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o PRESIDENTE GaSPlr DUTRa REGULAMENIARIA IS GREVES,
EM DECRETU. POSSIVELMENTE JI' REDIGIDO·I

Negado o pedido de lfecretavão do estadc-de-sitio, leito pelas classes conserratloras paulistas
R.io, 12 (U. P.) - Esta

mos segnramenta informa
dos, publica a "Folba Cario
ca", de que já está redtgído,
devendo ser publicado den
tro de breves dias, o deere
to sôbre a regulamentação
das g-reves. A recente solí-

citação, feita ao g'()i'êrno fe
deral, pelas classfl'l conser··

vadoras de São Blulo, so

hretudo indust.riús, para
que fosse deeretsdo o esta
do de sítio como medida de
defesa do trabalao nacional
contra o espírito de desor-

dem que as greves, natural
mente �nfluen;ciadas jpor
elementos interessados, es

tão provocando em todo o

país, não foi atendida pelas
altas autorídades da Repú
blica. O govêrno chegou a

desmentir as demarches dos
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e a Constituinte As relações entre os trêsjO Sopremo Soviet
Rio 12 (U. P.) - Inf.!orma- sequer aprovado 'o regimento qrandes píorcrom !se reuneções de S. Paulo, dizem que o interno daquela Assembléia,1 :1IOSCOll, 9 (U. P.) _ Deze-deputado Valdemar Ferreira, graças á campanha obstrucío- nas de delegados estão ehe-WASHlXGTON, 12 (U. P.) - Cordell Hull advertín, na -que regressou ha poucos dos nista de um dos partidos que gnndo para a 13a reuníão doEstados Unidos, declarou á írn- nela tem assento. noite de hoje, terem, no momento, piorado as relações entre Sovíet Supremo _ que se reu-prensa daquela capital que o São notarias, neste sentido, os "três grandes", e que o mundo acha-se em perigo "de in-, ne segunda-feira á noite nasr. Washington Luiz só voltará as manobras do Psn-tido Comu- descritível desastre" se uma ou tôdas as grandes potências praça do Kremlin,ao Brasil, depois de promulga- nísta, que é partido totalitário deixarem de se esforçar jllntas pela paz mundial. I Na praxe, as duas

C.,âmal'aSda a nova Constituição. Falan- e s/e empenha em formar am- - o Conselho da União e o

�� ����fl, �q��:I���ft�c�O�!!�� �������tode����a�i���ã�arre� Indispensável uma reunião do Big-Tbree i Con;:!:�ã:a:eu�:.��ne�!!:d::se manifestou: "Estamos todos servlndo mais á Russia do que Washmgton, 12 (U. P.) - O Presidente Truman, ainda 7 e as 8 da noite (hora local).a postos, tanto na política. fe- ao Brasil." Uma espessa nuvem de suspeí- ante-ontem falando aos [orna- Não foi ainda notidado quemderal como na dos E�;'�ados. tas est�airando de uma ma- Iístas reconheceu que não nõe será o 01'.9..101' vrincipal, paraAdiantou, em seguída, que a neira Vp1essora s'obre os nego- de lado a Y)os�l"h)jli;'àl "'eunião esperar que, como �tn���._�. .

te'
'

. ail2ii:lol-Se ",(1 i:Io �

'sse orador tenha algo de lm-UDN apresentará, CO'mo candí- O B ii B· t
· ClDS m. fnacionais, com a for- a ]C enfase a sua e

_ '-dato ao govêrno do E,stado, um ras DO Ire orlo te pOSSI)V.�. �. -, - ..". - .� ..niill- lJ:W.S �centuou com la se der e portante a díser, de ardem JD-

zir, em breve um novo encontro oprmac '""'" nue, se e
,

,

.

._ ternacional.nome condigno, corri tradições MODelár.·o entre os Chefes de Estados do quando 'se d�r, ,devera realizar

I Os delegaãos foram eleitosna grandeza de S. Pe iulo. Falou,
S h h 12 (U P) _ Em Grande Trio, para aclarar a se me Washmgton.

no primeiro pleito verificadotambem, na próxímr , convenção avan a
11\41 f

•
...

utorizada
.

informa-se atmosfera.
_ desde 1937, poi� o de i1 OIda UDN em abril.) no Rio, di- fonte a

_. latl'no-amerl'ca-1 Com suas relações mutu�s suspenso em VIrtude da guer-zendo que se trat ralha ativa- que as naçoes. . baí d a ora a um ponto TOME APERITIVO'mente afim de ri eestruturar O nas decidiram apoiar o Brasil i aixa as g.
.

ra,
tíd ' .

rt I a que nunca haviam chegado,

K '-"'" (-) T ·1-------------p.a� 1 �,de acorde) com os prín- e o Mexíco para represen arem
d d Vitori sobre o "Eixo"

..i � Comprar Dto CASA MISCE-CIPlOAS ja conhecíc los. Interroga- acomAmoenreiCn6it'eLsadtlO'naD'I'reetno�rl'Oe dOOS t��oeOa.in;e��'��e está agora f.O� ..J...' LANEA é ,eb"" ecoDomizar ..do sobre a imprr .ssão que tive- p u

AIra ao regressar relativamente Fundo Monetario Internacio- calizado e� saber-se se _?s e�:í T
.

ga?s trabalhos da
" Constituinte, nal Na mesma fonte diz-se que dos tentaI ao uma soluç.ao g

ropas estrangeiras coa em
dIsse: o Chile será o escolhido para para. suas_ controverslas, _ou
J' d' f d' t" d B contmuarao a tentar soluçoes I

· -

no Ira-'na evmm e ' etivamente es- representar o Ire ano o an-
'.,,' t lhadas par- e elçoes 'tal' mais adian .tados.

'

co Internaci'Onal, composto de p.r�vL.orlas, re a ,

I�ecorrido u� m mês da insta- 12 elementos, e que se á Ame- CIaIS.
. . THERAN, 12 (U. P). - C'inco mil partidários da a a es-

]�çao da Assf �mbléia já deve- rica Latina for dada bastante
.

Em cert?s CIrculas dlplom�- cJuerda do movimento Tndehd impediram que o Ma]lis se l'eu·

rIa, pelo menOi 3 ter sido nomea- força nesta 2° intituição do tlCoS daqUl pr.evale�e, a Opl-
nI-sse. Pum isso levaram a efeito uma demonstraçao, na quald . - ,

. .

t
.

I t' nião de que a sItuaçao e agora
t t d I

a a comIssa ,o incumbida de credIto m ernaclOna, a e o
t-

,
" tual política foi levemente ferido o sr. Amir Teymcur, represen ao e a a aelaborar o rpr 'O'eto de consti-l ponto de designar um 20. mem- ao sena que a a

tuição. Mas, aInda não está ibro ao seu diretoria. de enfrentar ,cada .rp:oibleamaa direita.
,

por sua: vez so serVIra p r TERÃO QUE SER ILEGAIS

M, d D t T agravar as irritações. Entre-
'l'HERAX, 12 (U. P.) - Enquanto houver um único_ sol-ens, agem e .. u ra a ruman t�nto, a questão de have.: �u dado estrangeiro no Iran, a.s eleições terão de ser consIdera-

Washington ,12 (U. P.) - O desconhecer o conteudo da men- nao uma nova. ConfelenCIa
das ileg'ais, foi o que anunciou o g:ovêrno persa. Seg'undo c�ns-embaixador brasileiro Ma'l"til1s sagem, mas afirmou que a sua anglo...;russo-ame�lC�n.a, P a r a

__

conferenciou.
wm o presidente conversação com Truman foi aplaina:r a:s atuaIS dIflculdades, ta, o Maklis, pl'ovavelmente fará nma re�nIao para OUVIr o

Truman, momo ento em que lhe bastante cordial. Marrtins retor- parece depender principalm�n- relatório do ministro do Exterior, qu� esteve em Moscou. \ D�-entregou uma
mensagem do pre- nou do Rio de Janeiro, onde 6S- te de saber-se a quem ca�era a

pois disso, a referida entidade traçara os ,planos para a admI-
sidente Gaspa r Dutra. Falando teve dois meses desde a posse iniciativa de convocar maIS um

I nistração dos neg'ócios públicos até a l'ealização .1a.s eleições.aos jorna.Jista
s, Martins declarou do presidente eleito do Brasil. desses cOl1!claves.

Washingfon Luís

Meia noite
relógio da C
pela redaçãr
mem, cinza,
Dentro dele
1110 um esr

ca.nelas nr

raspada, e

maiores l'

vi.

e meia a bater no

tedral e irrompia
1m pa'letó de ho

farrapado e sujo.
., vo e esquivo co

Juilo, um rapazito de

tas ao vento, ca'beça
,bulindo os olhos
mais negros que já

Viera
seu com

nha faI!
composi(
noite.
Achei·

trejeito�
velho c

quais s.,

da subm

lento, e '.

tina.

com outro, mais velho,
panheiro, a' quem se ti

ido para carregar as

,ões do jornal naquela

. lhe graça no modo e 'nos

; ... Não poderia ser mais

jue uns doze anos, aos

. , lhes desse o desconto

'ltrição, da vida ao re

do desvicejo pela nico-

líderes das indústrias de S.
Paulo, o que, aliás, se verifi
COU, e aproveitou o ensejo
para assegurar que jamais
cogitará de semelhante me

dida de exceção.
As declarações do mi

nistro da 'Jllstica foram
peremptorías, lIas, em lu
g'IH' do sítio, teremos
prossegue aquele verpertíno
- um sucedâneo, específico
pura o caso das gTeyeS da
referida regulamentação e

flue atuará com fôrça equí
"alente. Pelo que colhemos,
em fonte fídedígna, uma vez

declarado o dissídio coletí
'o, em qualquer classe de
trabalhadores logo a Justi
ca do Trabalho tomará co

Í.hecimento do caso ex-ofí
cio, eonslderando sub- [udíce
e prejudicando nessa hipóte-

se - estando o dissídio sub
judice- - qualquer movi
mento grevista, que se artí
cnle ou se pretenda articu
lar. Será este considerado
subversivo, podendo as au

toridades repressoras ag'ir
no caso com a energIa ne
eessáría, A "}'o]ba Carioca"
teve ainda conhecimento de
que, na regulamentação em

apreço, será estabelecida a

(listinção entre dissídio co
letfvo norma] ou legal e dís
sídlo, que chamai-íamos, ile ..

�!'Ítimo, sendo que o prímeí
TO seria, aquele, cuja proce
dência poderia justificar a

gTeye econômica, como no

caso de uma reclamação de
aumento de salário e dissí
dios Ilegítímos, os errados
pela influência de fatores de
ordem política, atuando na

sombra •

Um delinquente a mais - um cidadão a menos...

Lydio Martinho CalladoMandei-o senta1r-se, e o fez, ou
melhor, pousou à meio da ca

deira - as costas longe do res

paldo.
Porque tirasse um toco de ci

garro do bolso - certamente
catado pelas sarjetas - e por

que lhe vi no olhar não me se

ria possível sopitar-lhe o vício
- dei-lhe um d.os meus .

Saltou da cadeira para apa'

nhá-Io, e luziam-lhe ,S vistas

quando o acendeu .

Daí, a responder-me a fôdas
as perguntas, foi fácil. E eis a

história - nua de romance e

primeiro. Porisso expulsou-os da

casa, miserável e paupérrima,
cOliltudo o l�r.

. E os dois se haviam ido por

aí além ...

O mais velho; hoje, andava

pelo mercado, de dia, e pelos
portais, à noite, roto e famélico ...

Qua1nto a êle, achára quem lhe

desse onde dormir e um prato
de comida. Mas vivia à solta ...

Nem hora tinha para entrar

no seu ranchinho de cano� e se

relaxar na cama de sacos ...

E é só.

ás

o fim dessa história chegará
mais ta'l"de, corridos os anos, Eu

o entrevejo, todavia, negro e do

.Joroso.

Nos doze anos dêsse menino

já há muita perversão vincula�

da e muita axfixia dos bons im

pulsos na céva dos maus. Já a

luta pela vida, dissolvente e ár

dua, o asselvajou.
Não há candura nem confian

ça no seu olhar - rechassadas

pela malícia viciosa.

Essa criança - velha é um

campo desabrochado em urzes,

que não relveja', e o,nde o solo

empobrecido recusa as, sementei
ras.

