

expressou que não podia ante- I be-se que as propostas do 'I'ra

cípar quanto tempo permane-, tado d� Paz. eom a Italia e a

ceria na capital francesa. Não solução do problema das colo

fez, tambsm, comentários .sQ-' nías africanas loram díseutldas

b�'e a conferencia, que é con- e a Australla está particular
SIderada uma das mais dificeis mente interessada nesse as

missões já atribuídas a Byrnes sunto, As principais díseussões
com secretário de Estado. sobre as exigencias russas na.

'* • ,. TripolHllna e o futuro das ou-

DEKANOSOV EM PARIS tra.'; i.olouias italianas foram
Paris, 2· (U, P.) - O re-: adii','as até a chegar de

prc;sentante do mfnlsteo do Ex-I Smuts•tertor da União Soviética, sr,
.

Vladimir Dekanosov, ChegOlll------------
hoje ás sete e meia da noite ao

DEPUTADO ROGÉRIO VIEIRA

no d L B
Regressou. hoje. às 12.30. pelo avião da

areopo e e ourgt, proee- Cruzeiro do Sul. à Capital Federal. o sr,

dente de Moscon, 63 membros deputado Rogério Vieira. No aeroporto apre

chegaram a esta capital, por
sentou-lhe despedidas em nome do sr. Inter

trem, A propósito. informa-se
ventor Vdo Dceke, o sr. tenente Arruda cs.

que o mínístro do Exteríor da'
mara, ajudante de ordens da Interventoria.

Grã-Bretanha, sr, Ernest Be-:
viu não virá antes de quínta-]
feira.'

-Vida
JIIOMENftGEANDO WALTER fRIICHE

I,

A �at3; ?e ante-ontem foi sobremodo grata não. só para

."?S fl!�iClOnanos da �aixa Econômica de Santa Catarina mas,

��mbem,p?-ra os a;nI?OS do sr. Walter Frttche, alto funcioná
no da. ?aIxa EconomI,ca Federal do Rio de Janeiro e que ora

. no� VIsitá, oon;o presísente da Comissão incumbida da insta
.Iação da, congenere, �:nll .nosso Estado, daquele conceituado
.estabelecímento bancaria.

, ,Cientes �a efem€ride natalícía' do sr. Fritche, os funcio
.

na�'Ios da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina não

,:q�.ll�eram perder a oportunidade de demonstrar o seu apreço ai
-dístínto hospede, Assim, ofereceram-lhe no Clube 12 de ACTos
to, u,m jantar Íntimo no qual tomara.� parte, gentilm�nte
-convídados, os demais membros da Comissão ínstaladora eSTA. DILMA SILVEIRA

.«)� srs. dr. Brasil Viana e Ary Mafra, presidente e secretá- Festeja, na data que hoje
-:n� geral, em TI,OSSO Estado, daquela Caixa, e os jornalistas transcorre, mais uma 'Prima
.Jaíro Callado e Alfredo Damasceno da Silva respectícamen- yera a gentil senhorinha Dil

te, diretor-proprietátio da "A Gazeta" e dir�tor de Red,ação' ma Silveira, funcionária da
do "O Estado", Assistência Municipal.

.

Oterecendo a homenagem, ao chanpgns, fês uso da
•

'palavra o sr, Antônio �e Pádua Pereira, que leu magnífico OBLANDO S, CONCEIÇÃO
-descurso, sendo muito aplaudido. ,

A data de hoje registra o

O sr. Walter �ritche, visivelmente emocionado, agrade- aniversário natalício do sr. 01'
-ceu as demonstraçoes de, carinho que lheram tributadas con-

lando S. Conceição.
. ·J�ssando-se sumamente grato pela acolhida que lhe vem �el1do *

-dlspensada por todos com quem tem privado. ANTÔNIO C. SOUZA

.r\ Nl�� ambiente de sadia e cordial camaradagem, decorreu Transcorre, hoje o aniver-
.•a. reumao, marco, por certo, de muitas outras. �:rio natalício do ;1'. Antônio

, Ter�inado o ágape, o sr, dr. Brasíl Viana convidou ao
C. Souza.

:a'n�versa:IaI1te,. demais membros da Comissão, sr. Ary Mafral
*

'B jornallsta -Jairo Callado e Damasceno da Silva, para
.

uma RUBENS BARRETO·

Teun�ao interna, na residência de sua gentilíssima noiva se�
Fez anos ontem o sr. Ru�

:nhOJ'I� Maria Campos.
'

bens Barreto, Inspetor Esco-
La chegando, foram os convidados alvos das mais catí- lar Muníeípal em Blumenau

·'/antes gentilezas por parte da f.amília Campos, que lhes .ote- onde reside atualmente. Beus
Teceu fmos croquetes, doces e bebidas.

� amigos de Tijucas, onde resí

.

A senhorita Maria Luíza ao champagne, em breve e sen-
dem seus pais e onde ele resi-

1_ �t:das palavras, disse da satisfa.ção que seus pais e irmãos sen � até pouco, tempo, terão
tI,am ofe:-ecendo uma oportunidade á que o homenageado se otrma oportunidade para . de
VIsse mais perto dos que lhe são caros. mostra-lhe seu apreço, en-

I' S� palavras, como era de esperar, tocaram fundo ao vianda-lhe seus votos de feli

cor�çao do an�versa::.iante que, sentídaanente, agradeceu a cidade.
·carmlhosa mamfestaçao, confessando-se, efetivamente, mai,s
_perto dos seus.

� reu�ião :prolongou-se até tarde, 'sendo a famíliá Cam
pos mcansavel em obsequial' os visitante.

, Ence::rado esta breve cronica, cabe-nos agradecer os a.rnar

·.veIs convI�es que nos foram formulados e felicitamos ao sr.
Walter Fntche pela maneira com que, apesar de há muito
pouco tempo entre .nós, soube conquistar a amizade de seus

lÜolegas e, de um modo, de todos qua.ntos, com ele,· tiveram
·oportunidade de pinar.

PREFEITURA DO lUUNICí
rIO DE FLORIANóPOiLfSi

DECRETO N. 11
o Prefeito !I1uni_cipal de Elorianôpolçs,

usando das atnbuu;oes que lhe confere o art
12, item III, do decreto-lei federal n, 1.202·
de 8 de, ahril de 1939. art. 19, item 12, d�
lei n. 50, de 30 de dezembro de 1935, e art.
20, do decreto n. 3. de 21 de fevereiro de
19.46. e tendo em vista as j hstas pondeq.ções

VIAJANTES: f�ltas pelos proprietários das casas de eletri·

SR
Cidade, de modas e de flores e agentes de

, A. LACY MIRANDA RI- companhias de transportes e de navegação em O
geral,

IBEIRO . .DECRETA:

Pelo avião da Cruzeiro. do, _

Art. 10 - E' permitido. facultativamente,
as casas de flores. de modas e de eletricidade

Sul, procedente do Rio de Ja-I (com serviço externo de instalações). obede·

néiro onde resI'de eh
cerem ao seg�inte horário de funcionamento:

, ',egou a a) das 8 as 12 e das 14 às 18 noras.

esta .cidade tendo Seguido an-
I Art.!O - As agências de navegação em

,
, , I ge�alt de �ransportes terrestres e de automó·

tem para Ita]aJ, a Sra, Lacy veis passam a re ..,-er·se de conformidade com

M· ti R'b'
.

. ,.
'o art. l°. Item XIV, do decreto n. 3 de 21

Ira:l1! a 1: elro, dlgnIsSlma' de fevereiro de 1946.
•

esposa do Sr Rena:to Alves; Art. 3° - l':ste decreto entrará em vigor
. .

•. .

nesta data, revogadas as disposições em

SRA. trALDA M. B. ALBU- RLbelro Oficial' Administra- contrári?
tiv d' M' .

té· d V·
-

P,·efeltura Municipal 'de Florianópolis 13

.
SRA. FRANCISCA C. DA QUERQUE o. O IlllS rIO a laça0. de abril de 1946.

•

A sra RIbeiro que 'J'
Pedm Lopes Vieim, prefeito municipal.

SILVA Assinalou a efem' 'd d' '.
VIa a em

.

Ma"".l Fm'cl1·a de Melo, diretor do Expe·

Ocorreu, ontem,' o allive-"sa'_
. �.

en e ,e companhIa de seus filhos Re- dlente e Pessoal. padrão Z.

•

J. ontem o. amversario natalício t Cl' di PI·
TIO natalício da exma. sra. da exma, sra Vnl,,;Jn 'Mar'"

,na o .au o � au a !1�nr�- Decreto de 13 de ab"il d.e 1946

��Cl'sca C d S'l dd
,aaua. � que, fOI recepcIonada no Ae- o PREFEl'IlO lI'IVNICIPAL RES0I3E

.. .L''HWl ,a 1 va, . es- Bernardes AlJbuquel"nue d d ' Pt! , ,

Concede'" e.t"I>neração:

..

