
I Ministro da Educáção, dr. Sousil-EapOs,-elogia �I trabalho ad.mi
oistrativo-educacional no Estado, com as seguintes palavras: «Vldal
Ramos e Nerêu Ramos sãn dois nomes que devem ser gravados

no coração de todos os brasileiros».
------�'--N�ã�o---n-o-s-·--s-u-r-p-re-e-n-d�e-r-am=-,���========================�
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I ,;, porque frutos de reconhe

cida obcecação, as declarações
I

I do líder com unista.

A ousadia de se confessar cri-

o Banco do Brasil
e os pecuaristas
Rio, 27 (E.) -- Atendendo

ao clamor levantado na Cons
tituinte em favor dos pecua
ristas nacionais, a díreçâo do
Banco do Brasil tomou medi-

, • das no sentido de lhe minorar

ConservaOl as mesmas I-delas a sítuacão, O sr. Gudesteu Pi-
res, diretor da Carteira de Cré

TóQUIO, 27 (Uníted) -- 13 jornalistas japoneses, repa- dito Agrícola e Industrial, di
triados com o primeiro contingente de 3.000 civis nipónicos, rigiu carta aos pamamenta
declaram que a rendição da base japonesa de Rabaul roi o úl- res anunciando uma série de
timo desmentido aos olhos dos oficiais japoneses da invenci- medidas adotadas em circular
bilidade do Japão. 30 generais e almirantes nipônicos, tendo dtrigída ás filiais do Banco,
sob seu comando 1.000,00 de homens, resistiram até 1" de [a- autorizando a liberação das
neiro de 1945, quando foram feitos prisioneiros dos austra- guias da safra de 1945, inclu
Iianos. Os jornalistas sublinham que os oficiais superiores ja- sive a averbada até 50';;, quan- ou fizer é falho e péssimo.
poneses 'conservam sempre suas antigas idéias de militarismo to á medida "per-capita" de o extremismo do maioral es-

tipicamente prussianos, pois julgam que ainda agora é ne- animais adustos. querdista está de data marcada
cessário salvaguardar a estrutura nacional e militar do Japão. para receber "jlllgamentn do

Resultados 'sem precedentes I o ESTADO e"con·· IJO�(}�xtremismo do" demolidores.

"

I

Ira·se à venda na I:' lH'g'ativbtas locais, todavia, já

I
banca de jornais teve (I veredictum da coletivida ..

BUENOS AIRES, 2\j (D. P.) - Juan Domingo Perón qlle há «Beck» I
de ha rriaa-ve rde.

três ano.s era obseur.o coronel do Exército, está prestes a veu- "Hemember"?
ceI' as eleições e a "ornar-se () 2!)O presidente da República 1\1'-

__

-.�_�_,.".",,,,__• ..__......__

.

Foi a 2 d e dezcrubrn de 3945.
gentlna, pela maior margem de votos jamais conseguida desde -----------------------

a criação do Colégio RleiLoral de 191 s. Mais criminosos de guerra prêsos
O E érc·lto russo cnntl·nua �v!lnl'aDdo TÓQUIO, 27 (Untted) - 21 novos criminosos de gue,rra,X "U til V jéLponeses foram presos e recolhidos á prisão de Sugamoto,
BAGDAD, 2S (United) - Informações recebidas aquí di- durante as duas últimas sema.nas. Elltre êles encontram-se o

zem que o exército dos kurdos iranianos ocupou tôdas as ál pas tenente coronel Cikuko Ito, que ordenou a execução de avia
a oéste do lago Urmia. Essas fôrças, ql!-e lutam sob a bandei- dores americanos cujos aparelhos foram abatidos nas ilhas
ra vel1'melha, branca e verde do Kurdistão livre, estariam Malianas, e o major Hidelitsu Tanakaz, l'eBponsável pelo mas

ag'ora mal�chando para o sul, em direção da cidade de Sehenh. sacre de 100 civis, no campo de con.centração ,japonês nas
No entanto, não há qualquer informação oficial dessa notíCia.' Filipinas.