Sem. embargo, talvez ainda
yenha a cobrir-se de rosas.

Se assim não for, que impor
ta à sociedade um delinquente
a mais e um cidadão a menos?

curta como

pobre.
ambição de gente

***

Morava, havia pouco, no dis

trito de José Mendes. Morrera

lhe {) pai. Logo após, a mal,

achando muito fria a solidão,
quebrara-lhe o gelo com o con

chêgo dum amante. Na degene
ra'Ção e evanescim.ento dum po

deroso instinto que a natureza

inculcou até nos animais infe

riores, ela, entre o seu homem

e os seus filhos, decidiu-se pelo
***

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informa� ��es úteis

SanQuenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAO ..... ·

TO, FOSF.OROS. CALelO
ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

o QVE SE PENSA DA MT- \ nha ele rosca e leve-a a assar

LHER em forno quente. Depois Que
ii! estiver assado vire-a sôbre um

A maioria das mulheres guardanapo polvilhado com fa
passam a vida ofendendo a rínha de rosca, um recheio de
(Deus e confessando-se de ha- camarões bem picados, enrole
ve-Io ofendido. o rocambole. Feito isto, cubra-

Clemente XIV o com o môlho que ficou do re-
* ':' * cheio, o qual deve ter sido en-

.. Todos os oradores se calam grossado no fogo com mais al
qundo a beleza feminina fala. guns tomates, polvilhe-o com

William Shakespeare queijo ralado e sirva-o quente.
Ama e aprecia a mulher e * * :;:

não abuses da sua fraqneza, AS �LiS ])EVEltI SABER
pois seria infame e covarde. QVE:

Paulo ltlontegazza Quando a mulher -que pos-
* ':' *

sue filhas na idade da puber-
CONSELHO DE BELEZA dade verifica que uma delas ou

COMO DEVEM SER AS todas se modificam em suas

MULHERES atitudes e gestos em seu tem-
Veem aquelas respostas dadas peramento, em sua educação,
à pergunta da epigrafe acima enfim, antes de provar-lhes /-:.1
em um concurso aberto por procedimento, deve investigar
um periódico p.v> ce-arnerrca- a causa da mudança consultan-
no. .' do o médico da família.

� ••• L" .�..Clrv lugar, as mu- U tacultattvo, naturalmente,1heres devem saber possuir procederá a um exame compleuma bôa e completa educacâo to do estado fisiologico de seue uma sólida instrução elemsn- organismo, depois. do qual,tar, cozer, bordar lavar, passar quasí sempre, chega a umaengomar, cosinhar e ser bôa conclusão e, então indicará adoceira. medicação necessaria.Devem ter perfeito conhe- O figado, os rins, os intesti-cimento de que economizar é nos OlI uma simples fadiga vigastar menos do que tem, por- sual podem ser a causa daque, do contrárrio, longe de me- grande mudança.lhorarem seguem para a ruina. * * *

Compreender que um vestido AS nONAS nE CASA nEYElt!de lã comprado à vista vale SABER QUE:mais que um de seda cujo Im- As toalhas de mesa especial-porte se paga a prestações. I mente as que ostent�m borda-Saber fazer as compras pa- dos em cores, não trazem mora alimentação da familia e di- nogramas, Muito raras veses erigir todos os trabalhos que a a guiza de adorno se bordambôa ordem impõe. as iniciais e os monogramas nas* :;: *

pequenas toalhas individuais,}{,ECEITA PARA O SEU PA- que são acompanhadas de seusLADAR correspondentes guardanapos.em Rocambole à * * *

O. PálidO'. D'l>lup.rldol,
Esgotldol, AnêmicoI, Mã••
que criIm Mlgrol, Crilnço.
raquílicl', rec.b.rão I tonl·
ficlção g.rll do orglnhmo

CO" o

Sa ngue O 01
ue D.N.S.P. n' 199, de 1921

- Meu marido não quer

comprar um para mim ,por

que diz que é um crime pa

gar um chapéu tão caro...
.

- Pois o meu tambem diz

isso mas eu respondo que

compre porque o crime re

cairá sôbre a minha cabeça... Convocação
os MAIORES TUNEIS DO MUNDO De acôrdo com o que pre-
Simplon - 19.730 metros. ceítúa O art. 15, Capítulo V,St. Gothard - 14.920 metros.

dos nossos Estatutos, e emMont Cenis - 13.640 metros.
Otira' - 8.450 metros. obediência -ao art. 98 do Decre-

* to-Lei n. 2.627 de 26 de Se-
E mellhor cair das nuvens do que tembro de 1940, são convida-

da� tGcr&üir'quen�aõ i�ê;;�dc�ao�lão é tabelttL;Hrll� _.\n;l"lnistas da Es-
amôr. Acaso um tição oferece o ul�OS Jose Daux _

mesmo calor de uma fogueira? S. A. Comercial n"'- _w

'*' sembléia a",,,u .' Ordinária a
Ventile a casa e o escritório. realizar-se no dia 19 de MarçoNosso orgaansrno, é 'notório, 'próximo, na Séde social á ruaTem fome de ar renovado. Conselheiro Mafra n. 10, ásAbra as janelas e a porta.
Saúde é "galinha morta" déz horas, nesta Capital.
Pra quem não vive abafado. Florianópolis 19 de Feve-

SNES reiro de 1946.
.

ANTES FOS�E SANGUE I Jorge Daux - Dir,etor.
Os irJ.andezes mantên?, d� longa COllfPANHIA CA'l'ARINENSEdata, uma fervente admiração pelo DE CIll!ENTO PORTLÀNDvelho Baccho. .

O' Connor, mil grande amigo do J\ ssembléía geral ordinárialouro beberrão, afim de festejar o Sâo convidados os senhoresseu aniversári�, comprou uma bela acionista desta Companhia agalrrafa de- whiskhev, guardando-a .

, ,.

carinhosamenta no bolso do [aque- se reUn!1 �n: em asse�bleIa ge
tão. ral ordmana, a realizar-sa no
Entrou num ônibus, mas, com fal dia 15 de março próximo, àspressa, que escor-regou e caiu. Léva- 10 horas na sede social á ruaram-no, quasi sem sentidos, para São Fra�cisco ln 39 nesta ci-uma fatrmacla e aJpenas se sentou

., '.' .na cadeira, notou que um lIquido dade de HaJaI, afim-da delíbe-
lhe escorria pela perna. rarem sôbre a seguinteLCo1ubrando-se do whiskey, excla- Ordem do diarnou, 3JDigustiado:

. 10_ Discussão e votação do, Batatas- God! Que seja sanzus ! , .
'. 'Ii"__________0_ relatório da diretor-ia, balanço, ,IC.Ive Steel.

contas, bem como do parecer Descasque e lave meio quilodo conselho fiscal; I
de batatas, e cosinhe-as em

20 - Eleição do novo conse- agua e sal. Escorra-as, passe
lho fiscal e fixação de seus as pelo �sprell1edor e ponha a
vencimentos; Imassa numa vasilha funda.

30 - Outros assuntos de in- Junte-lhe então três ovos, uma
terêsse da Companhia. chicara (das de café) de leite,
Hajaí, 22 de fevereiro de três colheres de farinha de tri-

1946. go e mistme tudo muito hem.
Otto Renaux diretor-presi- Unte um taboleiro com man-
dente.' teiga, este.nda sôbre êle a mas-
Irineu Bornhausen, diretor. sa obtida, polvilhe-a com fari
João José de Sousa Cabral,

diretor. Tenha

Para que as agulha de metal
que se utilizam para o "cro
chet" não escorreguem das
mãos de quem o faz, especial
mente quando se transpia, não
é preciso mais que passar pelo
cabo da agulha um pouco de
lacre. Isto evita que se deem
imperfeições no trabalho.
Ainda que pareça cousa mui-j

to simples, posto em prática, Idá exelentes resultados esse
sistema.

-

sempre em ca�a uma garrafinha

APERITIVO «KNOT»
de

fRancoBREVEMENTE
de Crédito PopUlar e

de Santa Catarina
AgríCOlaReabertura do Laborat6rio

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Ampli
ficadores-Tran.mis.0��es

Material importado direta
mente dos U. S. A.
Proprietário

Ofomar GeorgeS Bõhm
E�ectre . Tecnico - Profi..ional

formadó na Europa
Florian6polis

�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

Convocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às 16,30horas, na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem
bléia Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos
sos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselho
Fiscal, e respectivos Suple,ntes, e tratar de outros assuntos de
interesse social, na forma do mesmo Artigo.

Florianópolis, 6 de março de 1946.
p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina.

Lourival AlmeÍ(la I

----------------------------�
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Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,51) .

No interior
Ano Cr$
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�UEiXAS E RECLAMAÇõE�
1"]{Ei.AlJU LEllU]{: Se o rue ine

interessa é, realmente. uma lJrOVldencla

para endireitar o que. est�lver erra�o ,ou
par-a que al�llrna falta nua se repIta,

_

e

r: AO o escândalo que a sua reclamaça�
ou queixa poderá vir a causar, encam�.
nhe-a á SECÇÃO RECLAM�ÇÕ E;S.

de O ESTADO. que o caso sera levado

demora ao conhecimento d.e quem
sem

ma Informa-
de direito, recebendo v. S. li

çào do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam pub'licados nem ti. recta

maçàú nem a providência tomada.
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o eSTADO-Quarla.felra, 13 ... Marco d. '9"6 3

(ftovêrno 00 Estado Conselho Administrativo do Estado IPerante o sr. dr. Qdo Deeke, Interventor

I
dr. Antônio Acioli Carneiro, .dele�ado �iscal;federal, tomaram posse hoje, às 16 horas, na dr. Raul Caldas, delegado do Ministério dosala de despachos do Palácio do Oovê mo. 0.3 Trabalho; dr. Heitor Blum. diretor do Depar

novos membros do Conselho Administrativo d: tamento das Municipalidades. por si e pelo sr.

E:tado, srs. �r. Ylmar Corrêa, Severo Si- clr. Carlos Corr êa ; Otávio de Oliveira, diretor .... _mo.es. d:. Jose Benedito Salgado de Oliveira do Tesouro do Estado; Batista Pereira. diretor
-

e jornalista .Iairo Callado. da Imprensa Oficial; dr. Elpídio Barbosa, d i- _

Aquela hor-a, após a leitura do ato que os retor do Departamento de Educação; jornalista ANIVER.S.A!R'IOS
nomeou, feito peja senhorinha Myr iam Perei- "JI'"imoso Ruiz, senhorinha Maria Olga Barbosa;
ra, encarregada do expediente da Interventor-ia dr. Milton Leite da Costa, t'rot:í.sio Leal Ei
federal, USOu da palavra o sr. dr. Udo Dccke.. lho. dr. Francisco Sales dos Reis, presidente
Interventor federal, que proferiu o seguinte da Junta de Conciliação e Julgamento; Ubaldc
discur so : Br isighelli, Charles Edgar Morita, dr. Har-ol
"O Govêrno da República, restaurando os do Pederneiras. diretor de Estradas de Roda

Conse lhos Administrativos. com as atribnições gem; dr. Heitor Wendekin dos Santos, dr. Ar
conferidas pelos decretos-leis número 1.2'J2, de lindo Godoy, delegado regional de policia da
8 de abril de 1939, número 5.511, de 10 de capital: dr. Augusto de Paula, diretor do Hos
maio de 1943, e número 7.518, de 3 de maio pital de Caridade; jornalista Gustavo Neves,de .194�. - veio, estou certo, ao encontro das diretor da Justiça e Saúde; dr. Antônio Romeu
aspu-acoes de seus delegados nos Estados da Moreira, procurador fiscal substituto; dr. Ivo
Federação, sôbre os quais recaia a respcnsa- Silveira. prefeito da Palhoça; dr. Afonso Vet
bilidade u:,teira de administrarem as circuns- ga, diretor do Serviço de Assistência ao Coope
cnçues CUJOS destinos lhes foram confiados. rativismo: dr. J. J. de Sousa. diretor em cxer

f\ ca:ninbo �a ccmp leta redemocratizacão do cicio do Fomento da Produção Animal; di-.
pars, nao se Justificava estivessem, na bora Vitor Lima. 1° promotor público da capital;
presente, enfeixados nas mãos do Interventor dr. Benoni Laur-indo Ribas, diretor do Depe rtodos os negócios administrativos do Estado, tamento de Saúde; dr. Gilberto Guerreiro da
Q�C ficava assim com as mais amplas atribui- Fonseca, dr. Wi lmar Dias, dr. João Batista
çoes, cr iando-Íhe, por sua vez, tão sério ônus Bonassis, consultor-juridico do Instituto de
os mais graves cuidados. desde que lhe inspi- Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,
ras�e .0 desejo de governar com acêrto e su- Ari Santos Pereira, Artur Rosa Filho, José