-nAc:a do sr. dr. AJfr�,:jo Da- esposa ,do Sl". Val,,:jl'r F�arl!as'Al-' roo. ar o, p�lo se,u (;UgmssImo De acôrdo com o art. 92, § 1°, letl·a a. do HOJE
r� OU lU S J

-
decreto· lei estadual n. 700, de 28 de ou·

masceno. da Silva, nosso esti- buquerque.
paI r. oao MIrand3: e sua tubro de 1942: . As 7,30 horas

d D· t d
- 'eXJl1a sra dona Acedma MI-

A Antônio de Pádua Pereira, ocupante do UI' d'
..ma' O Ire ar e Redaçao. • "' . .

-I <:a�go de Chefe da Se,:ção Administrati,v�. pa·
- m a egre e gra.n 1080 es-

A distm'.ta anl'versarl'ante
Ianda. drao. T, do Quadro UntCO do MunlclplO. rnetáiculo em des1",��"ante

SRA. PAULA S. GUEDES *
P",·taria de 16 de abril de 1946.t'

UUJiU...

ioi muito cumprimentada na- Aniversariou-se na efeméri-
o P��e�!'!�ic:'�ç��IcrPAL RESOLVE ":técnico.lor"!

:quele ensejo. de que ontem t".., .... cv.'orreu a
ARNO HEUSI De acôrdo com o art. 155. letra a. e 157 Dorothy LaInour - em -

* �<W...."._,. Pelo avião da Cruzeiro do dp decreto·lei estaàual n. 700" de 28 d� A CANÇA-O DE DIXIE
exma. sra, Paula S. Guedes d.

outubro de 1942:

d
" Sill, seguiu, ontem, paJ'a o Rio' A Hono'·alo Bittencourt, Coveiro. padrão Com: Bing CroSIby e Lynne

,

• esposa do jornalista Jáu de Janeiro, em gozo de fe'rI'as,
AI. ,do Quadro. único do Municipio. com A.7

.Guedes.
' exerclclo. no Cem1terio de Rerituba, pelo pra· 'l-'Yerman.

O sr. Arno Heusi, alto funcia- zo de tnnta (0) dias. -

Pr 36
•

.PORTARIA N. 18 eços: ,O, 2,40 e 2,00.
nário. da secção de Despachos o Prefeito Municipal d� Florianó'P<>lis, no "Imp. até 14 anos".
d

.
uso de suas atribuições e tendo em vi·sta a

uma

' a rm'Porta�te finna Carlos carta assinada pelo sr. Antônio de Pádua Pe- ,..... .... .... .... . ....•

Renaux S. �., em Itajai..
rma,

DETERMINA: I�PER. "'�LNair S. S., que é muito relaciona- À Diretoria do Expediente e Pessoal que � vi
la\�re o ato de exoneração, a pedido, do refe-

do nesta capital, e,s.pecialmen- rido funcionário, do cargo de Chefe da Se<:- HOJE
te ent f·· d d T

c;ão �dministrativa, lotado na citada Dinitoria. Ã ....

PEDRO BITTENCOURT '.
;re o.S a ICIona �s o e- C?m o ordenar essa providência, lamenta o n.::; 7,30 horas

An. .

.

' nIS, esporte que pratICa com governdo municipal que, interêsses em outro
... e O sucesso continúa!

.

!'Versarla-se, na data que real destaque, sen'do sem
setor a vida pública. obriguem o seu afasta·

fa- mento· do . quadro· administrativo desta Pre· AS cmVES DO BlEINO

�?f� tran�ITde'd o. sr.
.

Pedro vor, um dos espoentes mmn- feiU;:�ndo exercido vários cargos, em mais Com:.:Gregozy Peck, Vicent
1 �n�o_u , . . prefelto do mos da raquete em sta Cata-

de dez anos de bons serviços ao município. p' ",'"

munLClplodI"
.. 'sempre se houve como funcion.ário do,; m�is' rlCe, .i.iLlOIUaZ Mitchel, R:O<idrY

e maruI.. rina, foi muito cumprimenta- capazes, demonstrando. em t.ooas as contin· Mac Dowall, Jane Ball e Ann
*

d
gências. raro zêlo administrativo e real ca·

o em sua rápida estada. Ao pacidade de direção. Gardner,
PEDRO OONÇALVES sr Ar d' :f l'

Com a sua exoneração. a pedido, perde O
'

Tr h
. no, eseJamos e lZ, per- govêrno municipal um dos seus bons ·e1e.•... <Preços: 'Cr$�'4,OO - 3,00.

anscorre, oje, o. aniver- manência na Caipital Federal. mentos. "Imp. até 14 anos" .

sário natalício do sr. Pedro
JustD é, l'Ois que, como exemplo, êste ga-

Go I
* vêrno deixe assinalado o muito Que a Pre- •••••• •••• • •• - •• _. • - - •••

, nça ves, engenheiro 'g€Ogra- GERMANO' BED S
feitura deve ao. sr .. Antõnio de Pádua »erei-

' .

E,URICO, HOSTERNO fico da Diretorl'a de Terras

.

U CHI ra pela sua cntenosa. destacada e diciente PRóXIMO CARTAZ

An Encontra se n sta '1; 1 cólaboração em todos os setores da adminis- D' Od ln'!

IVerSanou-se na data que IOLDORI C. GAROFALLIS'
- ,.8 üaipl a, o tração municipaL_ OInIngO: €on - Imperuw:- -<

--ente transcorreu Eu
sr. Germano Beduschi, opero- Registe·se, dê·se c:�neia. publique·se e UM LíRIO NA CRUZ

O sr. rico' Faz anos hoje, o sr. Ioldon " f·t d
,. , cumpra·se .

.H.J..sterna, C. Ga1"'falll's.
SO pIe el G o pro.spero munl- Prpfpitwa Monioipal de Florianópolis. lJ. Som: Ray Milland e Barba!"a

v cípio de Blumenau.-
: de aorll de lO'''. I
I Pedro Lopes Vieira, prefeito, I Brittsn

Decreto de 25 de abril de 1946

INTERVENTOR FEDERAL.RESOLVE
Dispensar:

De acôrdo com o art. 92, a!inea b, do de

creto·lei u. 572, de 28 de outubro de
1941:

.

•

•

• • •

Alcione Costa Berreta, ocupante do cargo

da c1àsse H da carreira de Oficial Adminis

trativo, do Quadro único do Estado, da fun

ção gratificada de Coletor de Rendas (Cole
toria de Curitibanos) .

..ANIVERSARIOS
CIIW.".. �, urti""" .... f t'lltt(ne ...

Meia.s.da. mdhofe$, peloll me

Dores .treço. .6 Da CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafre. 6

'"

STA. NAIR RAMOS
Festejou o.ntem, mais

primavera a gentil sta.
Ramos,

JOEL M. OLIVEIRA
Transcorreu, ontem o ani

-versária natalício do sr. Joe1
:Marcondes de Oliveira, resi

. dente em Laguna.
•

..

:I:

HERMíNIO DOS ANJOS
F�z anos ontem o sr. HennÍ

..

D.io dos Alljos competente ofi
!CIal de Barbeiro do. Salão' Mi-

*

nerva.

RAULINO HORN FERRO
A data que ontem transcor

:reu, assinálou o aniversário
natalício do sr. Raulino Horn

.

Ferro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 ... que o primeiro barco
.salva-vídas para o serviço re

gular de socôrro a navios em

perigo foi lançado ao mar na

Inglaterra, em 1824.
2. " que, para os persas, ao

contrário dos seis dias da Bí
-blia, a criação do mundo cus-

'

tau ao Criador nada menos de
75 dias de trabalho.

_______________________ 3 ... que se um homem mor-

� [.·),,·V·()G \ DoS I ����:m�ac�����i;e;��aiS�
_ ..C�. Y .

' ---

r� _ _.. animal, pois as bactérias vim-
, lentas da bo:ca do homem são

. lncomparavjelmente superío
res, em número, ás das fauces
cão.

.

4... que alguns dentistas
de Bangkok, capital da Tai
lândía, enfeitam os dentes dos
,clientes abríndo-lhes cavidades
em forma de naipes ou dese
nhos esquisitos, as, quais en- I

chem com cimento de diversas.
cores, para "embelezar-se-lhes
o sorriso".
5. " que, imaginando-se um

aumento que tornasse o mundo .'

em que vivemos cem milhões
de vezes maior, então um átomo
de hidrogênio seria perceptível,
um fio de cabelo alcancaría
uma grossura de 10 quílôme
tros, os mícróbíos seriam mons

tros de 100 metros de compri
mento e uma bola de bilhar
adquiriria o diâmetro da Ter-
ra.

6. " que, na China, há fa
mílias que costumam celebrar

. . ,

as nupcias póstumas de seus

filhos mortos para que êles não
fiquem . isolados no outro
mundo e se façam companhia
durante a eternidade; e que
os cortejos nupciais dessa na

tureza são precedidos por'
uma crianca conduzindo uma

bandeira vermelha, afim de
mostrar o caminho á alma da
[donzela, e seguidos de grande
alarido de música, gritos e

pranto das famílias dos noí
vos extintos.