,
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ASSEMBLEIANA CONSTITUINTE
Rio, 27 (A. �.) - Utilizando

se da tribuna parlamentar on

tem, para esclarecer as palavras
que pronunciára e que causa

ram intensa celeúma em todo

país, especialmente na impren-
53, pelas quais o senador comu

nista, respondendo a uma per

gunta, sustentara a tese de que

êle e seus adeptos, no caso du
ma guerra contra União Soviéti
ca, lutariam contra. essa guerra

por considerá-Ia de natureza

imperialista. -Leu o orador duas

cartas. uma das quais recebida

do d outo r Sérgio Gomes, cuja
qualda de de irmão do brigadei
ro Eduardo Gomes declinou,
cartas essas de solidariedade

com o ponto de vista defendido

pelo senador ,omunista. Nessa

altura da oração do sr. Carlos

Prestes, estabeleceu-se acalora

do debate, no qual intervieram

numerosos constituintes, demo

rando-se o orador na tribuna

por cêrca de 3 horas. valendo-se,
para isso, do tempo cedido por

outros deputados de sua banca

da, além de uma prorrogação
dos trabalhos. O orador seguinte
foi o senador Nerêu Ramos, lí

der da maioria, que, inicialmen

te, se associou aos protestos da

bancada udenista contra a cita

ção do nome do brigadeiro
Eduardo Gomes para legitimar
uma declaração que sua excia.
diz ter provocado a repulsa da

nação. Concluiu !) orador dizen

do que oportunamente voltará à
tribuna para responder ao dis

curso do senhor Carlos Prestes.

Logo após fêz uso da palavra o

senhor Prado Kelly. da UDN,
que em nome de sua bancada

agradeceu ao senador Nerêu Ra
mos <J solidariedade manifestada
na tribuna. Por fim falou o se-

As palavras do Ministro da Edoca�ão
relativamente ao Grupo Escolar

,

«8etolio Vargas»: nhor Rui de Almeidai que,
do P. T., solidarizou-senome

I

Santa Catarina é uma terra privilegiada.
E' a Dinamarca brasileira porque naquele país

nórdico observei o rigor da disciplina, da higiene
aliadas a um tipo de encantadora simplicidade.

Este grupo é modelar. Conforta a alma do educa
dor e alegra o espírito de nacionalidade. Examinei as
aulas, interroguei os alunos, compartilhei da sopa
escolar e saio daqui encantado por tudo que tenho
observado.

Parabens aos homens de Santa Catarina que

tiveram na direção de seus negócios públicos homens

que acreditam na educação e sabem que a educação
é o prmblerne fundamental do Brasil.

Vidal Ramos e Nerê u Ramos são dois nomes que
devem ser gravados no coração de todos os brasileiros.

Florianópolis, 27/IIIi46.

(a). ERNESTO DE SOUSA CAMPOS.

com as palavras dos senadores

Nereu Ramos e Prado I\:elly,'
findo o que, foi encerrada a

sessão.

TOME KHOT

em

París, 27 (U. P.) -- No pri
meiro discurso de importancia
que dirigiu á Nação, fora da
Assembléia Constituinte, o pre
sidente F é I i x Gouín de
tendeu em Estrasburgo, o pe
dído de ajuda formulado pela
Franca aos Estados Unidos,
criticando severamente o Con
selho de Contrôle aliado, por
não cumprir com as diretivas
do presidente Truman com

respeito á distribuição do car

vão alemão, e pareceu sugerir
uma modíf'ícação na política
externa da França com respei
to ao Ruhr e á Renania. Gauin
declarou que se continuar a

atual divisão do Icarvão, ale

mão, a Alemanha receberá um

tratamento melhor que os paí
ses que havia avassalado e re

cuperaria seu equilíbrio eco

mínima em largas zonas do Es- nômico m a i s rapidamente
tado, surpreendeu de tal modo os ,ainda. Embora Gouin siga a

técnicos do Ministério da Edu- I política do gal. De Gaulle, ao
cação e Saúde, que uma equipe

I
advogar por um contrôle in

deles veio ai Santa Catarina exa-
ternacional para o Ruhr, pare

minar as nossas estatísticas.' E ce que se aparta da tese fran-

I
cesa, sustentada desde tem

pos, de que o Ruhr e a margem

I
esquerda do Reno deveriam
ser politicamente sepa-rad9s
da Alemanha. Pelo menos, nao

advogou a separação destas

regiões como o fazia o gal. De
Gaulle e o Ministério das Re

lacões do Exterior da França.
Entretanto, falou do Ruhr e

da Renanía. De modo que al

Runs franceses perguntaram
se se Gouin se referia as con

cessões francesas aos Estados
Unidos e ao desejo britânico
de centralização política da
Alemanha, ao que se opõem os

franceses. Recorda-se aue o

partido socialista ao qual estlá
filiado Gouin. se opôs ao des
membramento da Alemanha e

sempre SP mostrou tíbio com

respeítc á política do gal. De
Gaulle para com a Alemanha.

m inoso dc leso-patr iotismo mos

tra, ape nas, o grau de paixão
fi] oscovita de que é presa o ex

lendário cava'leiro da esperança.