Rcrnotrcr :
per ioridade e de não orientar-se apoiado, ex- da Costa Vaz. Ewaldo Schaeffer. José Simeão
c lusivamente

i .

no seu critério pessoal. Um de Sousa, Manoel Ferreira de Melo, HermesMaria de Lourdes Vieira Rebêlo, que exer- or�a() consultivo composto de homens dc in- Guedes da Fonseca, Alfredo Fóes e Dário Ma- ANIVERSÁRIOS:
ce a função de Professor Complementarista,

te ligência esclarecida e também devotados aos noel Cardoso.
referência IV. da Escola mista de Britador

magnos inter êsses da coletividade, acode a Tocou durante o ato, à entrada do Palácio, Sra. .E1UGÊNIA BRUOOMANN
, essa necessidade, de se dividirem as respon- a banda de música da Fôrça Policial •

h'para a de Estação São Bento, no muni.l;íl'i() sabilidades do gover-no na administração do
. Aniversana-se 0Je, a eXIIla,

.de Serra Alta. ' Estado. Na sala das sessões do Conselho Adminis- E
A'

Bruggmann viú
De acordo com o art. 14, al inea a, do decre

A nomeação dos membros do Conselho Ad- tratívo, foi empossado no cargo de secretário
sra, ugenIa I:> ,

A

-

- ministrativo de Santa Catarina feita pelo administrativo o jornalista Osvaldo Melo, ía- va do saudoso conterrâneoereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro de exmo. sr. Presidente da República, por dê- zendo o sr. Interventor Udo Dceke, repre- _

1944: ereto de 7 do corrente, recaiu em pessoas dig- sentar-se no ato pelo chefe de sua casa mi, Joao Bruggrnanm,
Julieta Elias Matos, ocupante do cargo de

nas c honradas, merecedoras da nossa consi- litar, capitão João Eloy Mendes. A distinta dama, pelo trans-deração e da nossa confiança. Nessa ocasião, fêz uso da palavra o [or-na-Professor Complementarista, extinto, quando Tenho corno certo que, sob a presidência do lista Osvaldo Melo, tendo agradecido a sauda, correr de tão festiva data, será
vagar, padrão C, da Quadro Único do Esta- sr. Ylma r Corrêa, espírito moço 8 dedicado çâo, o sr. dr, Ylrnar Corrêa, 1 ítadd d E ao bem público, e a colaboração de seus ilus- por certo, muito fe ÍCI a, pe-o, a ; scola mista de Forquilhas, para a tres companheiros, êsse órgão virá preencher

A I
_ - I l+n sociedade oatarinensemista do Alto Roçado, distrito e município de as suas finalidades e cooperar eficientemente S e ell'oes

a a UClo ,
,

T'São José. Icom o meu govêrno, cujo único objetivo é

__
y onde goza de :.e..a.: estima. elegramaS retl·dos* * * fazer uma administração profícua e de fi-

__ "1\. 'lV ...
nanças equilibradas, a exemplo do grande go- na IIalla Ivêrno Neréu Ramos. Alcançaremos, assim, Menina ZÉLIA Na Estação-sede, acham-se
:orresponder a confiança que em nó,;; depo- t'd t

.

sitou O insigne Presidente' senhor General Eu, Roma, 12 (U. P,) _ O Minis- Festeja hoje, m.ais um.a pri- re'1 os elegramas para: Clo-
rico Gaspar Dutra_ .

F P ul C IhMeus senhores. tério do Interior anunciou que mavera a galante menina Zé- VlS ?nseca - a o al"V� o

o �':n:.c��dolll:;'Tst�o td;egi�;i�a:Ut�nhoe adi;���� as eleições municipais da Ita- lia, dileta filha do sr, J,acinto - ClCero Marques - Eduna.
O secreta·,"·o

Portaria n. 76
, . d� satisfaç�o de ,:_mpossar .os srs. Ylma,. Cor- lia se processaraIll em ordem e Ávila da Luz, Carvalho - Pedro Kuss - Jo,-

.
_

de Est.ado dos NegoclOs da rea, Seve,'o S,moes, Jose Bened,to Salgado , -. «f,. S h lt V·t BuhJustIça, Educaçao e Saude no Estado de San- de Oliveira e JaIro Callado nos cargos de que até a;gora nao se Informou * � c u z - ]i Or r -
ta CatarIna, no uso de suas atnbuIções. e na membros do Conselho AdmInistrativo do Es� I AR T ACINA DA P d Le't d S tos AconformIdade do decreto n. 925, de 3 de ju- tado, e, outtossim, os dois primeiros _ YI, qua quer illcidente nas 436 co- Sra, M IA.u.= e ro 1 e os an - na
lho de 1940,

I
mar Corrêa e Sevelo S,mões - nas funções munas onde as mesmas se rea- ROSA Verner - Cacilda Schmidt -

APRO\(A, par�a VIgorar no ano letIvo de para as quais fOlam designados, de presirlen� I .1946, a d!stn�Ulçao de classes nos Cursos Fu., te e substituto do presidente, do mesmo Con, llzaram, Pela primeira vez, des- Trancorre hoje, o 3miversá- Figuetredo Romus - Dr, Ro-
ctamental e ].';ormal do Instttuto de Educaçãe selho".

de 25 anos, se realizam eleicões rio natalício da exm.a sra. Ma.- gério Fagundes - Silveira -�:be�l.onanópolts, de acôrdo com a segumte se��:�m�n�i�� :Pl��lid:�Ç��� ��� �� g:l��r�r,;; It 1· E t'
..",. L· d Rosa profp.sso CeI Gasparino Zorzi GeorPROFESSOR FRANCISCO BARREIROS sr. dr. Ylmar Corrêa, presidente do Çonselho na a Ia, s a e a prImeIra se- na aCIna a , J

-

,
--

FILHO Administrativo, que assim falou: rie de eleições locais, que se ra na vizinha cidade de São gina Brasil Silva - Donuna
Cade1�ra de Porfur1'uês ":\a qualidade de presidente do Conselho J

'

Ped Af J
-

LCurso Fundamental: I Séri� A: quatro au- Administrativo do Estado, cargo com que me prolongarão por vários meses ,ose. ra onso - oao opes-1as_ sCl;tanais; II_ Série A: três aulas semanais; distinguiu a confíança do sI'. Presidente da adI'ante, O eleI'tol'adO fOI' denso, Maria Linhares - Lia Lopes1 � Sene _. trcs aulas semanais; V Série - República. eu agradeço' as palavras de sauda- *
t"es aulas semanais; ção de vossa excelência, no el<sêjo da rrinsta' Os resultados não poderão se Sr. HEITOR SOUZA Iracema Freire Medeiros - Si-Curso Xormal: I série: duas aulas sema- laç?_o dêsse órgão de coopera�ão com o poder .

h
'

nais; II série: duas aulas semanais; público. tornar conhecidos antes de do- Anivers'ana-se oJe, o sr. Los para L'Jurival-Amalujo-Total: - dezessete aulas semanais. E me apraz fazê-lo, sr. Interventor federal, " . Prof. Heitor Souza. S to H' l' S IS·PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS assegurando-lhe a ruais estreita colaboração mingo proximo, a noite. O Ml- argen e 10 a ey - 1-

Curso Fun��:���ate Ir;rt�II,.'::SA: tr';s au- ����Iê�ei;onselho e a administração de vossa nistério do Interior informou
* queira Belo - Kohout - Maio-

Ias semanais; III série B: três aulas sema- Criado pelo decreto-lei 11. 1.202, de 8 de que O'S resultados deverão ser Menino MURILO 1e Siqueira Belo - Laudelino
n,�is; I série _B -- quatro aulas semanais; II ahril de 1939, que dispõe sôbre a admlnistra- HOJ'e, registramos com pra- C Ih L' D 1 C t'lhsene B - tres aulas sem_is' II série C _ çã'o dos Estados e Municipios, foi o Conselho telegrafados a Roma, Apesar � oe o - UIZ e as 1 0-
três aulas semanais;' Administrativo, posteriormente, extinto pelo d ed d 1 't zer, mais um aniversário nata- Wilhelm Boos Cecilia STotal: dezesseis aulas semana,is. Presidente José Linhare" e, agora recomposto

a qu a, e neve, OS e el ores ' - an-
PROFESSORA ÁUREA l\IlIRANDA DA pelo General Eurico Dutra. para coutróle e compareCeranl ás urnas em lido do inteligente garoto Mu- tos Estanislau Vislowski

CRUZ cooperaç50 às administrações estaduais. rilo, filho do sr, TU/py Oscar R' d F 'h"Cadeim de Frallcês E' com êsse intento que êle aqui se insta- massa, Despachos proceden- " " ,

- almun o OrIlllg Ien
Curso Fundamental: I série A - trés au- la, no momento de posse de seus membros, em t d d' 1 b da SIlveIra comercIano resi- Jae' B rn dA· dla. semanais; I série B _ três aulas sema- cerimônia a que vossa excelência empresta o

es e Iver'SOs ugares, em. ' , 1 e ar es VIa ar
roais; II série A - duas aulas semanais; II prestígio rio seu cargo e o brilho de sua ca- afastados uns dos onti·os, di- dente em Curitibamos, Aroldo Jaromir - Cabo Joa-s·.·ne B - duas aulas semanais; II série C _ pacidade administrativa. * ••
d"as aulas semanais; III série A - duas �t1- Agradecendo as suas saudações, eu augur() zem que O'S italianos exerceranl quim San,tos - :Lilbório Sch-
las semanais; III sé!'ie B - duas aulas se· a vossa excelência. emérito contin'uador da Sr, JOSÉ PESSOA rt y p'manais; IV série - duas aulas semanais; ((rande obra construtiva de Nerêu Ramos, a O sufragio com dignidade e al- we zer - ara erelra
Total: dezoito aulas semanais. mais promissora administração, para o que tivez, AniV1ersaria-s:e hoje, o sr. Hauli Hildebrand Julio;PROFESSOR MILTON SULLIVAN lhe MO bltarão o apóio e a colaboração do José Pessoa, arquivista da se-Cadeira. de Inglês Conselho Administrativo do Estado". Roma, 12 (U. P,) - Os pri- Queiroz - Norma Noceti

.

Curso Fundamental: II série A - tres all- As últimas palavras do ilustre orador, foram cretaria da Fazenda, L ld Sa tos
'

Ias semanais; TI série B _ três aulas sema- coroadas' de grandes salvas de palmas das au- meiros resultados do pleito elei- eopo o n - Jose Vero-
n?is; II série _C - três aulas semanais; III toridades e pessoas presentes ao ato. toral de ontem, 'quandO se vo- * * �, nese - Alvaro Livio - Noê-sene _A - tres aulas semanais; III série B Em seguida, foram os novos conselheiros, Srta, GUIOMAR PIRES- tres aulas semanais; IV série - três au- felicitados pelos presentes, retirando-se então, taram os cQnselheiros munici- mia F,erreira Domingos

'.
las semanaIS; para o edifício do Conselho Administrativo, ' " Festeja hoje, mais uma pri- Ta to A 'to E

'

d I' Total: dezoíto aulas semanais. afim-de tomarem posse de seus lugares, pais do pals, pela pnmeltl"a vez r rano - m SiplTI o a
'PROFESSOR CUSCTA1PpIOOSFRANCISCO DE O ato da posse dos novos conselheiro'\, teve

em 25 anos, acusam. vitorias
mavera a gentil srta, Guiomar Emílio Mazario LuizlU a assistí-Io as seguintes pessoas: desembarga- Pires, fino ornamento da nos-Cadeira. de Lati", dor Medeiros Filho, presidente do Tribunal d� tanto para os esquerdistas co-. Pinto Miranda João Ka-Curso Fundamental: I série A - duas au- Apelação e Tribunal Regional Eleitoral, res� sa sociedade,las. semana�s: I série B - duas aulas sema- pectivamente; côn<!ko Frederico H()bold, rel're' mo para os conservadores, O * * * minski - Waldema.r Lima -

na!s; II sene B - duas aulas semanais; II sentandQ o sr. Arcebispo Metropolitanc; dr. 'd I te
' ,.