Por G. Martim

,(Se,rviço 'Especial do CEC pa
ra "O Estado")

Não é segredo para ninguem 26 DE ABRIL ,

a atual situação 'de escassez S. Cleto, Papa e Mártir
alímentícía que se observa Batizado por s. Pedro, dis-

praticamente em quasi todos tínguíu-se êle de tal forma
os países do mundo, especial- por seu fervor e sua santída

mente no que se refere ao trí- de que foi eleito Papa depois
go e outros 'cereais. Isso se de- da morte de s. Líno, primeiro
ve principalmente á destrui- sucessor do Príncipe dos Após
ção das plantações asiáticas e tolos. Requeria-se muita cora

européas e ao abandono a que gero para assumir a direção
.
foram votados os campos du- da Igreja naquêles tempos de

rant� os seis anos de guerra. p�rseplÍções t� sangrentas IConcíente desse estado de coí- Clrc1fuspecto -cuída Cleto dos
I

sas, a Grã-Bretanha anunciou pob�es e necessitados como de .

ha pouco um plano elaborado um/ número suficiente de sa-
--------------------.....---

no sentido de conseguir a mais co/dotes dignos, ordenando êle

.rápída recuperação possível MÍ6I6mo 25 presbíteros. Não se

do país. O grande "x" desse contentando com a confirma':

plano consiste em adatar con- ção dos cristãos persegumos,
veníentemente um país super- achou meios de ganhar novas

industrializado ás suas novas almas para a Igreja. Havia do
necessidades agrícolas, retí- t ze anos que assim Cleto era
.rando do solo os alimentos ne- � alma da Igreja militante de
'cessários a sua população pa- .Roma quando o imperador Do-
.ra, assim, não sómente evitar .mícíano fiesencadeou nova

a sarda das grandes somas an- perseguição contra os discípu
teriormente destinadas ás irn- los de Crísto., Havendo resol

portações, como também I a vide extirpar a odiada seita
aliviar a presente escassez dos Nazarenos, não podia ríeí
mundial de gêneros alimentí- �ar de prender seu chefe.
-cíos. Como medidas prelímína- Mandou procurá-lo. Este an

res para a execução desse pla- dava dia e noite de esconderí
.no antevê-se a redução de pe- jo em esconderijo, não tanto'
lo menos dez por cento nas por causa de sua segurança
importações dos gêneros ali- pessoal, mas para consolar

mentícios, juntamente com a seus filhos espirituais. Afinal

limitação ao mínimo necessá- caiu nas mãos dos esbirros, no
.río dos estoques existentes no ano 90, e sofreu a morte dos

país. Dessa forma a Grã-Bre- mártires.
tanha toma a vanguarda dos

'

que estão se batendo para re- -e::::a-€3-e::3E3-e::3-E3-E3E:3

solver o mais difícil e desagra
dável problema com que se

-deíronta o mundo que sobrevi
veu á guerra - o da falta de
alimentos que estão afetando
a centenas de milhões nos cin
co continentes.

Economizar não & obrigaçâo por
que é, antes de tudo, imperioso
dever ãndividual a serviço da co-:�----------"';----------

�����t�E NA CAIXA. ECONÔMI-I QU€R VESTIR-SE COM CONFORTO, E' ELE<iAHCIA ?
CA FEDERAL PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello

..--- ...

CREDIÁRIO
Avisa acs seu;:, clientes a mudanca de
escritório pàra a rua João Pinto n> 5,

junto à Redação do «O Estado ••

.......................................1----

Guerra contra "a IReligião
carestia de vida

o SANTO DO DIA

Catolicismo

Dia 26, às 14 horas:
PEDC.ESSO N° JCJ-49j46
Reclamante: José Costa.
Reclamado: Orlando Scar-

pelli.
Objeto: Auxíl\iorenfermi-

dade.
Dia 26, às 15 horas:
PROCESSO N° JCJ-46j46
Reclamante: Renato Nilo de

Camargo.
Reclamado: Indústria Bra

sileira de Peixe Ltda.
Objeto: Aviso-prévio.

Justi�a do Trabalho
PROCESSOS EM PAUTA
PARA JULGAMENTO

. MÊS DE ABRIL

I

Copy"ghl da
TheHA't'[ tOIJHIANO/fnc'-

S A N'GUEN O L

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUCHE

......

TOMe SEMPIl!

o I<!lElHOR DOS mELHORES
� 1..lco"s'.""�II'·M.·MjlUW

-_

.. sedas, Ccsímírcs e Lãs

C,ASA·. SA.-rA. aos
ORLA �D'O SO c\ !-{PI1JLLl

Rua �nnselbeiro Mafra, 36 - loja e �obrelojá - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End.· Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis ..

. .

,

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

.
,

,

,.

FARMACIA ESPERANÇA
•• l'armaâlltleo NILO LA tiS
110" ....... _. o na pNtertCa _-

__ ..........� - .o�Uu - ,,__ .,

� .. 1Iorraàa.

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

Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

ESCRITóRIO JURíDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais. fazendas e emprêsas
•

Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco
ADVOGADO.

Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa. Postal 54
Endereço telearâfieo ; "Elibranco" - Lajes - St.. Catarina

CQNTA CORRENTE POPUl:..A·R
Juros 51í2 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
'

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPtTAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • F.orianÓpoiis

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

Catarina, com início às 22 haras ..

Jl contribuIção dos leigosl
(Exclusivo para "O ESTADO) I Fazem parte da organização,

I industriais, politicas tuncío-
Londres, Eric Fenn - Press náríos publicas, comercían

JnformatioÍl Service - A ad- tes, lideres síndícaís e direto
ministração da Catedral de res de fábricas, todos em con

_MaIlehester anunciou que nas díções ide exercer influência
,cerimônias dominicais será nas suas várias esferas de ati
,:realizada uma série de conte- vidades.
.rêncías por pessôas leigas de O Conselho funciona sob
destaque, que falarão do pul- patrocínio

\
do Conselho Brita

pito sôbre o tema geral "As

I
nico das Igrejas, mas tem

:necessidades de nossa época". grande autonomia. Sua obra
Atrás dessa simples comu- i encontra reflexos na "Chris

.nícação, há uma história mui-, tUm: News Letter", uma 'pu�li-
10 interessante. Em 1943, caçao lançada no. primeiro

. quando não havia mais

dUVi-1
ano de 19uerra pelo dr. J. H.

das.de que os aliados, mais ce- Oldham; mas este período de
do ou mais tarde, ganhariam modo algum soe limita aos in
.a guerra, um grupo de leigos' teresses do Conselho. É

inte-I.se reuniu em Manchester para I ressante registrar também, I
.díseutír as bases sôbre as quais I que o clero, por principio, foi I.a vida nacional da Inglaterra, 1 e�cluido de. suas atividade�, a

como parte da vida de todo o nao ser para aconselhar sobre
:IDIUndo, poderia ser reconstrui- certos problemas especificas. I
.da, quando as atenções tives- A exclusão do clero, no en

.sem deixado de se concentrar tanto, não significa nenhuma
.sôbre o objetivo imediato de animosidade ou suspeita, sen

ganhar a guerra. Nesse gTUpO do apenas o resultado dos en

€stavam incluidas figuras des- sinamentos da experiência. Os I-tacadas da Industriá e do co- sacerdotes. se dedicam exclu-
-mércío. Em conjunto repre- sivament€ á religião. Sua fun-
sentavam o "norte industrial". ção é levai' os homens á ado
.Após as suas discussões, fize- ração, curar a alma e atuar
.ram um apêlo aos seus conci- como intermediários no.:conhe
-dadãos para comparecer aI cimento de Deus. Não tem ne

'l--uma reunião no Houldsworth nhuma responsabilidade díre-
Hall, em junho de 1943, na ta na vida política ou indus-
qual seriam apresentada aos trial. No entanto, é justamen
manchesteríanos sugestões .5Ô� te neste campo que os homens
bre as' necessidades da época. estão unais preocupados com

Ã reunião foi realizada; e daí relação aos deveres cristãos.
:

surgiu ° apêlo para a recons- Daí o esforço pára reunir
trução da nossa vida nacional grupos de 'homens Ieígos que !........��������=���.���-de acôrdo com os princípios I tenham responsaolüdades na =

.crístãos, bem corno algumas industria, no comércio ou na

__definições sôbre ° que isso politica, a fim de que 'o pensa-
.sígnírfcaría. menta social esteja 'ligado á

Desde então, nunca mais se uma ação responsável, sendo o

�uvira falar naquêle grupo; clero chamado apenas quando
.no entanto, aquêles homens se tornar necessário. E isto é
,:prosseguiram em seus conta- realmente uma novidade no
'tos e se aproximaram de. ou- cristianismo inglês.
-tros grupos de idéias seme- Há ainda outro aspecto da
Jhantes. questão a ser observado. É