O perigo vermelho, latente até
há poucos dias, está agora de

proporcões conhecidas. O pu

nhal traiçoeiro que, ao memen

to oportuno, pen e trar ia as nos

sas costas, provará, mais tarde,
que '� Brasil usou dos sagrados
direitos da le(('ítima defesa.

Contra () be rv o natal não me

dram ideais. O sentimento hos-

1f1 á p ró p ria terra será sempre

decorrência da paixão, desta. ou

daquela natureza, agindo irre

sistivelmente só bre carateres

moralmente deficitários.

VIAJANTES
ILUSTRES

A paixão política, por exem

plo, cega como certas oftalmias,

Aqui mesmo, entre nós, temos

disso testemunho, na obstinada
mania do jornal oposicionista
em negar as realizações do go

vêrno Nerêu Ramos. Se são hos-

pitais, centros de saúde, mater

nidades ou postos de puer icultu-

ra, lá "em o refrão, criado aliás,
por quem profissionalmente de

veria ser o defensor dessas
obras: "Não prestam, são luxuo
sas e só tem fachada"!

Se são grupos escolares, ás

dezenas, todos coufortáveis, are

jados, dispondo de campos de

instrução física, cozinha dietéti
ca etc. etc .. a' paixão deixa o as

pecto material e estertora: "Os
professores são analfabetos" ! ...
A mortalidade infantil. por

De automóvel até Curi

tiba, passando por Tte

jaí, Blumenau, [oinv ile,
etc., seguirá hoje para

o Rio o Minist i o dr.
Ernesto de Sousa Cam-

poso
In tegrando a comitiva,

irá também o deputado
Aderbal R. da Silva, que
esteve nesta Redação em

visita de despedidas.
O ESTADO augura-lhes

uma feliz viagem.

Contra a partilha
da Alemanha

Causam apreensões
Palmeira do Sul, 2(1 (Via

Aérea) -- As exigências gerais
que obrigam a todos os pro
prietários de terras, situadas
na Faixa das 16 léguas, a en

viarem os seus documentos e

requererem uma contírmação
de domínio a ser concedida pe
lo govêrno federal, têm dadO'
1ugar a apreensões. A Lei sô
bl'e o assunto é falha e mal re

digida, porquanto <;}r'á se refere
a terras devolutM, ara a terras

de ocupação, dando origem a

confusões.

voltou com uma conclusão aus

piciosa: a letalidade observada
era ainda menor do que a apre
sentada pelo orgão competente.
A diferença, considerado o espa-

ço de tempo entre os dois levan-

tamentos, evidenciava a tendên-
cia de diminuicão.
Apesar. disso, aproveitando-se

da presença do ilustre Ministro
Souza Campos, o jornall udenís-
ta, citando percentagens erradas,
quís diminuir-nos para diminuir
as obras do sr , Ne rêu Ramos.

Assim como para Prestes tudo
quanto Stál i no fizer é perfeito e

IÍtimo. para I) oposicionismo cata
rinense tudo quanto Nerêu fêz

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PrecIsa de um empregado
�: competente?

Os frisos dourados de al- ,j - Consulte o nosso fichá-

guns moveis e molduras po-'� rio de candidatos a

:j emprêgos* * ::: dem ficar bem limpos passan- .1

BISCOITOS RUSSOS do por eles uma mistura for- �l
Faca uma massa com 250 mada com uma clara de ovo

--------E--U-T------S--P-A-R-A-�I
grs. 'de farinha, 150 grs. de batido com alcaol e aplicada ..

boiFORNO'TUUR·R'VA·E:IS E AEELNO'SJ01LEiO'ROS' manteiga, 125 grs. de acucar, com uma flanela, levemente Deseja o .er
50 grs. de amendoas moidas, 1 humedecida. "

Balanças para oficinas - Para brilhantes _ Laminadores ovo, 1 gema e gotas de bauni- emprego :Tornos para relojoeiros _ Banhos para dourar e pra· lha, e abra até 1 cm de

grossu-1 Procure então a nossa Gerên�
tear _' Cordas, vidros para relógios, elc,

Ira.
CUlbra tôda a superfid·

B R I T O
eia e preencha a nossa "'ficha d,.