Sat Ma' L·d' AIfsene C - duas aulas semanais; III série A Carlos G<tmes de Oliveira, secretário da Jus- Ministerio O n rlor anuncla M n' .. CELINA GONÇALVES.
urno . na 1 la - re-

- duas aulas semanais; III série B - duas tiça, Educação e Saúde; dr. Lúcio Corrêa, U lmente O indicio de
e llla

. do Altenberd Wolff Padreaulas'semanais; IV série - duas aulas sema- secretário da Segurança Pública; dr. Leoberto q, e prova
.. ,,_

-

Faz anos hoje, a· interessan- ,
.

, -,
naT�tal: dezesseis aulas seman','s

Leal, secretário da Viação, Obras Públicas '! CIVO do partIdo da �w.o-x:J.a n�� te mam, ,in.a Celina Gonçalves. �varo FeItosa �ulmlraQ Agricultura; coronel Lopes V'"..ira. "ref"'itf) d" ,

nh 'd
-

h-
-v:.u

SI O aldo Lob ��.PROFESSOR �DUARDO PIO DA LUZ capital; capitão de fragata Plínio da Fonseca. sera CO eCI O senao aman a, * * * 1 va - S'W.
.

MiW:l.U -

Curso F,:,�d�:;;;�t��: :1���:�át�a_ trés au- �e����:'a 'j;:b:l�' o�f�!:��. ���d!�� ��PIE.� OS resultados �té agora 3JPura-1 Sr, AIR SILVA Negruch? Oliveira -:- Dr,.; Car-las. semana�s: I sene B - três aulas sema- cola de Aprendizes Marinheiros; tenente-coro· dos em 7 cidades de partes d,i- ,

S·l doso RaImundo Gmmaraes -

na,s; II sene B - três aulas semanais; II nel Nilo Chaves Teixeira, comandante do 14" Faz anos hoje, o sr. Alr I -

AI' K' 1 I C5e;!e C - três aulas semanais; III séri.. B _ B. C" major-aviador Epaminondas Chagas, ferentes da Itália, segundo no-
va, fundonário da Agência �ce Ime - gnes arvar-

tres aulas semanais.
-

coma.ndante da Base Aérea; coronel Cantídio .

Ansa ·nfo
<J lh A

.

J F nciscoTotal: quinze aulas semanais. Régis, comandante da Fôrça Policial; desem- ticia a agenCIa , 1 rn:am Ford, da Firma Tiufi, Amim & O rau]o - orge ra
PROFESSOR tf�f.k�lO VICENTE bargadores Urbano Müller Sales e Luna Freire; que o chamado bloco comunis- Irmão, de Lima - Adolfina Petry

Cadeira de Matemática PROFESSORA LAURA DA LUZ ta-socialista vencéu em 4 de- ,José Bernardo Mendo1"l��
Curso Fundamental: II série A - trés au- MONTENEGROlas semanais; III série A - três aulas sema- Cadeim de Trabalhos Man.u<1i.s las, tendo os conservadores, m- Visitas:

nalS; IV .série - três aulas semanais; V sé- Curso Fundamental: dez aulas semanais; clinados pela democracia, ven- EAtiveram, .ontem. em nessa ...."!"Ie - seIS aulas semanais. Curso Norma!: cinco aulas semanais.Total: Quin7.e aulas semanais. Total: quinze aulas semanais. cido em outras 3, dação. onde.. demol'Qram em
PROFESSOR A:-I1'ONIO MÂNCIO DA PROFESSORA MARIA LíGIA MüLLER aqt'Qdáv1l1 palestra, os senhores dr.

COSTA Cadeira de Callfo QrfeôlM'co Eug3nio Trompowaky Tauloa Fí-Cadeira de Ciên-cias Naturaü, Fisica e Curso Fundamental: nove' aulas semanais; d O OQuim-ica Curso Normal: duas aulas semanais.

B R I T O
lho, MM lUIZ . e i.eito; scar

Curso Fundamental: IV série - três a''t- Total: onze aulas semanais. GUltavo Krieger, dd. Inlpetor Es-las de Ciências l\'aturais; V série - três au- PROFESSOR ALDO NUNES
.

colar Munícipal; João Luiz Gon.Ja� de Física; V série - três aulas de Qui- Cadet'ra de Dese1l1to
mIca. Curso Fundamental: quinze aulas semanais; zaga, funcionário público muni-
Total: nove aulas semanais. Curso Normal: quatro aulas semanais. O alfaiate indicado CiPCll; e Julio Reinaldo HHdebrand.PROFESSOR .TOSt MARTIXS '\fETO Total: dezenove aulas semanais. TI·radentes. 'I todos residentea na operosa cidadeCadeira de Ciências Naturais, Física e PROFESSOR JOAQUIM ALCÂNTARA i"

Química DOS SANTOS de Brulque. onde o ultimo exerce
Curso Funrlamentãl: III série fi - três Cadeira de Psicolopia. e Pedagogi<1 O cargo de chefe do Serviço Na-aulas semanais; III série B �- três aulas se� Curso Normal: I série - duas aulas de cional da Malária. ..l1lanais. Pedag-og-ia. I série - três aulas de Psicnlf)g-ia, PI' l'

,'rotal: ,eis aul�s semanais. II série - duas aulas de Pedagogia, II série U Selra Gratoll pe a atenclolla vlllita,
PROFESSOR HEXRIQCE 'tlRÜG(�;,.rA"''\f _. duas aulas de Psicologia. *

Cad,�ú·'1 de História J..Va.fltral Total: nove aulas semanais.
Sur,o Fundamental: V série - 4 IlUlas de PROFESSORA MARIA MADALENA DECtencias '.'aturais. ( MoeRA FERROTota1: nUcttr0 aul..·1.s semanais. 1_ Cadeira de .:lJetodo!ogia e Prática. do
PRO?ESSOR 0DILOX FER'\fA:\'DES En..":lIo
Cadcú·a. 0C llistôriu Geral do B,'a.';i! Curso t\ormal: I série - duas aula!' de j\-fe�

1 <:.Curso Ft.l11damé�t�l: I série A - puas au- tnrlüiogia. t c;úie - três aulas de Prática rio
;1. SI.."Tll<l.na!s: I sene B - duas all.as sema- Fnsino. iI série - três aul.?s de lvfetoriologia,
n:j�; TT série A duas aulas semanais: Tr rI sél·ie -- quatro aulas ele Prática do Ensino. O PRECEIJ.OSt'flf' 13 duas aulas semanais: II s�rie C·- Total: doze aulas semanais.duas allla, somanai,; III série A-deas aujas PROFESSOR HENRIQl.-F, STODTECK
i-�man;1.i.s; Tl T série B duas aulas ',emanais; Cadeira dL' Soc(o!o.o:·a e H'·stórz"a da Educação
.. V s('ne·- .·l'.las aulas semanais. C:.ll"<:r") "1\"ormal: I série - trés aulas !'lema-'robl df'7psst'is :1:.ll<1S scmanaic;. nais. TI stt·ie trl:s aulas s�mati.ais.
PROi'ESSOR. \ IT.'.l -\R OR.LA:\'D'J DL\S Total: ,,;, ".ulas ,emana,'
lo(feira '.- I;C·),.'·",'·;" Gcral e do Brasil PROFE";SOR FIASE AG:\ESIXO F.·\RACO
Curso Fm, i1.rr ·-:":1.1: T s�rie A - duas au- Cadcir�� de Bio!o.(ii'-a Edl!ca ·iO-;�.lJ.llas <.�·,·l'·�\tlai:,. J ::; ..··,;1· B - duas aujas S:"'!.13.- C'lrsl �;i,:'mal: I ::;tne três 2..:1 �s sema�

n�is: Ti St ··it� ..\ (;1::1:- aulas <:.pm:'J1.-qj_o;· IT Il,::.i ... rr ..;éri(' - três aulas semanais.
�t.'ri(' l� Ib-ô.:.:-: él. I <\5 sl·manais: II s�rie C - f"t'i' seis :H11as se-manaÍs.

�:l:as aulas .sem;·' ,T!I st:rie A -Irlua<:. at.I- P11':>"1 -se. cnmur,ique-s« t" c'�.mrra·g;'
·4" '·(·1l1:tnaL": I T S('··w TI - dl1rt� !ll<l<ls �. r·'t;ria de F<:,"ar!l) dos ;\eg, �i()" ri:'!. Jus-3(;;1�·n TV rl!l�<: �,,1 ... ,

S(,l;l�t ':'11; 'Zl('; ( p S."l.t:cle·, em Florianó: h.;. 12
Tut�\l: dezí ;scis aulas semanaiS. :h: março de 19-+ú.

SócialllIVida o ESTADO encon··
Ira·se à venda na

banca de jornais
cSeck»

Decretos de 2 de março de 1946
O Interventor federal nos têrmos da resolu

ção n. 25, de fevereiro de 1946 do D. R. G,
(oficio n. 9, de 25 de fevereiro de 1946), re-
solve

Pôr á distrosição :

,

Vilmar Orlando Dias, ocupante do cargo de
Lente, padrão K, cio Quadro único do Esta
do (811 secção, 10 grupo -- Geografia e Cosmo
grafia - Instituto de Educação de Elor ianó
polis), do Diretório Regional do Conselho Na
cional de Geografia, neste Estado.
O INTERVE:'-i'fOR FEDERAL RESOLVE

Conceder exollof!raçà.o.-
De acõrdo com O art. 91, § 1°, alínea a, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941:

L,Maria da Conceição
Oliveira

VENDE-SETl'on.correu aAte-ontem o ani
versário natalício da gracio.a e

gentil lenhorita Maria da Concei
ção L. Oliveila, ddeta filha da
exma. 111'0, viuva Judite Liberato
Oliveira,
A inteliqente anivsNO.riante crue

cura0 com brilhantismo o primei
ro ano vocacional do lnatituto de
Educação. e cujos dote. moraa e

simpatia lhe gran�aram inume-
1'08 amizade.. foi. muito cumpri-
mentada

.

Tardiamente. embora. O E.tado
apre.e"ta. lIeus votoe dAt felicidade,

Uma carroceria de caminhão
e uma cabine. feita em P. Ale
gre,' em perfeito estado, Preço
de ambas Cr$ 3,500,00,
Tratar cem o Empresário da

Áuto Viação Coqueiros.
�:

A Carlos Costa, do cargo da classe F da car

reira de Professor Normalista, do Quadro
Único do Estado (Grupo Escolar "Profes
sor Germano Timm ", de joinvile).

.A Desauda Bosco, ocupante do cargo da
.dasse F da carreira de Professor Normalista,
,:lo Quadro único do Estado (Grupo Escolar
�"Lauro Müller ", de Florianópolis). MACHADO a elA.

AclOlaota.e Re"_ntaga. em
GwaI

I'-4tri.: FIorian6poU.
Ruo João Piato i a. IS
Ccriza POIItal , 37
nUcal: Cruciúma

R'GO Floriano hboto. a/a
(Edil. P1'6prit,oJ.

T.I�: ·PRIMUS'"
AQ.:at... _ priftOipaia
alulÚDt'PicM do Eittad.,

Josti�a, Educação
e Saúde

Desembarcados
data:

na mesma.

Procedente de Pôrto Alegre
- Gurt Bercht.

PerdeU-Ie uma. de pedra., no

baile carnava!ellco de segunda-feira
no Lira. A peslloa que a 1Incontrou,
devolvendo·a a a.ta Redação, será
gratificada,

Viajantes:
Movimento de pallaqeiro. da

Panair do Bralil StA no Aeroporta
de Florianópolis.
DIA 9 -- Procedente do Rio de

Janeiro: Dulce Gerber,
Com de.tino á Porto Alegre:

Enio Petel'len e Carmem Zilah
Peteraen,

Relação dos passageiros que DIA 10 -- Com destino á Curi-
embarcaram nl Capital, dia tiba: VQlderna� H. Beyentedt.
12-3, pela '1eronave da Cruzei- DIA 11 Proceliente'3 de Sã.o

Paulo: Walter Novogrodsky. Erme-
1'0 do SuL lioa Mo ..er, Ce:<ar Augusto Maser
Para São Paulo - Matias e Ary Nicomerys Lentz.