Agora, do pulpito da Cate- que o povo ouvirá com mais
.dral, vão mais uma vez se di- atenção aos leigos do que. aos
.rígír aos seus irmãos e defen- sacerdotes. Acontece que a mís
.der a mesma causa. O ínte- são do sacerdote, é dizer aque
.ressante em tudo isto é que las cousas sôbre a religião e a
...0 grupo é inteiramente cons- aplicação dos príncípíos crís
t:iJtuido de leigos e inclue cris- tãos, e que faz com que suas
-tãos de várias seitas religiosas. palavras percam muito do seu

'o deão de Manchester sempre valor; ao passo que o leigo
.acolheu com simpatia os mem- catre um risco 'considerável se

-bros desse grupo, mas nunca vai muito longe ao esposar um
procurou de forma aLguma do- ponto de vista definido em re

mina-Iop. Seu papel, bem co- lig-ião ou moral. Assim o teste
mo do clero em geral, é ape- munho de pessôas como Miss
�Das de conselheiro, eXlCluindo- DOl'othy L. Sayers, famosa au
se todos os esforços ,para lide- tora de romances policiais, Mr'lrar o grupo. T. S. Eliot, ou Mr. C. S. Lewis,
Um grupo similar, que :visa não sómente 'como. esc;ritores

os mesmos objetivos, é o Chris- que conhecem a religião, mas
·tian Fronltier Council". Co- como escritores preparados
-mo demonstra seu nome, tra- para tratar de assuntos reli-
-ta-se de um grupo de cidadãos giosos, será de importância'
�-principaImenrte int�ressados em ;extraordinária. Um testemu
descobrir e difinir o conteudo nho similar poderia. seir obtido
-da disciplina ,cristã na fron- também dos católicO'S. Chega
.'teira' entre a igreja e o mun- mos a uma época em que as

C(WQA fERIDA' �€cr1T€S'O'J A011-6A'S
.·do, entre interesses religiosos oportunidades e responsabili- r ,i

'

.......
€ conflitos da vida secular. dades dos leigos são imensas.

.LIRA TENIS CLUBE
Centro Acadêmico XI

o Sahão
, .

•
"

Dia

....a. DI W. �..�..

Crédito Mútuo Predial'

A mais preterida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

Muita .. b -ntncccões e médico, grati�
Tudo isto por apenas c-s 1,00

PREMIO 'M

"VIRCiEM ESPECIAll,DADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL..JOINVILLE (MlJrc�

--

Sanuueno�
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANADA
roo fOSFORQ1,CAtClO

ETC

TONICO DO eEUBRO
rONICO DOS MUSCULOS
O. PálidO'. Oer;,.uperadol,
EGqot.do., Anêmico.. Mie.
QUI cri.m Ma!JIOI. {d.nça.
raquíticas, .' r.c.b.rio a toai
_fjc.çio ge,,11 do ofg.nhmo

co"' o

Sa nUUB 001
ue D.N.S.P. n' 199, de 1921

4. Bicca Mutti & Via.
Representa<ões, consignações e

conte. proprle !

. Aceitamos representações
pora o Estado do Paraná.
Rua Cândido Lopes 40.

..

Curitiba Paraná

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

r

ODIN

�
LH E RECOMEItJ).t

TORNA

CR s 6.250,00

A perver'são dos
jornais alelnães

I (Serviço Especial do cnc
para' "O EStado".
Londres - A desapiedada

exploração realizada pelos
nazístas afim de' servir-se
da educação dos jovens nos

seus planos destinados a

'perverter toda uma geração,
ficará exposta nas bibliote
cas <da Grã-Bretanha para
conhecimento /dos historia
dores do futuro, e será o

maior testemunho jamais
apresentado sobre um dos
mais nefandos delitos come

tidos por Hitler e seu ban
do de criminosos contra: o

mundo. Pensa-se em orga
nizar nada menos de dez

coleções completas de li
.

vrõs do texto e manuais de
ensino nazistas, afim de que
essas obras sejâill presen
teadas ao Ministério da

Educação, Museu Brítâní
co e várias biliotecas públí
cas, Para esse fim estão sen-

do recolhidos os livros edi
tados pelas autoridades pe
dagogicas e pelas emprezas
gráficas alemãs, livros es

ses que servirão para indi
car o tipo de educação dada
nas escolas suplementares
e secundárias do Reich du
rante o dominio nazista. Até
mesmo os livros de matemá
tica serviram de' veículo pa
ra a propaganda das dele
terias teorias nazistas. Os
exercícios de, soma que se

ensinavam aos garotos ale
mães serviam para dar-lhes
a .conhecer a desproporcio
nada relação com que a Ale
rç.anha participava na divi-

'

são das matérias primas
mundiais e nos territórios,
,comparativamente com os

demais paizes. Todas essas

obras ficarão arquivadas nas

bibliotecas inglezas MO só
mente para ensino e adver
tência ás gerações futuras,
como tambem como uma

das maiores provas levanta
das contra a monstruosa
onda de crimes e �ixe'zas
praticadas PBlo nefando re

gime nazist;:t.

A ROUPA �RA. \JQUISSIMt\
reglsl

pelo

Pequenos

l\1otor a óleo ·crú
VENDE-SE um marca UCli_

max".- mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de ôleo.
O motor pode ser examina'

do em Itejai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marmmos. Tratar com Sid
nei N oceti à rua João Pinto,
34. '\ elefone 1 134..

• • •

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto :

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta
•••

VENTILADORES
Vendem-.e doi. ventiladores elec

tricos. g,and,ell. para cima de me

Ia ou parede. sendo um o.cilante.
p.ropri< 3 para e8critórid. b'arbea
riaf!l, c reB, etc. Tratar na rua IU
mirant" Loamego 15.

* * *

TERRENO
Vende-se um terreno com madeira de Iei,

grande mata e cachoeira, situado no distrito de

Paulo Lopes, município de Palhoça, contendo

oitocentos e cinqüenta metros de frente, que

í az com o Travessão de .Bom Retiro, com dois

mil oitocentos e sessenta metros de fundo. Tra�
.ar com )ftÍlo Chaves à rua José Jaques n. 1.

telefone M 760 - Fpolis,

x x X

I Motores a óleo. crú
I MOI it irnos , industr iáis con

jugados com dínamos. para o

fornecimento de energia elétrica:
Informações: rua Major Costa.
33-Fpolis (lSv-l) ..

x x x

FUNDIDOR
Prectsc-se <da um competente e

prático. que saiba modelar tam
bém. para trabalhar em uma fun
dição de bronze e ferro. na cidade
de LAGUNA. Paqa-.e bem. Apre
serrto r-se imediatamente ao .nr.

VASQUEZ, no Hotel Majestic
3 v.-3

x X X

PRECISA-SE
Importante firma desta praça

precisa de pesaoo idonea e de tra

to, para dirigir filial no interior
do Estado. .

Requisitol nec:alsários: - Ter co

nhecimentos prático de contabili
dade. português e correspondência
co rrte ec ic l ,

Cartas. de próprio punho, para
(FILIAL», Caixa POltal 139.

3 v. - 3
x x X

BARBEIRO
Preciza·se de um oficial de

b!!,beiro, competerite,
Tratar no "Salão Record" à

Praça 15 nO. 21. - 6 v.·3

Correio Lageauo
Venda avulsa na

AGÊNCI.A PROGRESSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,,"põ.s guerra
- Prof. Godfrey Brfggs -

(Serviço Especial do CEC,
para "O Estado''').
Londres - O Corpo de Edu

cação do exército,britânico rea

lizou nesta capital uma expo
sição de pinturas de autoria
dos membros das fôrças arma

das destacados nas arep. de Lon
dres. Essa exibição apresentou
ao publico vários trabalhos
excelentes saídos da palheta.
de diversos elementos das

fôrças .armadas, embora. o seu

objetivo pr-incipal fôsse o <te
provar não que o exército ob-
'servou' nas suas fileiras mui
tos dos bons profissionais da.
pintura, e sim que o de mos

trar 'de que, são capazes os

,amadores que se' interessem
realmente pela arte da palhe-

. \ ta. Aliás, uma das secções mais,
(

O FERROVlÃRIO DE .TUBARÁO, DERROTOU O OURO livres finais, desde os seus prí- campeã sul-americana: Interessantes desse mostrárío
PRETO F�, C. DE CRESCItrnU meiros metros, deixando o pú- Augusto Canton, Horacio Whí- foi justamente a que expôs os

blico em dúvida quanto ao te, Fred Neumeier e Alfredo quadros de amadores que sem
seu desrêcho, só mesmo decidi- Yantono, da Argencína, no nenhuma dereítíva anteríor,

Num ambiente 'de grande passando a, bambardear ínsís- do por batida' de mão, a favor tempo de 4'07" 4. conseguíram dominar pela.
expectativa realizou-se,' domín- tentemente a cidadelha de dos platinas, apenas dos 31Q Em 2° - Turma do Brasil, torma bastante satisfatoria o

go, o grande encontro inter- Anísio, que foi emponente .para de diferença que deram os jui- com os nadadores Plauto Gui- dificil problema da expressão.
municipal entre as equipes re- agarrar um pelotaço de Samar- zes para a .turma brasileira. Imarães, Edua.rdo Alij.ó, Willy dada aos seus trabalhos. A3-
presentativas do Ouro Preto tirn, aproveitando êste de uma A outra fmal, dos 100 metros' Jordane Sergio Rodrigues, em sim a citada exposicão serviu
F. C. e Ferroviário F. C., da vi- falha de Cascais, para consí- de cos�a, para Moças, se tev� 4'07"7.