Filizola, Walter Lange, Lores Com destino a Porto Alegre:
Corsini, Ana Hoepcke, Himz Amilcar de Garcia,

DI·A 12 -- Com destino á Sã.o
Laus e' Alice Laus, Paulo: João Manllur Elias.
Para o Rio de Janeiro -

Com destino ao Rio de Janeiro:
Daura Ramos Rocha, \\-alter Carlos Natividade e Bibiana Fer

reira de Paula,
Procedentêa

Werner Rodolfo
Theo Moeller

DO DIA
FONTES DE PROPAGAÇÃO

OS convalescentes de febre t,fica
constituem perigosas fontes de pro
pagação da.. doença, porque suas

fezes. durante algum tempo. ain-
da contêm bacilos. Rocha, Júlio de Almeida Afon-
Se �� p';uco tempo que teve fa-

so, Antônio Galdi'no Campos,
b:.e �lhca't lave SU?S maos. bf_;e-I Elsa Deeck e Victor Felix
quer. ,emer. e, com agua e 5'a ao.

J
_

SNES. D88Ck, I �'ontenelle,

de Porto Alegre:
Mueller. Henrique
e W-a.!ter Goms!I

I

I
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pao
Rio, (C. P.) - "O Pão

que o diabo amassou" ...
O vespertino "A Notícia"
revela que o Moinho San
tista sozinho, teve em um

ano ° lucro de setenta e

nove milhões e quinhen
tos mil cruzeiros. Comen
tando então, o referido or

gão diz: "O famoso moi
nho age á vontade contra
o interesse coletivo, põe e

dispõe a seu talante do

grão importado do Prata,
dita preços e contribue
em larga escala para as

situações aflitivas em que
frequentemente nos en

contramos em relação a

esse genero de' primeira
necessidade.

<,

No ano de 1944 tão vul
toso foram os, negocias
realizados por esse apare
lho de sucção da nossa

economia que os seus lu
cros atingiram a soma de
79 milhões e 500 mil cru
zeiros. "A Noticia" acres

centa: "Mas há um con

fronto a fazer afim de que
melhor se compreenda a

natureza dessas transa

ções.
Enquanto o Moinho

Santista assim se locu

pletava as tres mais im

portante vias ferreas pau
listanas, Paulista, S. Pau
lo Railway e a Mogiana,
reunidas, registravam um

lucro a p e nas superior
aquele em nove milhões e

quatrocentos mil cruzei
ros.

Discriminadamente, as

sim se distribuiram as re

feridas vantagens: Pau-

lista, com Cr$ .

47.100.000,00; S. Paulo

Raylway com Cr$ .

24.400.000,00 e Mogiana
com Cr$ 17.400.000,00.
::Essas, organizações ferro

viárias por seu turno eons

,tituem forças de expan
são da riaueza nacional
dão trahaiho a milhares
de operários, aUmentam
com servico modelar de

transportes numerosas i.:

dustrias e a lavoura, e em

suma representam qual
quer coisa de muito sérío
na vida econômica da na

cionalidade.
Percorrendo com seus

trilhos as zonas mais opu
lentas e 'carregando para,
05 mercados uma

enorme variedade de p_ J
dutos, nem assim elas co+

seguem síquer de longe se
,

aproximar. isoladamente
de um. simples" -,�OI
de trigo, na eolheíta de
beneficios.

. para o� seus

cofres".
*

PROVIDÊNCIAS
SUGERIDAS

Rio, 9 (U. P.) - A co

missão nomeada: pelo
.

G,
nístro do Trabalho para

que o diabo

Vida de perigos, a vida da mulher
Sujeita continuaaucnte ás pertubações próprias de seu sexo, tendo

(J seu aparelho genital constituído de importante e delicadíssimos ór

gãos cujas irregularidades facíhoente se transformam em gravíssimos
males, tem a mulher sua vida ameaçada por constantes perigos e pre
cisa, pois, estar sempre' vigilante. O seu fluxo mensal é um verdadeiro '

espelho de sua saúde intima: si vem regulando em dias certos e em

quantidade certa, sena dores, cólicas, tonturas, enjôos, etc. tudo está
bem. Mas se aparece em abundancia ou, ao contrário, diminuindo, Irr-e
gular ou retardado então urgem providencias imediatas. Mas nada de
recorrer a um remédio qualquer. Os' seus males são de duas naturezas

diferentes - os que' se tnsmdfestam pela abundância de regras e hernor

ragias e os que se manifestam pela falta, atraso ou dimínuição de re

gras - e, portento, exigem remédios diferentes. O Hegulador Xavier,
atendendo a 'essas duas naturezas...diferentes dos males femininos, é fa
bricado em duas fórmulas diferentes: o N°. 1 para os casos de regras

abundantes, prolongadas, repetidas e hemorragias e o N°. 2 para os

casos de falta .de regras, regras diminurdas, atrazadas ou suspensas.
Portanto prezada leitora, o Regniador Xavier N°. 1 'ou o .Regulador
Xavier N°. 2, conforme o seu caso, é o remédio único e insubstituível,
capaz de combater eficazmente e afastar de manelra definitiva os seus

males, conservando-a a salvo de todos os graves e traiçoeiros perigos
que ameaçam a sua saúde e a sua vida.

amassou O' PJ.AZ,E. D)E, VI,VE,R
'.

.

E'·· o'A DII!GiES,1ÃQ_3,:/

I.

·1

estudar e resolver em ca

rater definitivo- o caso do
aumento do preço do p1,J
voltou a reunir-se sob a

presidência do sr. Astolfo
Serra, Diretor do DNT.
Com exceção do repre

sentante da Prefeitt ra

que decidiu não mais par
ticipar da Comissão, estí
veram os membros da Co
missão debatendo longa
mente o assunto e apre
ciando devidamente a SI

tuacão interna e externa
do mercado do trdgo nota
damente da produção ar·

gentína, com a qual nos

abastecemos trocando se

medidas sobre a possíbili
dade de se conseguir com.

a intervenção do nosso go
vêrno junto ao govêrno
argentino, Inorementação
das remessas periódicas
para que não nos venha
a faltar o precioso eereal.
Verificou-se que em vis

ta do. estado atual, difícil
será baixar o preço da
venda do pão, dado o ele
vado custo do trigo, que
vimos recebendo 'em pe
quenas quantidades, aliás
de procedência americana
e canadense. De qualquer
forma admitiu-se que o

preço do pão deve ser es

tabelecido em função do
custo da farinha.
Decidiu-se Igualmente

que seria de todo o in
teresse interceder junto
ao govêrno brasileiro, no

sentido de se estudar a

proposta do govêrno ar

gentino sôbre a troca de

trigo por pneumáticos,
produto de que está mui
to necessitada a Repúbli
ca do Prata para o de
senvolvimento dos servi

ços de transporte de trigo
das zonas produtoras pa
ra o cais. Pode ser que as

sim acabe o contnvbando.
A Comissão procederá,
ainda, rigorosa fiscaliza

ção sôbre o stock de trigo
existente no Rio de Janei

TO, ouvindo representan
tes dos moinhos e pada
rías e os empregados das

padarias.

TRIGO POR PNEUS

Rio, (C. P.) - Conti-
núa grave, a situação
criada pela escassez de es·

toques de trigo nos moi
nhos. O carregamento
prometido da Argentina
daTá apenas para o con

sumo de cinco dias. Com o

propósito de obter escla

recimentos, sôbre os no

vos embarques da Argen-
. tina, procurou a reporta
gem, o general Nicolas
Accame, embaixador da

nação amiga.
>8. Ex. acolheu-nos com

a sua gentileza habitual,
em resposta ás nossas per-

guntas, declarou: "Como
já tive ocasião de acen

tuar em outra entrevista
o problema do abasteci
mento do trigo do Brasil é
peocupação máxima do

govêrno argentino. Estou
estudando com o ministro
Neves da Fontoura, um

plano em conjunto, para
regularizar o intercâmbio
comercial com os nossos

(países. O carregamento
de .trigo que chegar ao

Brasil será a primeira re
.,..",,�-� decorrente desse
plano de provisão. Natu
ralmente outros virão,
atender completamente
as necessidades do Era>
sil". O jornalista pergun
ta quando estará pronto
o plano e o embaixador
Accema responde: "Possi
velmente em começos de
abril, dependendo no en

tanto a exportação de tri
go da presteza com que o

Brasil enviar a Argentina
uma partida de pneumá-

, rticos afim de aliviar o nos

so problema de transpor
tes, cuja gravidade é cau

sa fundamental do retar
damento da remessa de

trigo para o Brasil.

Aproveitamos a oportu
nidade para perguntar a

S. Ex., se o ato proibindo
a exportação de tecidos,
havia 'repercutido na Ar

gentina. e o embaixador
declara: "Certamente''�

(Do "Correio do ?OVO",
de Pôrto Alegre).

A azia, dores, eructações e malestar, após as refeições,
indicam hiperacidez estomacal. Com a frequência desse

desconforto, criamos até uma prevenção ao natural

prazer da alimentação e é assolada nossa alegria e

vivacidade de espírito. Magnésia Bisurada - composição
alcalina de eficácia comprovada em todo mundo - neu-

"tralíza fácil e rapidamente a hiperacidez estomacal
e restabelece o bem-estar.

M\agn·ésia,
'

:'BI;SURA,DA
I ,6 li COM'PRI'MU)O'S,

I

Laboratório
Clínico

RUA Joio P�TOI 25
Fone: 1448

Em frente ao' Tesouro
do Elitado

Florianópolis
Dr. H. ü S. Medina Parm. tIarbal Al1res dI! Souza

rum. L da Costa Avila

Exam.e de sangue, Exa.me para verificaçã.o
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificaçã.o da gravidez, Exarile <ie escarro,

Exame pare. verificaçã.o de' doenCQs do

�ele. boca e cabales. Exame de fézes,
Exam.e de secreções.

�utl)vaccinas e transfusão de sangu6s,
}:;xarne quimico de forinhas, bebida

café. águas, "te.I
-

CASA MISCELANEA díatri
buidcra dos Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

B R IT O
o alfa iate iDdic�d8
Tiradsote's 7

�--------------........

.ESCRITóRIO ,JURÍDICO COMERCIAL
AII.unto.: Jurídicos·- CornerciaÍ8 -- Rurais e Informativo.

Endereço 'I'el, ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Conaulte nOll9a Orqanização ontes de le decidir' pela com

:sua ou venda de imoveis. pinhaÍ8 ou qualquer
empresa ne.te estado �

Diretor: _- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ...
-

ADVOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Saidaa - 2 hora. da
madrug"ada

fARMACIA ESPERANÇA
•• I'anaaehtteo NILO LAU8

VIAGENS
Fpolls. -- Jol2lvHe

I Jolnvile-.Fpol,iS.

I
Saída. 9 hora. da manha

I Informações nesta

redação...............�-._......- .......... ��

� .. lIorneIuI.
_... _ ...... I......... r..............

Sedas,

CASA SA

-

C··csmnrcs

�� aos
e Lãs

ORLA�DO SO A RPF_]LL]
Rua Uonse,lbeiro Mafra, 36�.._ loja e sobrelole - Telefone 1514 (red'e illterna)

. ,Cai,:a Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» ..... Florlanépalís
,

,

t
I
I
I

I

I

·1
I
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Não infringiram a decisão de Moscou I
Londres, 11 (U. P.) - A Grã- ção que não a que lhe compe- esses esforços foram fadados ao

fracasso, depois que o govêrno
búlgaro, provavelmente com o

apôio russo, recusou as propos
tas ua. oposição, exigindo garan

tias de eleições livres e de liber

dade de palavra e 'reunião, além
da promessa de que os dois 'pos
tos chaves do gabinete não fos

sem entregues aos comunistas.
Outras fontes diplomáticas

anuncíaram que a Grã-Bretanha Ihavia protestado repetidamente
junto ao govêrno búlgaro, nos

recentes meses, no sentido de

que Q govêrno patrocinado por

Moscou havia falhado em sua

tarefa de fazer cumprrr as con

dições do armistício.

retanha alinhou-se firmemeutc
detrás da política norte

mericana, relativamente à po

ítica a ser adotada; no caso da

ulgaria, e desmentiu que 'JS

stados Unidos ou o govêrno
ritânico tivessem infringido a

ecisão da conferência de Mos

OU, relativamente aos países
alcânicos. O porta-voz do Fo-

eign Office, que fez esta reve

ação, acrescentou que o govêr
o britânico estava completa

mente informado com relação
aos desenvolvimentos políticos
da Bulgaria e nada indicava que

representante norte-america

no tivesse assumido outra posi-

tia".

Como se sabe, a nota do go
vêrno soviético acusava Q repre
sentante' norte-americano, sr,

Maynard Barnes, de ter incitado
a oposição búlgara, com desres

peito aos princípios da confe
rência de Moscou. Assim é que o

porta-voz do Foreign Office ex

plicou que as posições britânica
e norte-amer-icana, na Bulgarra,
eram "paralelas", e acrescentou

que o companheiro britânico de

Barnes, o sr. Richard B.' Tol

lington, "havia tomado medidas

paira estabelecer um acôrdo po
lítico com o govêrno búlgaro,
que pudesse ser aceitável pelas
-tr ês potências." -Não

, obstante, .

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEMARCA REGlSTRAD

ItU31:atn�lA sntts ATACA TOa"O O ORGANISMO
. O Fígado, o Baço, o coração o Estômago. 08

PUlmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, DOres
008 OS80S. Reumatismo, Ceguetre. Queda do' Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como ltcõr.
O ELIXIR 914 está aprovado �jt'IO D. N. S. P.
como auxtlíar no tratemeato .j" SHiiis e Reu-
IDatisIDI, da mf>FlIDi\ origem. _

VALIOSAS OPINiOES
O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei moitas

base, é ótimo auxiliar do Ira- vezes o EL1XIR «911:1» obtendo
lamento da Sífilis principalmeB- se:@llre os melhores I'8sulladoa
te nos casos em que a via bo- oO'''lrltameola da Sífilis.
cal é a única possível

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolstll

FARMÁCIA DE PLANTIO
Estarão de plantão, duran

e o mês de março as seguin
tes farmácias:

16 (Sábado à tarde) - Far
mácia Rauliveíra _. Rua Tra

jano.
17 (Domingo) - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano. I23 (Sábado à tarde) - Far
mácia Santo Ag.ostinhO

- Rua IConselheiro Mafra.
I 24 (Domingo) -- Farmácia
Santo Agostinho - Rua Con
selheiro Mafra.
30 (Sábado à tarde) - Far

mácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

31 (Domingo) -- Farmácia
Esperança -- Rua Conselhei
TO Mafra.

O seraíço noturno será efe
tuado pela Farmácia Santo
Antônio, sita à rua João Pín
to.
-----------------�--

-r

EsT� ,

NA tiaRA.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
(Cpm um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. EIlsiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço teleeráfico: "Elibranco" - Lajes - Sto Catarina
----::

, I
I
'1
.,.--------------------------------------------,------

,

A I)VOGr\DOS
Dr. OSVALDO BlüLCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'f6RIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
Sala 5Escassez de café

nos EH. un.
Nova York, 11 (U. P.) -

Devido a fortes demandas dos
moageiros de café, corno resul
tado do aumento do consumo,
os importadores acham ne-Icessário racionar as qualida
des do produto a chegar entre
os compradores. IAs importações de café, es

tando com um� diferença de
14 por cento menos do que nos
primeiros cinco meses do ano

cafeeiro passado, totalízaram
na semana fdnda a 23 de feve
reiro, apenas 7.447.650 sacas,
em comparação com 8.641.193

.

no ano passado.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu-

quê>a. es

panhol.
irancê.,
inglêll,
etc

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática. FÍllica,
Química, Geologia. Minera
l.oq1.a, Engenharia civir , mili
tar e naval, Carpintaria. De

aenho Saneemento, Metalur
gia. Eletricidade, Rád.io, Má,

quina. Motore.. Hidráulica.
AIvenana • AqricultUl'Cl. Vete-

1 inciria. Contabilidade
Oicionário•. etc. e

I QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAHCIA ? IPROCURE A

Alfai�u�a!�oa���1��i!�8n�I���
o SEU Ot:!GANISMO

., � .

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & ela.

1 ':m-ais p·re'ferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PREMIO M � IQR CR S 6.250,00

�

iiêiiõ"piesideôfé-
Helsinki, 11 ro. P.)

Paasikivi foi eleito por '159
votos presidente da Elnlan
dia. Na votaeão parlamen
tar, 159 votaram em favor
de Paaslkívl, 14 para J.'
Staalberg, que foi o primei
ro presidente finlandês e 11
votaram em branco.
Paasikivi foi eleito para

completar o têrmo do man

dato do marechal Manner
heim que renunciou há dias
e que se estenderá até mar

';0 de 1950, sob a lei de
emergêncía que permite que
o Parlamento escolha o su

cesor ao invés de ser atra
vés um Colégio Eleitoral
como determina a Consti-
tuição. "

CREDiáRIO
Avisa aos seus clientes a mudanca de
escritório para a rua João Pinto n.s 5,

junto à Redação do "O Estado».
Muitas bcattícccões e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.m

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CA�XA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de _........... de 194 . _ .

ICONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.
'CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TrajaftO, 23 • Florianõpolis
Nome por extenso , _ .. _ . __

'

.. _ .

Local onde deverá ser cobrada a mensalídade '" _ ..

o Sabão /

,-\\\\'f,.O VIRCI:>.J � 0,\ � (;-'7
D.e WETIEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\V' ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MárCO

s��Ã2 ylRCtJt,1 ESPEciALIDADE
,. \

1 ..

' .....

A ROUPA BRANQUISSIMATORNA
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a f'im de tomar novas provi
dências para a organização da
equipe brasileira que deverá
concorrer ao próximo salame
ricano extra de atletismo a ser

realizado em Santiago do Chi
le. Além dos membros do C.
T., srs. Abel de Barros, Fritz
Manso, Hélio Dias Pereira e

João Correia da Costa, estive
ram presentes os STS. Rivada
via Correia Méíer, presidente
da Confederação; Célio de
Barros e Gastão ,Lobão, pela
Federação Metropolitana de
Atletismo, e EJdair França, vi
ce-presidente da Federação
Paulista de Atletismo.
Foram apreciados os traba

lhos preparatórios dos atletas
brasíleíros mas a C. B. D. não
traçou novos planos para o

treinamento final, consideran
do não ter cíencía, ainda, da

No interesse dos
aposentadoS e

pensionistas
o Comité pró Reivindicações

dOIS Funcionários Públicos, Ci
vis e Militares, com séde a tra
vessa do Ouvidor n. 25 lU andar,
avisa aos interessados que, nos
termos do decreto-lei 8.5.12, de
dezembro último, terminará a

31 do corrente o prazo para
que os funcionários aposenta
dos, bem como todos os pensio
nistas promovam, nos respec
tivos títulos, as apostilas refe
rentes ao aumento de proven
tos concedido pelo referido de
creto. Sendo ímprorrogavel o

prazo de 9 dias, a partir de 10
de janeiro, conforme determi-

contribuição financeira da F'B- nacional ao Campeonato Sula- na, expressamente, a aludida

deração Chilena para o compa- mericano a realizar-se em San- lei, após o corrente mês serão

recimento das delegações ao tiago do Chile. suspensos os pagamentos para
certame. Resolveram os pre- A equipe paulista é eompos- todos os que não tiverem to

sentes telegrafar à entidade -ta de 46 atletas masculinos e mado aquela medida e a sus-

andína informando que as des- 11 ifemininos. pensão do pagamento se prolon-
pesas da Confederação Brasí- * gará até que se verifique a pro-
leíra montarão em Cr$ ._..... DATAS PARA OS CAMPEO- vídencia da apostila. Atendeu-
380.000,00, imp-ortância essa NATOS DE FUTEBOL do a esse facto, a séde do Comi-

que deverá constituir a contrí- té, a partir de amanhã, estará

buiçâo. Solicitou ainda a C. B. Rio, 12 (Via aérea) - A franqueada, das 10 ás 17 horas

D., no referido telegrama, uma temporada carioca de futebol dos dias uteis, a todos os fun

resposta até o dia Iii do cor- obedecerá ao seguinte calendá- cionários aposentados e aos

rente. rio: pensionistas para o serviço, ab-
* Torneio Relâmpago - Iní- solutamente gratuito, de orí-

SELECIONADOS OS

ATLE.,
cio a 16 de março e término a entação e assistência para a

TAS PAULISTAS 3 de abril. urgente entrega, dentro do-
Torneio Municipal - De 20 prazo legal, ao Ministério da

Rio, 12 (Via aérea) - A de abril a 16 de [unho. Fazenda, á Prefeitura do Dís-

Federação Paultsta de Artletis- Torneio Início - Dia 23 de trito Federal e autarquias dos

mo já indicou os atletas que junho. titulos a serem -apostilados.
intervirão nas eliminatórias Campeonato Oficial - Iní-
dos dias 16 e 17 do corrente, cio a 28 de junho e término a

para organização da equipe. 27 de outubro.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

v

lendo o América, de 'Joinville,' desístido de enfrentar, nesta
capital, o Bandeiraate B. C.r êste sagrou-se campeão

estadual de bola ao cesto.
o PAULA RAMOS QUER EX
CURCIONAR À CURITmA
Informa-nos alto paredro do

Paula Ramos que o sr. Liberato
Carioni, tesoureiro do clube.
viajará na próxima semana.

com destino à Curitiba, onde
entabolará negociaçôs com um

clube local, para a realização
de uma partida amistosa no

próximo mês de abril.
*

INTEUESSAM AO TUICOLOR
Rio, 12 - O Fluminense

cientificou à F. M. F. que se

interessa pela renovação dos
contratos de Pinhegas, Vicentí
ne e Wilson.

*

TRINTA E OITO MORTOS E
INCALCULÁVEL NÚMERO

DE FERID-OS
Bolton, Lancashire, 11 (U.

P.) - Trinta e oito pessoas
morreram e outras, em número

.
ainda incalculável, ficaram fe
ridas, com o desabamento de
uma secção das arquíbancadaa
do estádio de Burdem Park, on
de de sessenta a setenta mil
pessoas assistiam ao jogo de
futebol profissional entre os

"Bolton Wanderers" e o "Sto
.ke City ",
Muitos espectadores foram

esmagados, ou feridos ou con

tundidos com a queda de cente
nas de outros, dos degraus su

\]J'eriores, sôbre êles.
Só DEPOIS DO "RELÁMPA·

e

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva

*

60" O FLAMENGO PODERÂ
IR À BAíA

Rio, 12 (Via Aérea) - O
presidente da F. M. F. despa
chou o pedido de licença do C.
R. do Flamengo, para excur

sionar à Baía.
A entidade metropolrtana

negou o pedido do grêmio M]

oro-negro, considerando que
as datas mencionadas para as

exibições em Salvador, isto é,
14, 17 e 24 do corrente, coli
dem com a tabela do Torneio

- Relâmpego, ja elaborada e
.

aprovada pelos clubes que do
mesmo participarão.
Em seu despacho o llresiden

te da Federação acresoenta

que o Flamengo poderá utili
zar as datas do período de 3 a

20 de abril, que separará o

Torneio Relâmpago do Torneio
Municipal.

*

NÃO PODERÁ MAIS SER
AMADOR

Rio, 12 (Via aérea) - A C.
B. D., negou o pedido de rever

são para a classe de amador
do jogador Cadona Cervo (Luiz
Antônio), do Astoria, por ter
o referido jogador revertido já
duas vezes.

*

SÓIUENTE CO}I O ArXÍLIO
DA :FEDER CÃO DO CHILE
OS BRASILEiROS COSCOR
RERÃO .AO SrLAJIERICA-

XO ns ATLETISJIO
Rio, 12 (Via aérea) O

Conselho Técnico de Atletis
mo da C. B. D. esteve reunido,

�-----�------------------------------------_,

/ I"'. nos VAlleJOS

�.J.'DJ\r/..":f:. tI,t.-=? � iíl
� � �� '"

.: 'lI JP .'