. para demonstrar quê' a guerra
zíuha cidade de Tubarão. gnar o 3 'e último tento dos em Edith Groba, uma campea Em 3,0 a turma de Chile, com com todos os seus sacrlücíes

Sob as ordens, do JUIZ, Sr. visitantes. 3 x o para o Ferro- rua,cio.nal com de:stacado méri- i 4'24 ".0. �isputada essa prova, canseiras, perigos e horrores:.
,

Edgar,Carneiro, o "match" te- viário. to. Pledade 90;.ttmho obteve Ola p.pmeIra contagem, de pon- n.ão COl1se.guiu anular as incli-�
. ve uni desenrolar interessante, Reagem os locais, voltando posto secu�dar!o que lhe .valeu t�s no Campeon_ato Sul ��e- nações artisttcas 'dos que de-
agradando em cheio á nume- novamente ao ataque, que por um prrmerro, tal, brtlham- nc�nQ de Nataçao, classíríca la participaram, que, em certes.
rosa assistência que afluiu ao, apreveíta Nelson, para assina- te figura desempenhada por es- aSSIm os concorrentes: Argen- casos tornaram-se até mesmo'
Estádio "IRINEU BORNHAU- lar em belo �stil0, o 10 é úndco sa grande nadadora, batendo tina' 26; Brasil 16; Chilel0. 'Iruais 'acentuadas e fortes.
SEJN; cujas bilheterias

acu-J
tento de, honr:a\. para o seu sua rival platina por diferença Saltos de Trampolim de 3

"

... --

saram a renda de 2.600 C1'U- bando, mínima. metros - Final Campeão sul-

zeiros. Os rubros-negros empregam As eliminatórias por serre americano - Milton Busín UBAlDO ABRAHAM e
1°. Tempo la velha tática; a clássica "cê- tambem agradaram, e alguns (Brasil) 140,74 pontos: 2° lu- SENHORA

O encontro, corno se espe- ra
" para ganharem tempo e, tempos bons foram registra- gar - Horacio Dardauo (Ar- participam aos parentes

rava agradou. A Ipri.lneira fase I com os aivi-negros no ataque, dos. As provas de Saltos ofere- gentína) '129,51 'pontos: 3° Aír- e pes,oas de sues relações
da luta, bastante movimenta- termina a partida com o esco- ceram margem para que o Bra- ton Pacheco (Brasil) 117,92 o nascimento de SUR filha
da, marcou inícíalmente um re de 3 x 1, favoravel ao qua- sil tivesse um campeão, repre- pontos; 50 Teodoro Eroles

... V_E_R_A_-_R_t.;_.,..,_G_I_N__
A ��, .

grande equilíbrio que ao fim dro de Tubarão. sentado por Milton Busin, en- (Argentina) - 110,01 pon- ( .

desse tempo havia perdido Atuaçãs dos Quadros fin;l, a reunião fo� esplendida tos. Fpoii ... , 20/4/946.
muito em f�vor do Ferroviário O quadro visitante. jogou .ern t�os :?s sentidos, enclusí- * '1;' *

que exercia a esta altura uma bem. Soube aproveitar todas \.
ve a direção.

. APRECIAÇÃO SÔBRE A 2a.

ligeira superdorídade, p�, as op�Ttunidades q�e lhe foi, Em' resumo, as provas ofe- ObseI"V�n��D'�!uciosamencontava com a vantagem de oferecida. Na sua Iínha dean- receram êstes resultados:
2 x O. A sua vanguarda mais teira tem elementos de valor 200 metros livres de homens

te os três jogos da segunda 1'0-

precisa nos arremates, logrou como sejam os dois pontas. _ Classificados para a final
dada do Torneio Relampago

abrir o escore aos 25 minutos O quadro local jogou abaixo nas duas s-éries _ la Alfredo
citadino, realizado· sábado e

de lu.ta,. por in.ter:me.dio do pon- d.a crítica. Nada fez de produ- Yantorno , (Arg.): Plauto Gui- domingo últimos, damos abai-

t d ta Ed b t f Ih d od xo a nossa apreciação:a IroeI 1,. ao co rar uma 1YO, a_ an o t. o o seu ata- marâes (Bra.) Eduardo Alijó Melhor cotejo _ Paula Ra- Viajar 'nos aviões da
penalidade fora da grande que. Nao .parecra aquele es- (Bra.) - 2° - José Durano-

mos x Caravana do Ar. VARIG
área. quadrão de verdadeiros "era- na (Arg.). Sergio Rodrigues Melhor conjunto _ Carava-

é ter a certeza de que viajará com conforto

Aos 36 minutos; coube nová- ks", que derrotou fragoro- (Bra.). Juan Garay (Arg.) , e
na do Ar.

rapidez e segurança.

Ed
. Os aviões ds VA�JG primam pela pontua..

mente a i .aumentar a con- samente o Conde D'Eu, de 01'- Eduardo Ríchter (Arg.).. =u Melhor Juiz ._ Sr.' Neuton lidade.
tagem para 2, com um víolen- leans. 100 metros de peito de ho- os que a têm h�nrado com sua perferência,
t.íssimo chute que Aruisio não ?s quadros alinharam na; se- mens _ Classificados para

Monguilhott. são testemunhas de que as horas e dias de-

ponde defender. O Ouro Preto, gmnte formaçao: a fI"I,-,'l .nas ,duas se'rI·es'. la _

Melhor goleiro. - Adolfi- chegada e saída de, Florianópolis e escal... ,
-

d' b' f
. ....... nho, do Avaí. vêm sende observadas rigorosamente.

nao esalllmou, em ora me'" -FERROVIARIO F. C: Agos- u71'lly O. Jordan (Bra.), Oe>ca" \ d VARIG'H ,,,,. Melhor zag-ueiro direito _
Viajar nos aviões a .

,

e ter a cer-

rior nessa fase da luta, oão tinha, Abelalido e Mário; Feto- M'agala;nes (Gh.). Cesar Arpro- .'
'"

" za absoluta de que cmboll'cara e chegará 1',0'"

soube aproveitar as inúmeras sa,'. Mundinho. e Tereza; Edl.', sio (Arg.), Samuel Bertoni
MOr3JCl, do Caravana do Ar. , I dias e horas aprazados:

t 'd d d J I
. Melhor zagueiro esquerdo _ ,

opor unI a es que esparavam li 10, Samarltan, Ary e NOSI- (eh.) _ 2a _ Carlos P. Espe- __- _, ,.

I d Dinal'te, do Bocaiuva. '

a carlOS e ementas o ataque nlio. /

J'o (Aflg.), Manfredo Leipziger, Mellhor médio direitoour()lpretano, não so por falta OURoO PRETO F. C; Anísio, (Bra_.. ), e Glement· Steinert
d

. . -

d
' Minela, do Paula Ramos.e maIOr Vlsao os tiros a Cas.caIS e Romeu; P. Burigo, (,Oh.)." '1" I

_ MeLhor centro-médio _,_ Ja-goa e o comp eto descon- (Nmo) Ary e L. Geraldo; Ade-, 100 metros de costa de Mo-
t 1 d d f ir, do Figueirelllse ..1'0 e e sua, e esa, com exep- mar, Carioca, Jonas, (Caeta- ças _ FI'nal _ Campea- sul- "

_ Melhor médl'o esquerdo Viagens rápicl;l.s entre Curitiba e Montev;·
ção ddo djove:m go�eiro Anísio, no) Nelson; Ary (Jonas). amerieana Edith Groba Verzo�a, do 'Caravana do Ar. déu, com �scalas por Florianópolis, pó.-t""
secun a o por An, o' grande

. ..

O Ju.iz (BI''''Sl'l) em 1'20" 1', 2a PI'eda� Alegre, J;'elotas e Jaguarão..

a; Melhor extrema direita '1' I d FI
. ,

I' "'�:
. "center-half", quiçá Q melhor DIngIU a partIda o Sr. Edgar de Coutl'nho (Brasil) em

Informações na f"a 'e onanopo IS: .._...

d S 1 d E d d Lebetinha; tln Caravana do fício La Porta.O U O sta O, que tu o fi- Carneiro que agiu a contento, 1'24"8; 3a Marta Rosa (Argen- �I"
Praça 15 de N<>vembro _ Fone 1,325.

zeram para a couquista da vi- demo.nstrando. ,.

imparcialidade tI'na) em 1'24"8', 4a Bery Mar-
Ar.

,.

f
.