Telegrama
o Sr. Presidente do Clube

dos Funcionários Públicos Ci- JoãO Batista Ivis de Santa Catarina, recebeu

I
os seguintes telegramas: BonnéJssis
DE SERRA ALTA - Fun- DV GA Icionários Públicos Municipais

A O DOS
Serra Abta hipotcam solida- Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Telef. 16-31
ridade movimento iniciado co-

legas Pernambuco. ..������������
Alvaro Guerreiro Kruger, APENAS Crf 3.UO

Iracema Araújo Oliveira, Ubal- Com essa ínfima quantia Voef
do Kock, Willy Betdlin, Alice Mtá auxiliando o &eu próximo.
Zípperer, Afonso Lucia Perei- C.niribaa para a Caixa de Esmola(

1 ra, Francisca B. de Sousa, An- � 1Dd••Jltee d. FloriallÓpoUa.

��n�a����ira de Sousa e Nil- Noticias de
DE CONCóRDIA - Funcio- H II dn á r i o Prefeitura Município O ywoo

Concórdia acompanhando mo- ERROL FLYNN VEM FILMAR
vimenta união servidores Per- NO BRASIL
nambuco e solidários demais Hollywood, 11 (U. P.) -
colegas Prefeituras Estado, Seguindo o exemplo de Orson
vem hipotecar inteira solida- Welles, Errol Flynn, viajará
riedade ao movimento inicial para o Brasil, afim de totogra
essa capital, delegando plenos far cenas para o seu próximo
poderes gerais V. S. para re- : filme.
presentar-los em conclaves que I

*

houverem para tal restall:a.
.

Mickey Rooney, que acaba
Atenciosas saudações. de chegar da Europa, onde
Juvelino Matos, Júlio Moritz, serviu nas fôrças armadas nor

Domingos Machado de Limas, te-americanas retornou a Hol-
João Cidadela, Wanderlad Ces- lywood.

'

so, Geferino Bitencourt e Ro- *

berto Cripa.

Cines ODEON -I�PERIAL

Geraldine Fitzgerald, será a

companheira de Gregory Peck
no filme "In short happy lífe
of Frances Macomber", hístó
ria de Hemingway.

-

HOJE
. 3 - Fox Airlplan New - Jorn.

CINE ODEON Preços: Bras. e Britas - 1,20
ÁS 7,30 horas Estudantes: - Cr$ 2,00

Das páginas do célebre! Cavalheiros: - Cr$ 2,40
romance do imortal "Rafael! "Imp. 14 anos".
Sabatíni", surge a mais ím- t" .. " ..... ..... ..... . ...

pressíonante história de amor PRÓXIMO CARTAZ
e aventuras! Amanhã - ODEON

O CINE NEGRO - O filme considerado pela
(Téchnícolor) - com critica 'como o maior destes úl-

Tyrone Power, Maureen timos 10 anos:

O'Hara, George Banders ARCO - IRIS
Romance! - Duelos!

Perigos e Sensações!
No Programa: 1) - Reporta
gens P. R. A. 9 - Nac. Cinédia.
Preços: Cr$ 3,60 (único).

Geral: Cr$ 1,00
Censura: "Imp. 14 anos".

,. ....

Camisa., Gravacas I:"llame.
Meiasda. melhores, pelos me

nores preço••6 na CASA MIS
CILAN''RA - RunC. Mafra. 6

Academia de Comércio de Santa Catarina
ABERTURA DAS AULAS

Comunica-nos a Secretaria da Academia de Comércio de
Santa Catarina que as aulas do Curso Comercial Básico terão
início no próximo dia IS, às 19 horas e as do Curso Técnico
de Contabilidade e Contador, em o dia 16, às 19 hoe a s ,

Domingo: Odeon - Imperial
, O cinema avança um passo
e transporta á tela tudo o que
vai no íntimo de uma linda
mulher:

I
A MULHER QUE NÃO SABIA

AMAR
! 'I'écnicolor

I Ginger Rogers, - John Hall,
Ray Milland, Warner Baxter

e Mischa Auer.

HOJE
CINE IMPERIAL
Ás 7,30 horas

- Sessão das Moças -

- Um filme impressionante
e real, contando a dolorosa
história de duas vidas!!!
TRIUNFO SOBRE A DOR

com

Joel Mac Crea - Betty Field
Eternecedor! Sublime!

No Programa: 1) - Reporta
gens P. R. A. -9- Cinédia

2 - O Tocador de Harmoníca
-Des. Colorido.

AVISO
A direção dos "Cines Coroa

dos" - avisa, ao publico, que
a censura do filme "O AR80
IRIS'' - que será exibido ama

nhã, no Cine Odeon, não per
mite a entrada de menores de
18 anos, o que será Rigorása
mente - observada.

Eliminados, os novos

,
automóveis para

I
automóveis de tipos de antes

Os g'randes produtores de da guerra até 1948. O "show"
antomóveís concordaram em automobilístico marcado em

eliminar os novos ntodelo!i;-I Nova York uara 1947 foi ean-
1�47 e continuar a produção de eelado.

tipos
1947

de
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNIC,\ ;\IÉDICA Ei\I GERAL

])Oen<:as elo coi-açâo, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSUVl'ómo: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUJII'AS DIA RIAlUIENT:E:
das 15 ás 18 horas

BESID11:l\'(')A: Av. Trompowski,
62 - Fone lIlanual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE.
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia elinica e cí
.� Irurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamellte das 15 às 17 horas.
BESIDRNCIA: Almirante Alvim.

36. Fone )\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO·
DE ASSIS

IDos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MF�DICA DE CRIA::-'ÇAS

ADUI,TOS
OONSUI,TóRIO: Rua Nunes IUa
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID:f:!\"CIA: Rua Marechal GUl-
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Un íverstda
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
eas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospítal
Psíquátr ico do Rio na Capital F�

deral
CLíNICA I\fÉDICA - DOE�ÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO' CONSONI
CIRURGIA GERAL - Al>TA CI
�URGIA - MOIJÉSTIAS DE SE
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Medí-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do'

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
liai'cs, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. vartco
eeíe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te]. 1.598.
RESID"êNCIA: Rua Esteve$ Jú'

nior. 179; Te!. lU 764

DR. NEWTON D'AVILA

f

(

Religião

Oueraçôes - "ias Ur-inárías -

Doenças dos intestinos, réro e
a n u s - Hemorro ícras. 'I'rutamen

,O da coli te amebtana.
F'isroterapta - Infra vermelho,
Consulta: Vi tor Meireles, 28.

Atende diariamente às l1,30 ns.
e, à tarele, das 11) 11s. em diante

Resíd: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

Catolicismo

O SANTO De )lIA

13 DE MARÇO
Beata Mafalda, Virgem

Nasceu em Coimbra aos 11
de Maio de 1195, sendo seus

pais D. Sancho I", rei de Por
tugal, e D. Dulce, dando-lhe
estes o nome de Mafalda. Cedo
manifestou-se na menina uma

profunda religiosidade', que
I se exprimia pelo amor ao sa-

crifício. A ocasião para tal
não se fêz esperar. Tendo
Afonso no subido ao trono de
pois da morte de D. Sancho,
julgou o novo soberano pro
veitoso para seu país o casa
mento de Mafalda com D.
Henrique de Castela. Este ti
nha apenas 10 anos de idade.
Mas as cerimônias do casa-

mento religioso se fizeram,
com grande pesar para Ma

.•
I
falda que só pensara e pensa-

I va dedicar-se a Deus na vida
claustral. Eis que, antes que
Henrique chegasse à idade
núbil, descobriu-se que eram

parentes. O casamento foi
anulado oficialmente, e Ma
falda voltou para Portugal.
Retirou-se para o convento de
Arouca, onde introduziu a Re-

............... ...r.iO"_Ptil •••••= gra de s. Bernardo. Sua vida

AUTOMOBILISTAS lf1
Atenção

:'

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

rie, 13�

" -........td._ ....._ ......

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA-
P..d.d. e. 187. -. Sé",: I A I A
mCENDIOS .. TJU.!fSPOKTES

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978A01 ;755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

* * *

'-"_

.

,

no convento não a impedia de, I pgener?·s�mente,. �o�fJrrer \ tôda
.

equenosa especte de rmserias. Grande
era sua devoção a Nossa Se- ,
nhora da Silva, c_Uja i�agem anunclosv,enerava e ennquecIa, no

.

Pôrto. Voltando de uma desta
peregrinações, caiu doente, 1\"0101- a o' leo cru'perto do Rio Tinto. Mandou I
chamar a abadessa de Arouca,
despedindo-se assim de sua

supeníora. Oonseguíu-se levar
a santa religiosa para Arouca,
onde veiu a falecer alO de
Maio de 1259.

•

* * *

VENDE-SE um marca "Cli.
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 't'elefone 1134.

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto

fado, em bom estado.
Dirigir-se à caixa Postal lOS'

Nesta.

"O machado já está posto á
rais das arvores: toda a arvore

que não dá bons frutos será
cortada e lancada ao fogo".>

JESUS .. .. .

VENTJLADORESQuando estivermos com os

nossos pensamentos integra
dos no Senhor, nós nos torna
remos forças geradoras do
bem.

Vendem-.e doi. ventilador.. elec
tricoa. grande.. para cima de me

.a ou parede, .endo um o.cilante,
proprio. para e.critório. barbea
ria.. cafe., etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

CASA Precilla-.e alugar
urna para mora

dia em rua moi.
ou menoll central -- Dão-.e refe
rancia.. ou fiança. - Informar a·
A. Pena. rua Deodoro. 18, ou no
Banco do €:omél'cio.

.. "" .,

XN'l'E�OR RÁJIOS
•

Jesús mais se interessava

pela pobre ovelha desgarrada
do que pelas noventa e nove

que não se extraviaram. Mas
os homens, mesmo muitos dos

que se dizem cristão, dão, ge
ra1mente, me nos atenção
aqueles que mais precisam de

amparo e orientação.
OSCAR F. CARNEIRO

V d e
Uma moen e-s tocicleta

marca "Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to. Tratar na rua Nereu Ra
mos, n,

o 523 (Estreito).
10 vs.-B

*

"Aconselhar é sempre útil,
mas aconselhar excessivamen
te pode traduzir esquecimento
de nossas obrigações. Assim

digo porque meu caso, a bem

dizer, é muito semelhante ao

seu.

Fomos ao círculo carnal para
construir com Jesus, mas caí
mos na tolice de acreditar que
andávamos pela Terra para
discutir nossos caprichos. Não
executei minha tarefa mediú
nica, em virtude da irritação
que me dominou, dada a indi

ferença dos meus familiares
pelos serviços espirituais. Nos
sos instrutores, aqui, muito
me recomendaram, antes que
para bem ensinar é necessário

exemplificar melhor.

(De Os Mensageiros)

I

Sapãlol'ia Jurity
'Rua Tiradentes 19
Apresenta seus últimos mo
delos em calcados finos

para senhoras

• • •

DINAMO
VENDE-SE um de 12 HP 7.500

velas. com 6.000 metro. de fio de
cobre.
Tratar ne.ta redação.

. lSv.. alt-' 8
--------._----

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certissí
ma vitória do aperitivo KN0T.

•

"Onde a maioria vive com a

bondade, a maldade da mino
ria tende sempre a desapa
recer".

(De "Os Mensageiros") .

'q.'.. c,••1,."-A.%..
rilllriIII Fabricante e distribuidores das afamadas con- I.'11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grane

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamento.
pal'a alfai(1tes. que recebe diretamentE' das

II
fábrica.. A Casa -A CAPITAL- chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em Florian6poli•• - �FILIAIS em Blumenau e Lajec.
...................................................................... 1 --._ ..

melhore.
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Os russos se movimentam ���!�n� "Iro. !i)sta �,��DJ�tn!��to�!!�n��G",��que��,!!��.
Shanghai, 12 (U. P.) - Avi- pessoais e muitos abastecimen

ões e trens russos chegam dia- tos foram carregados para a es

riamente a Changchun, capital tação ferrea em caminhões e

da Mandchuria, transportando tanques.
soldados do Exército Vermelho,
segando o correspondente do O correspondente diz que
"To Kung Pao". O despacho, mais de 20 caminhões, conten
entretanto, não esclarece se as do uma porção de coisas, des

tropas vêm de Mukden, de onde de camas até bicicletas, foram dezembro de 1942. O sub-comité,
se retiram, ou se procedem da carregados num trem, e que 52 presidido pelo senador democra

Sibéria. O correspondente do tanques, cheio de abastecímen- ta de West Virgínia, Harlek Kil

Jornal ainda afirma que sacos tos, tambem chegaram á esta- gore, estava investigando a mo

de areia foram empilhados ção. 71 tanques partiram para bilização fie guerra. A listai dos

diante da sede do Q. G. sovíé-Í o norte, no sábado de noite. C membros do partido nazista foi

tico, em Changchun, e que as correspondente do "Central compilada pelo Departamento
tropas do Exército Vermelho Daily News" diz que os civis não de Guerra, tomando como fon

desfilaram pelas ruas. Acres- podiam penetrar na parte ocí- te informativa documentos e ar

centa que os grandes edificios dental da cidade, onde fica a quivos oficiais alemães. O ma

e angares foram convertidos area da estação ferrea, enquan- jor-general John Hildring, dire

em quarteis. O correspondente to os soviéticos se movimenta
do mesmo jornal em Mukden vamo O correspondente do "To
afirma que os russos levaram King Pao" informou que viu 25
de Mukden todos os pertences trens cheios de munições.
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Juizo de Menores Delegacia Regional
de Policia
Recebemos o seguinte ofi-

cio:
. I

"Fpolis., 11 de março de 46.
Sr.' Diretor.
Tenho o prazer de comuni

car a V. S. que, nesta data, as
sumí o exercício do cargo de
Delegado Regional de Polícia,
desta Capital

Saudações.
Arlindo Godoy - Delegado

Regional de Polícia.

* * *

o Juiz de Menores desta Ca
pital atendendo a necessidade
de reduzir as viagens de ôni
bus, dos funcionários, em vir
tude da dificuldade de trans

porte e encarecimento de vi
da, resolveu o seguinte:
I - O expediente do cartó

rio e demais secções do Juizo
de Menores, obedecerá ao ho
rário de 12 ás 18 horas, exceto
aos sábados, em que será das
9 ás 12- horas.
II - O expediente do Juiz

de Menores, para atender as

partes e advogados obedecerá
ao horário das 16 ás 18 horas,
exceto aos sábados em que se

rá de 10 ás 12 horas.

KNOT

Resenha Forense

Cines R I T Z ,.. R o X y
HOJE 4a Feira

RITZ - ÁS 5 e 7,30
-Ultimas Exíbições-

Do mais deslumbrante e es

petacular filme em tecnicolor
apresentado até hoje... com

Kathryn Grayson Gene
Kelly - John Boles - fVIary
Astor.
A FILHA DO COMANDANTE
Grande pela história de

amor .. _

Grandioso pelo seu esplen
dor .. _

Desfile deslumbrante de to
dos os astros da Metro ...

Censura: Livre
No programa: Notícias da se
mana DFB, - Notícias do

Dia - Jornal
Preços: Adultos - 6,00
Estudantes - 3,60
Crianças até 14 anos - 2,40.
ROXY - ÁS 7,30 horas
- Última Exibição -

1 ° - Cine Jornal Brasileiro
- DFB.

2° - Oscarito - Grande Otelo
NÃO ADIANTA C.HORAR
Uma comédia musical, re

pleta de sambas, marchas com
a particípação dos nossos me

lhores astros do Broadcasting
nacional ...
2° - Gracie Macdonal - Do

natd Woods
O CALOTEIRO

Preços: - 3,00 - 2,40.

J PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E r R A S,
ESPINHAS, ETC.

Correspondência especial de

Leslie Highley - O sub-comité
de Assuntos militares do Senado
tornou pública uma lista con

tendo 1.489 nomes de membros

do partido nazista, residentes na

Argentina! e de 643 residentes
nos Estados Unidos, desde 31 de

ALlRIO BOSSLE
Foi recen temen te nomeado

HOMEM DEUS
Beguseraé, província de Bihar,

- Um templo em homenagem
ao mahatma Ghandi foi inaugu
rado solenemento nesta cidade.

O ritual diário consiste em tra
bail hos de tecelagem - o princí
pio cardial da filosofia de Ghan
di - e na recitação das Escritu,
ras Hindus, na versão traduza
da pelo mahatma,
Esse templo, ao que se acre

dita, é o primeiro no mundo em

que se adora a figura de um ho-
mem vivo.

TOME RHOT

SITIO
Eatà a venda um .itio. distante

18 km. da capital, J\a ilha, com
183 ma. de frente e 200 de fundoa.
cortado peJa eatrada O'erlll, com
uma ca.a de material a madira,
pa ra 600 ma. de lenha.
Tratar neeta redação.

Achados e perdidos
Pode o sr, José Ibagí pro

curar nesta redação o recibo de
6000 cruzeiros que lhe foi pas
sado pela firma Carlos Hoepcke,

!
e encontrado na esquina ..da
'Confeitaria Chiqninho.

NUNCR EXISTIU IGURL

do Departamento de Guerra, de-
c1arou ao sub-comité que 31 lis-

ta contém apenas parte dos no

mes do total dos membros do.
,

partido nazista que se encon-

tram fora dai Alemanha. Expli-
cou ele que os arquivos do par
tido nazista foram descobertos

pelo exército dos Estados Uni

dos, na zona americana! de

ocupação fotografados e envia
dos para Washington, num mi

crofilme. Também informou que
o exército capturou diverso ou

tro material, contendo informa

ções a respeito do partido nazis
ta.

O sub-comité de Mobi lizacão

Jogaram uma bomba no consulado
Buenos Aires, 11 (U. P.) A explosão foi ouvida às 3,

Explodiu uma bomba no con su- horas da madrugada e apesar (

lado da Espanha desta capital, hora grande multidão reuniu.�'
acordando com o estampido diante do consulado. As ruas .vi
inúmeros moradores do distrito zinhas estavam cobertas de e

residencial onde se encontra o tilhaços de vidro não se regis,
consulado. trando contudo nenhuma víti
A bomba foi jogada na' porta ma.

de entrada do edifício e a ex-

nlosão foi tão violenta que des

pedaçou a porta e os vidros das

janelas de inúmeras residencias
vizinhas.

para o cargo de Escrivão Dis
trital em Cambirela, o sr,

Alirio Boesle,
Cidadão probo, de fina edu

cação e sociabilidade, os seus

característicos morais e inte
lectuais fazem-no integral
mente estimado na sua co

I
'muna.
I Da sua competência para

lo cargo não Falecerdúvide,
.--------------- Cambirela, porisso, está de

parabens, e podemos afir
má-lo na base do contenta
mento com que foi recebida
a notícia da sua nomeação.

mes depois de uma consulta"ce
o asaistente do secretário de'

tado, Braden, afirmou que a li
ta publicada hoje não é COmpj
ta. Um porta-voz' do 'Cômité i
formou por exemplo; que os n

mes de Ludwig' F'reude e do in
dustrialista Fritz Mandl, não t

tão inclusos na lista atual. lJ
rol suplementar talvez seja Pl
blicado dentro" dos
meses ou mais breve se outr

arquivos mazistas puderem se
obtidos.. A'inda não se pudera
obter microfilmes de muito
dos cartões de registro, eneOI
trados nos arquivos, mas est'
sendo feitos todos os esf{)rço
neste sentido.

Pouco depois chegava a Poli,
cia, dispersando o povo, tendo.
se iniciado imediatamente as i'

vestigações necessárias.

o aumento dos ope- II EE.UU. e IDglaterr
rários paulistas I

nó'o levar�o o caso
,

s. Paulo, 11 (E.) - .�eali- I' espanhol a ONU
zou-se Importante reumao da I Washington, 12 (U. P.) s: ('

Federação das Indústrias de Departamento de Estado ínfo
São Paulo, afim de deliberar mou que rejeitou a proposta
sôbre o pedido de aumento, francesa de aderir á decisão d,!
feito pelos operários através levar Q caso da Espanha peran
da Coligação Sindical de Tra- te o Conselho de Segurança ds
balhadores. ONU, por não achar que o regi'
Presentes numerosos índus- me franquista, atualmente, cons- _,

triais de todos os ramos de titua uma ameaça à paz e segu-,'
atividades, o assunto foi obje- rança internacionais. Entretan

to de longas e acaloradas dis- to, a< nota americana pede ao go

cussões, segundo pôde apurar vêrno de Par ís que forneça
a reportagem de alguns jor- maiores informações sôbre "

/.nais. Foi aprovada, fínalmen- motivo pelo qual considera "

te a proposta que será enca- caso uma ameaça e que sugirr
minhada á entidade represen- o que o. Conselho de Segurança
tatíva dos empregados no sen- poderá fazer para resolver a

tido do aumento individual, questão. Deixando caminho

segundo a capacidade e dedí- aberto para uma ação posterior,

cação de cada operário e não ,os Estados Unidos informaram
de modo geral, de acôrdo com que estão "prontos a estudar

O encarecimento da vida. Não cuidadosamente o fato", Iorne

foi possivel á reportagem, dado cendo à França mais amplos
O sigilo mantido em tôrno das detalhes em torno do assunto..

delíberaqões, apurar o quan-: Assim, os Estados Unidos e In

tum do aumento propôsto. glaterra não aderiram à propos-
ta francesa, embora a Rússia se'

tenha sofidarizado com a opi-
nião francesa. Resta saber o que'
di rá a China.

PlACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

rllfll�i
'"SILVEIllA"

Grud. TéMic:o

Previsão do tempo
Previsão do Tempo, até 14

horas do dia 13 na Capital.
Tempo em geral instável

sujeito a chuvas e, trovoadas.
A Câmara Criminal em sua Temperatura estável. O MORCEGOsessão de ontem, julgou ° se- Ventos vanaveis predomí-

guin:te feito: nando os de Sul, frescos. MECANICORecurso criminal n. 5.241, 'I'emperaouras extremas de Nova York, 12 (U. P.) - Ada comarca de Curitibanos, re- hoje, foram: Máxima 31,2 Mí- marinha dos Estados Unidoscorrente o dr. Juiz Substituto nima 22,3. I I' dI'e recorridos F'elfcío Migollelli Previsões para o litoral de rtoel'e ou ioje o esenvo vrmen-

e outros, Relator o sr. des.. Gui- Santa Catarlna e Rio Grande
de um morcego mecamco,

Ihenme Abry.

Ida
Sul: Tempo, Em geral ins- operado pelo radar, como uma

Foi negado provimento ao tável, com chuvas esparsas.
bomba-robot, e que constituiu
uma das armas secretas maisrecurso, para confirmar a sen- Ventos Variáveis predominam- poderosas na derrota da matença que julgou prescrita a do os de Sul, frescos. Visibili-

ação. .1 dade- moderada.
rinha nipônica. Assim é que a

bomba de 100 quilos, lançada
de avião, atingia o alvo, fos
sem qua-is fossem as manobras
tentadas pelo adversário para
escapar ao impacto,

Os estudantes
São Paulo, 11 (E.) - A im--i

egípcios em armas pressão, dominante nos meios

Cairo, 12 (U. P.) _ Os es- algodoeiros veI? .s,endo .de oti
tudantes das universidades de rmsmo nestes últimos dias, em
Fuad e de Alazhar foram hoje S. Paulo, sendo mesmo estí
á greve de protesto contra a mado. que o volum� ?a nova

decisão do primeiro-ministro -colheita venha a �tmgIr a ....

Sidky, no sentido de negociar 300.000.000 de quilos, em plu
com a Grã-Bretanha sem o ma, em lugar de apenas ....
compromisso antecipado desta 230:.000:000 na safra cuja apu
potência de evacuar o Egito. raçao fmal se deu em 28 de fe-:
Resolveram ainda regressar ver�lro.
ás universidades amanhã, tão Ja se começam a olher os

sómente para organizarem primeiros capulho, no int
unidades de combate. O Comi- rior.
té Geral dos Estudantes anun- E a despeito da redução na

ciou que proclamará a luta na- distribuição de sementes, que
cional ao primeiro Ind ício d,e é calculada em 33 ji-" as me

fracasso das negociações. Fi- lhores condições de tempo, so

nalmente, os estudantes egíp- bretudo com a suspensão das
cios acrescentaram que .se or- chuvas, que se pronuncia, po
g'anizarão em destacamentos derão concorrer para maior
de ;;0 homens, sob o comando col:heita.
de um oficial do antigo exérci- -L-E-I-A-1U-'A--R-·E-.V-I-S-T-_1-to territorial. Os destacamen- ln . � �

tos serão em seguida submeti- O VArE' DO' IT,iJ_l'lI dos a treinamento reg'ular. fi �

300 milhões de
quilos ile algOdão
em pluma
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