- Melhor' meia ,esquerdatona, ugmdo-lhes esta, espe- e m_mta preêIsao em suas mar- s'hiall (A1r:ventina) em 1'26"',
t ul - <:> Mü'o, do Atlético.ac alimente. caçoes. 5a Beatriz N€lgri (Argenti'na) Melhor jogador da rodada2° Tempo

_

Si, ho�v� algumas falhas, em 1'27" 8;. - A campeã por _ Moraci, do Caravana do Ar.Nésse 'período a partida ad- nao iPreJudlcaram:ôSContendo- 710 teria superado o record. . .. , M:elhor m�ia esquerdaqmrIU maIS mteress-e com a res. sul-americano de preva.
'

e-xtraordillJária reação do qua- 'l' '" *
Com o r=sultado d"'sta', o

Zacki, do Avaí.
d

v .... Melhor meia direita - San-ro local, qu.e, embora realisa.- CAMPEONATO SUL-AMERI- Brasil -assumiu a liderança do
d t b Ih da ford, do Caravana do Ar.

O'"a
.

a 3J a., oa. mente, surtIU .CANO DE. NA,T.AÇÃO Campeonato Feminino de Na- vencedor e Teso, para .,.

fI- t Melhor centro"'avantee t:I
..

O, pOIS, chegou m,es.mo a
. RI.o, 25 (VIa Aerea) - Na taçao- , -com 38 pontos contra 22 Sãmpaulinos.

d ad Leonidas, do Car,av:ana do Ar.ommar o seu 'versano,
. e,n- ��ma do C. R. Ç}uanabara foi da AI1gentin�. Os conjuntos preliaram as-

curalando-o. Num desses ata- (bsputada ante-ontem á noite, Na prova de 100 metros de �, * '" sim constituidos:' Fl1,lminen�,
que

I
do Ouro, .Preto, h0;.t� a segunda pa:rte do Campeona- costas para homens, foram au- O FLUMINENSE VENCEU O Robertinho, Gualter "e HaroI-

uma falta na area,. que o JUIZ to Sul Amencano de Natação. tomaticamente classificados pa- SÃO PAULO do; Pé-de-Valsa, Pascoal e Bi-,
acertadamente conSIgnou, man- SaltaS e Watel Polo organiza0 ra a final êstes nadadores: São Paulo, 25 - Perante gode; Pinhegas, Orlando, Ge-

d�ndo bater, o penal. É incum- da peLa�. B. D., c()m�() coItéur;.. B;üllo' Fô:n:sec� e Silva, (Bra.), púpUco numeroso; efetlUou�, raldino;'Ademir -e Rodrigues.
bulo ?e- b��-lo, Jon:as que f�z so de varias equipes continen- Arthur Tornwald (Gh.), Hen- ante-ontem, no pacaenibú, o São 'paulo �ijo, Rui e Ren

con: 1l1fel1CId�e, at.Iraooo de tais" que comeguiu levar a ês- 'rique Marples (Arg.), Frederi- jogo amistoso entre os conjU!ll.- ganesclli; Sastre, Baner e,No-,
cheIO !IlO .goleIro, samda o cou- se local um público numero- co Neumeier (Arg.), I Mário tos de profissionais do Flutnd- ronha; Luizilllho, Teso, Leô
TO pela lmha de fundo. Estava soo Chaves (Arg.) Silva'llo Cinip.i nense, do Rio, e do São Paulo, nidas, Remo (de.pois Tei'xeiri.-
decretada a d�;r?ta dos .locais. E a reunião ante-ontem em- (Bra.), e Angelo Paulici desta capital, ,saindo vencedo- uha), Tieixfeirinha (DejpOffl,

Os
.

FerrovIanos alll_mados polgou,' pelos vários m�mentos (Bra). ' res os cariocas, pelo escore de I Leopargo).com o penalty d�SlperdlçahdQ de sensação que ofereceram as 'Revesamento de 4xl00 pa-"2 x 1, tentos mq,rcados Pqr Juiz: Sr. Carlos 'Portenzi::.
tentemente a CIdadela de, provas, especialmente o 4xl00 ra homens _ Final _ Turma GeTaldino,' Orlando" para o, Renda: Cr� 129.2'j9,po.'

-

. NQ Estádio M�nicipal de ..Pacaemhú; em São .�Paulo,
o Palmeiras jogará- hoje com o Fluminense� 'do

Rio, ,em partida amistosa I.
I
,

r

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

- Cronica de J. C8zetano -

,lPintura de.

..

3 V. 2

No lar em que se 'faz economiw,.
é 'que se ministra a educaçio mais
completa.
DEPOSITE PARA SEtTS F'ILHOS.
NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL:

OOOOOOOOOOOG·
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Atlantic City,
'

(U. P.)
O dr. M. Spígel Adolf e seus.'

colegas da Temple University
anunciaram uma nova técní

.

'
'

. 'ca para descobrir concussões

�""
__"&"__...&..............-&r""'''''''J__.;;r...- ...- .............- ...........w",..,..,w_w.......w..-_

'

cerebrais'. Consiste no emprego
DR: ARM.ÀNDO. VALÉRIO de raios de luz ultra violeta

DE ASSIS ínvisiveis dirigidos contra uma

Dos Serviços de Clinil:,a Infantil da amostra de fluido cerébro espí-l
Assístêncía Muniêlpal e de nal retirado do paciente sus- \

Caridade
CLíNICA MÉnJCA DE CRIANÇAS peito de concussão cerebral. Se

ADULTOS .

GONSULTóRlO: Rua Nunes .l\ta- as 'células encontradas no lí-Iehado, 7 (Edificio .S. Eranctscoj . quido raquídiano estiverem
Consultas das 2 'is 6 horas IRESIDÊ)NCIA: Rua Marechal GUI· afetadas, absorverão O'S raios,

lherme. 5 Fçme 783
de luz.ultra violeta _ e esta I-,

DR. MADEIRA NEVES absorção pode ser medida. Se
Médico especialista em DOENÇAS não houver concussão', as célu

DOS OLHOS '

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- las no líquido raquídiano lião
ga Prática no Rio de Janeiro b

- ....

CONSUJ,TAS - Pela amanhã: a sorverao os raios ínvísíveís,
diariamente das 10,�O às 12' hs. à A razão péla qual a luz visíveltarde excepto aos sábados, das 14 I

Iás 16 horas - CONSUI,TÓRIO: não pode ser empregada nesses :. ..- .. ._1 •
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

t tes
é

Iícuíd
'.

Fone: 1.4!Jl - Residência: Rua es es e que o .IqUI' o raqur-
PresIdente C@utllMlO, 58 díano é incolor e não demons-

DR. MA'RIO WENDHAUSEN
tra nenhuma capacidade de
absorção da luz visível.

';--,r'

DR. ANTôNIO, MONIZ DE
ARAG'ÃO

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

DOF.NCAS 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

Cirurgia e Ortopedia clínica e ci
rurgia' do torax, Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO.: R. João, Pinto 7
Oiáriamente das 15 às 17 boras,
BESIDíJ;NCIA: Almirante AlYim,

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
eUniea médico-cirúrgiea' de Olhos
_ Ouvidos. Nar íz - Garganta.
Diploma de habilítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

Co.NSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às IS horas.

ROSID,l;)NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAEtLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cíonal de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
&O do Serviço Nacional de Doen
�s Mentais. ,Ex interno da santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital li e-

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVo.SAS
- ConsultÓírio: Edifício' Amélla

NETO
- Rua Felipe Schmidt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis.

Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e

críancas ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDI!::N-CIA: R, Felipe Schrrüdt,
38 .z: Fone: manual 812

I DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
'!tURGIA - Mo.LÉSTIAS DE g.
.... NHo.RAS - PARTo.S ...
Formadb pela Faculdade de Medí-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vã
rios anos do Serviço Cirúrgico do

.

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bJ
lIai'<;s, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

. ntero, ovários e trompas'. Varico·
ceie, 'hídrocele, varizes e herna

CO'llllSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa-

I ratso) , Tel. 1.598.
RESIDRNCIA: Rua Esteves JO

nior. 179; Te!. M 764

DR. NEWTON D'AVILA
.

Operaçôes - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. 'I'ratarnen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vital' Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 hs
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vtda l Ramos, 6fl.
Fone 1·067

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

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

Florianópolis
Assistente da' Maternidade

CLíNICA MÉ:QICA EM GERAL
Doenças dos órg�s inter nos, especial

nrerrte- de -ceração,
ELECTROCARDIOGRA F./A

Doenças do sangue e dos nervos.

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas diàr iarnente das 15 às ;'8

horas.
..

..

Atende chamado; a qualquc- hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.·
Jes, 18. Fone 702

RESIDi!:NCIA: Avenida Trompowski,
62. Fone 766

PlAC'_'·.
ANrMICOS

TOMEN.

rlb. CllsIIiI
"SILVEIBAN

Gr.nd. TÓ'IIk.

-�-CCA;-RI-4�-4-uT-O-,MO-BI-LI-ST-As--.1
, Afenção'

PaX'a O seu dínamo ou

motor de .. ',arranco

I fi. ···cP OFICINA ENALDA
. �CI1'o-RadiO#\e(,�� Praça da Bandeira

I ne. 37
1 --

M.. na: .1 _......
- , .... ., p .... .. .. -:-......... u...

COMPANlDA DA BAtA"
Fotl••••• 117. - Sé•• : • A I A
INCENDIOS � TBA,1fSPI9HTl!i1i)

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
.c-s

80.900.606,30'
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76. 736,40.! ,306.20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Fr.eire
de $á, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. ·Francisco

Joaquim Barreto de Araujo

je _ -- - • 'II -- ","""_ ..,_. _ ·>#'w_
- -ooo;"" "t... _ ·ww..or '--ooo;..:i&.,....

· - "W'_-W'lilIiÕ.,iNI,. __l'IõIiI'__ UPliw ..

................__..--------i �

I Notas clentíf.icas I
I PARA DESCOBRIR CON-'

CUSSõES CEREBRAIS

Londres' - Os técnicos e

cientistas britânicos chegaram
a excelentes resultados nas

pesquisas que vinham . reali
zando de certo tempo a esta
parte no sentido de desenvol
ver a aplicação dos hormônios
vegetais - o que -provocou
enorme interêsse entre os agri
cultores ingleses. Depois de
um sem número de experíên
cias os químícos e bíoíógístas
britânicos chegaram a desco- '-------.-�-__� _

1;rir um composto químico que , .RECORTE Ji:STE coupon preencha-o. e por nosso. inter·
e praticamente o equivalente médio remeta-? A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENT_
ao hormônio vegetal, o. "Me1' DE FLORIAl'!0POLIS.
thoxone". Esse composto além Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte

/

dos benefícios que 'pode pres- dessa OAIXA eom a mensalidade de €r$ .•.....••.••

tal' para o. desenvolvimento e

aumento de produção das
plantas, age ainda como. agen
te' destruidor das hervas dani
nhas que tantos estragos pra
duzem no meio das culturas.
Aliás, diga-se de passagem,
que a ação desse composto
sôbre essas hervas se efetua
sob forma absolutamente pa
radoxal, pois- obriga as plantas
daninhas a se desenvolverem
com tamanha rapidez que aca
bam fenecendo em consequên-
cia do que parece ser um ex

-

cesso de seiva. Nas últimas ex

periências realizadas com o

"Methaxone" foram tratados
13.000 acres de terras planta
das de cereais especialmente
trigo, centeio, cevada e aveia,
obtendo-se uma produção con

sideravelmente .maior que a

registrada I anteriormente, o

que veio provar as suas exce
lentes qualidades de fertrlisa
dor e [ustífícar as perspectivas
de um grande aumento da
produção agrícola da Grã-Bre
tanha.

"Serviço Especial do CEC para
"O Estado")

�Tiager1s
PELO

Express,o Noturno do jornal
O ES�I'ADO

'FLORIANÓPOLIS JOINVlLE
SAlDA DE· FLORIANÓPOLIS:

CHEGADA. A JOIHVILE:
/

\

SAlDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORI JtHÓ'POtlS:

1 da madrugada ..
7 da ,manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Os depósitos feitos nas Caixas
J1;conomiças Federais são garantr
<los pela União, conforme dispõe o
decreto 24.427, de 19 de junho de
1934.

-E::3E:3-e::::3-E::3-€3e:::::3-€3E3

A ciência auxilia
a agricultura

Informações:
Em Fpolis. - no Redação do, «O· ESTADO»

Em Joinvile -' no Hotel Prínc'ips

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINllO"
BRINQUEOOS e miudeza. com bôa frequezia de ATA-·
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado·

atualmente ern CR$ 160.0(}O,OO.
Tratar p�s.oalmente com: PAPELARIA MELIM

Rio do Sul - Santa CatarinQ.

Flor,ianõpolis, file •.••..•••••• ' de 194 ;.
I

'Nónle por extenso ••••.•....•••..•••• � ••.•.•••••• ,.'.

Local onde deverá ser cobrada, a mensalidade

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
.

fone: 1448
Em frente 00 Tesouro

do Eiltado

Florianópolis
Farm.· Narbal Alns de Souza

da Costa AvUa
Dr. H. G. S. MediDI

Farm. L.

Exame de sangue. EXQme para verHic4ção
de cancer, Exame de urina, Exame �Ql'a

veri'ficação da gravidez, Exame:<ie escarro,

Exame para verificação de doencas da
1)ele, boca e cabelos, Exame de fézes. ,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e tX'Qnsfusão de sangues.
Lxame

.

químico 'de farinhas, bebido'
café. água .. , etc.

.}.

I

'I
I

fábricó.. chama a atenção doe Ivisita ante. de efetuarem .ua. compras, MATRIZ em

......................I..-- I -- -- --._ -- � ..

-

, \
Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran ..

de sortimento de cQsemiras, riscados, brins
bons e barato•• algodões. morins e aviamento.
para alfaiates, que recebe diretamentEt das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido' de lhe fazerem uma
Florian6poli., - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes.

melhore. Ã Casa "'A CAPITAL"
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Em viagem de inspeção chegou, ontem, a esta Capital, o sr. General
de Divisã.o I Raymuudo Sampaio, Comandante· da Quinta Região.

Militar, com séde 'em Curitiba.

OOOOGGOOOGGG
De tudo. nêste mundo. urna pes

,so.a Po.de a�repender-se, meno.s de
ter econo.mIzado..
DEPOSITE NA CAIXA ECONôJlrfI

CA FEDERAL
.

OE'5a:::-.a�o�a::::·O:::3-

Roma, 25. (U. �.) - Um te-, -to assinado pelo Partido De
leionista misterioso informou I moorático Fascista perto do

a_ "Corriere Lombarda", de Mi-' túmulo aberto, nos seguintes
lao, que o cadáver de Mussoli-j termos:Na-o a"red.·tamos' 1 DI· d' P ·t ·ó· �i foi levado furtiiJament� po.;" "Duce,.finO:lmente estais co-

... on
.

tem,"pela manhã, fo..m·os a 0. e�1 enc., rio l,a o sul, atravessando o no Po, nosco. Repetidamente pedimos
_

a altura Fie Caorso. : ás autoridades que vos dessem

informados, pelo nosso corres- Ree Iieer-ee-ão, ho ie, na Pela voz" acredita-se que o um túmulo em condições, mas
pondente de Itajaí, que um es- Penitenc_iá ria do Estado, telefonista de hoje seja o mes- isto foi sempre negado. Agora
tabelecímento 'comercial da- os ieete ioe comemorativos mo que chamou o jornal para tereis um túmulo á altura de

quela cidade permanecia fe- ao «Dia do Peniten�iário». anunciar que o cadáver do vossa personalidade e de vos

chado e que haviam motivos
.

O programa, cepricbose- =«. t.inha sido roubado do sas realizações, todo coberto

fortes qu levaram o proprietá- �e;tte elaborado, �ermI- cemitério Maggiore. O primei- de rosas e ilores",
río daquela casa, aliás, uma tua" r:ma vez. znars, aos ro telefonema foi julgado pi-:- O jornal "Il Momento"

das mais movimentadas de .eeteticiedos, o COll tacto com lheria, até três horas mais tar- anuncia que, durante algum Prev·lsa-O do tempo)
.

Itajaí, o conhecido Café Calí- �'S que vivem num mundo de, quando foi oficialmente tempo, circularam manifestos /

fórnia, a perder um dia dei- a parte. enunciado.
. . _

em Milão redigidos nos seguin- SERVIÇO DE METEORa� _

xando de funcionar.' o 26 de abril representa, C! te!efonzsta de
_ hoie nao testermos:. ROLOGIA

.

Como é natural movimenta- para os que, levados por
.
q1!zs -âizer quantas pessoas iui-

. :QuCl;lquer que. s�ja a opi- Prevísão do Tem o, até 14,'
mos a nossa repo�tagem e en-

circunstâncias várias, não ma",! a bord? do bote que con- «uao sobre, Mussolini, ele per-' horas do dia 26 naPCapital'
.

trevístamos o sr. Barreto, pro- p'ud�ra� controlar s�as âueia O cadaver. _te'0?e � história e por isso tem 'Tempo: Bom, com nebul�si--
príetário do referido estahelecí- 1�clt�açoes. �o desrespe�to * o �zrezto de um enterro. Napo- dade.
mento, tendo. o mesmo nos in- a. leI,. um dI,a de relativa Milão,25 (U. P.) .:_ O chefe leão levou a �rança a um d.e- Temperatura: Estável.

,',

'

formado o' motivo de seu ato
liberdede, E que, fran- da comissão de polícia, que sastre mas nmçuem. questio

.J

, d
' • ,.

- Ventos: Predominarão os dé' �

falando-nos do seguinte modo: quea as ?S portões daquele investiga a desaparição do 'cor- na ou invade sey. túmulo". norte, frescos.
Hoje eu não devia de modo e�tabelecIme.n��. de corre- po de Mussolini do cemitério Ontem, a policia de Roma, Temperaturas extremas de

algum deixar fechado o meu ç�o..: os pr�sIdIaY10S se sen- local, declarou. que 0- cadáver prendeu um homem perto dai hoje: Máxima 256
'

café, visto ser um dia de gran-
tirêo znars perto. de seus do ex-ditador fascista ainda estação ferroviária central quel19 4

. , e míníma..

de movimento aqui, devido, à semelh�n,t.es, com eles tro- permanece em Milão, p o i s pretendia levantar o povo con-I
-'_;_.'_.-------�---

chegada do Sr. General Co- cand? idéiae � r::cordando acreditava que as numerosas tra o govêrno e que, repenti- K' " T/. '.�'mandante da 5a ,Região e por
os dies q';!e Ja vao_longe. e pistas, sugerindo a remoção namente, ergueu gigantesco I

. � 4 , ii
ter, também, outras festas, o.

os ?_ue nao tardara� a v��. para fora da cidade, "eram retrato de Mussolini. -----�_.-------�
que atrairá muita gente para tr= eles, o� pemtencIa.- excessivamente evidentes". A policia de Milão, que está' Apressando a ex"ori.. ,

a Cidade. nos, opor tanideâe de Ve..r'I- A propósito, disse,' ainda reconstruiruio o roubo do cor- II
Mas. .. não quero me ínco-

ficar qu� a socieda�e: Z?ão acreditar que -tais indicias te-' t
-

d
.

t ó
•

;�� :;':taOOC:;\i.fstarei suo �s ;:�I":�m::;e :;�;:�::�� :�::na:: p�r,,;�!;:f!�:,n� Comparetam à ��!�ço �sl!!L�lI!oV�!
Porque? Perguntamos.

Instante em. que, terrru- fim de levar a polícia a uma DI·retorlea do D C T para "O Estado".

_ É que ontem esteve em
nada ::

. penado de re�- pista errada. • •• Londres -Uma das maiores,

meu café o sr. capitão Anibal,
daptaçao, voltem ao s�u sela Em outro trecho de suas de- A Dire toria . Regional dos dífículdades encontradas pela.

aliás muíto distinto orící 1
para recebe-los. de

. bra�os clarações, O mesmo . persona-
Correios e Telégrafos de San- industcia brítâníca de automo-v t

tá .

a, e abertos,. qual s cidadão« t C
.

que es a (comandando o bata- 't'
_

.,

f 'J' ,gem revelou que o cadáver fô- a aterine pede'o compe- veis para o e:celeramento de

lhão. Chamando-me à uma � ,�I� a SI, a aml ta e a ra baixado de uma muralha recimento, à Secção de Pes- suas {(xportações constituiu:

mesa, disse-me que Chegaria"
a.rIa. ,de doze' pés de altura, que soaI, dos senhores João da justamente no problema da::"

hoje, aqui, o sr. General Ray-
- contorna o cemitério, tendo Luz Feru�ira e Alair �igouri coloeaçã.o dos carros no res--

mundo Sampaio, Comandante sido recebido nos braços de Queiroz, para alí tratarem pectivos portos de embarque ..

d� 5a Região Militar, o qual O elementos acumpliciados no
de assuntos que lhes inte- Entretanto, .pouco de�s de

nao gostava do Sr. Getúlio rs., rapto. ressam. surgido o problema já havia_

Vargas. Por isto eu deveria ti- Aderbal Ramos., Em seguida o corpo foi co-

6'.-nes R i TZ.·
sido encontrada a solução: os',

rar da parede do meu estabe- da Silva locado dent1"o de um automó- '" . "expressos de e:x.portaçã,o" ..
lecimento o retrato do ex-Pre- e I vel que o esperava e que par- - Hoje 6a. feJra ás 7,30 São esal;l ,composições que-

sidente. _ Como eu alegasse' .oão Batista tiu imediatamente pela estra- hs. transportam rapidamente os.

que não tiraria nem deixaria

I
Bonn.S5ls d.a que leva ao cemitério. Nes- Basil Rathbone - Nigel auto.moveis construidos parai,

tirá-lo, a não ser que isto fos- te ponto a poliUa perdeu todos Bruce -'-- Dennis Hoey
os portos de embarque: Tra.._

se uma ondem geral, o que eu ADVOGADOS os indícios, pois a estrada apre- A CASA DO MEDO ta-se de um trem de carga' de::.

não acreditava que se desse Rua Falipe Schmidt 34. senta três 'ramificações para Um do mais inteTessantes 71 vagons que diariamente par-

pois estamo.s num pais livre, � Sala 3. Talef. 16-31 Veneza, Turim e Como. filmes da serie de Sherlok te da gare dê Morris-Cowley �
sr. Ca;pitão insistiu muito e

* Holmes, onde a astucia e intre- na pro:,imidades de Dxford,,' �

declarou ,que não daria, de mo- Roma, 25 (U. P.) - O mi- pidez se juntam para desven� con�uzl':r:do. os .automoVeis dé

do aLgum, ao General, o des- PREFEITO VIDAL nistro do Interior Giuseppe dar os mais sórdidos crimes ... f?,brlCaçao mgleza que se des-

gosto de ver o retrato do ex- Romita determinou que a po- Censura até 14 anos. _

tmam aos comprardor,es do>

ditador nesta Cid�de. Em con- RAMOS NETO licia bloqueasse todas as es-- Pr,eços: - 300 ____:. 240 exterior. Aliás, esse "expresso'

sequência, eu deveria ficar Proceden te de Lajes,. en- t1"adas de Milão, afim de frus- . - . - " .' '. . . . . ..
de expo.rtação" está servindo

prevenido. Diante do' modo co- contra-se nesta Capital o
tar qualquer tentativa para R O X Y

neste momento a,penas a uma,

mo me foram ditas as últimas Sr. Vidal Ramos Neto, ope-
trazer o corpo de MussoJini grande empreza britânka, a

palavras, presumi que iriam rosa Prefeito da «princeza da para Roma. - Hoje ás 7,30 horas. Numeld, cujos embarques des-

usar .de violência e, por isto, serra», que a ele d�ve o surto Falando à United Press, re- _ Jack Oa.kie - Peg.gy Ryan tes ultimos tempos, re.presen-

resol'vi não abrilr o café naTa de progresso porque foi bafe- velou ainda o ministro Roinita UM FARRISTA DO ALEM tam 11m aumento de 70 por

evitar incomodar-me.
.>:

;ada ne:;,tes últimos anos. que "sómente um homem" co- - Continuação do sensacio- celito sobre os totais de antes

Foi o que nos informou o Sr. S.S., que conta em FIo- nhecia O local exato onde 10- 1lal ser.iado.
. de janeiro. Todavia diante do,

Barreto e é o que, fi,elmente rianópolis com um grande ram enterrados os restos mor- O FALCÃO DO DESERTO exito alcançado pela iniciati-

transmitimos aos nosso.s lei� número de amigos, tem sido tais do Duce, ontem retirados. Censura até 14 anos. _
va já se estão tomando as 11e-

tores. muito cumprimentado. No entanto, declinou de iden- Preço: ._ 2,40 _
cessári;:ts medi.dars para colo�

Teria o Sr. Capitão Anibal O «O ESTADO» dese;a que tificar êsse personagem, en-
car a disposição de outros fa-

Santos, valendo-se âa, sua S.S. realize---Tcidos os objeti- quanto prosseguem as investi- RITZ _ ROXY _ Domingo bricantes, .composições de car

amizade com.' o Sr. Barreto fei- vos que motiv,aram su.a via- gações. Lucille Ball num maravilho- ga iguais a essa, o que, sem

to uma simples brincadeira óu gem e 'deseja-Ihe uma feliz A imprensa noticia que a so tecnicolor - RAINHA DOS a menor sombra' de duvida.

estaria mesmo'falando sério? estada em nossa cidade. polj;ià encontrou um manifes- CORAÇÕES contribuirá para aumentar con.:.. ,�
Não acreditamos nesta últi-

sideravelmente a r'emessa de

ma hipótese. Todavia... tem
carros inglezes para o extran�

a palavra o Sr. Capitão Anibal
P.A R A F E'R J OAS, geiro. Dessa forma, as ferro-

Santos. E C Z E MAS.
vias britânicas estão

.

contri
buindo na medida do possiv,el

I N F l AM A ç O E S I
para a intensificação e incre-
mento do comercio ex'portador

C O C E I R A S I do Reino Unido, em vesperas
de conquistar o seu antigó pos
to de liderança de antes da
guérra, e até mesmo de ultra-
passá-lo.

»<

·Ainda Omisterioso desaparecimento�\
do cadaver de Benito Muslolin:i�

Florlan6polb, 26 de Abril ile 1946

po de MussoZiiniLanuncia... que:
os ladrões subiram por duas
pequenas barreiras nos fundos:
do cemitério e" âepoís de abri- _

rem o tumulo de' Mussolini pU-.·_'
ta, tomou a' direção de Galla- _

saco ou cobriram-no com um

pano, levando-o para::wm auto- _

ntouet que, segundo se acreâi
ta,tomou a direção: âeGalla
rate, pequena cidade ÇL 20 mi
lhas de distancia. Depois' per-:�
deu-se a trilha.
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