Preços e prospecto9 com a com Q:lacé real (bata uma C'!'l- I informações úteis", dando tôdaf'
�

I as indh:ações possíveis, que ter,..
C A SAM A S E T T ( ra de ovo e va amassando com

.. . mos pra.zer em recomendá.lo (a1
Rua Semir,ário, 131 _ 135 - São Paulo. açucar peneirado.em pencica O alfa late mdlcado aos intcres�ados na aquisi�ão di

____________________________ 'bem fina até ficar com a Tir ad sntes: 7 . l>ons ftincionários (as).

2 o eSTADo-Qulnta·'elra,_ 28 CJ. Marco �. ''H.ca6

J w. T.

Peço hoje 00 seu fornecedor um "Cortôo
Royal", que apresento tôdos as Instruçóes indi
cor-co como fazer poro receber o famoso "Livro
da R9c,ilo Royal". So não encontrar o Cartão,
escrevo poro: Caixa Pos+ol, 3215· Rio de Janeiro.
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FILHA I MAE! AVO I
Todas dever�'\ usa:r a

* *" *

I
(OU

A MULHER

O QUE SE PENSA DA

I
consistência desejada, junte

MULHER' gotas de limão e guarde cober-
As mulheres podem não c.o- ta com pano úmido), parta

nhecer os homens, mas co- em tiras de 6 x 2 cm, e leve a

nhecem-se bem uma as 'ou- assar em taboleiros polvi.ha- I

tras. dos.

REGULADOR VIEIRA:
EVITARA DORES

Alivia 1'l5 Cólicas Uterinas
Emprega-se com vautagernpa

ea combater 68 irregularidades
das tanções periódicas das se

"horas. É calmante e regulador
d�S881il funções.
FLUXO-:--.EDAT,INA, pela 888

comprovada ef-icácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encorura-se

em toua parte.

Júlio Dantas
BOLO BAHIA

250 grs. de manteiga; 2;:;0
grs de açucar; 6 ovos; 250 glS.
de fubá de arroz; L 2 côco ra
lado.
Bata bem a manteiga com o

açúcar, junte as gemas e as
claras batidas em neve; ju. .t _

os demais ingredientes e mís
-ture bem. Fôrma untada
formínhas de papel.

:;: :;: *

O principal mérito de certos
marídos é a sua mulher.

Poincelot

I
A mulher é como a faisca:

ou assombra ou mata.
Lemain

* * *

1____________________________ A mulher não diz o que pen-
sa, diz o que sente.

Barreiros F'il' '.0Ação anti-tóxica do fígado * 'i' 'i' AS MÃES DEVEM SABER
• • • A mulher é uma criança, se- QUE:

Sabe o leitor amigo o que é a ação anbi-tóxica do fígado? ja qual for a sua idade; por is- - O leite pode ser contarní-
]-o':: a ação pela qual €-le elimina as toxinas e os resíduos venenosos so é que chora por dá-cá-aque- nado pelo germe da febre :J fi-

flue tanto 'Perigo oferecem para a saúde e para a própria vida. As mo- la-palha. ca. Mãos do ordenhador, vasí-
Iestias infecciosas, as extravagâncias, a idade, são falores que acarretam Barreiros Filho lhame, adição de água, mos-
o enfr;)quemllwnto e ati' mesmo o «Iesaparccimonto dessa ação. As ccn- 'i' 'i' * cas, etc. são as causas maís
sequências são fáceis de prever, bastando para isso lembrar que as to- CONSELHOS DE BELEZA comuns dessa poluição. A ter-
xinas e os resíduos venenosos ao invéz que serem eliminados vão se Ao lavar o rosto, não se es- vura destroi os micróbios que
acumulando no organismo. queça, querida leitora, das se encontram no leite.

Atenção. pois, leitor amigo. Lembr-e-se dr que o HI-;P.I.\CHOLA.N orelhas e do pescoço. E neces- ;:: :;: *

}._AVIER restahclece c aumenta notavelmente a ação anti-tóxica do fi- sária muita paciência, pcís a A alimentação que se dá á
gado. f: o que centenas de médicos atestam, acrescentando ser o HEPA- poeira gosta rnuito de morar crianca deve ser realizada em
CHOLA1� o remédio :MAIS SEGURO E ::\'IAIS EFICAZ para todos os ma- nesses locais, e custa a retirar- horas predeterminadas, pois,
Ies do fígado: cólicas e congestões hepáticas, icte'rieias infectuosas, co-

se, tornando-se, às vezes, i;m- do contrário, os sucos dígestí
Iites, ângiQ.colil.es, eoleeis�.it_es, cirrose, etc. Mui�a� perturbações díges- prescindível uma energica

\
vos não atuam com eficácia,

Uvas: azias, dispepsias, prrsao de ventre, mau hálito, etc .. decorrem da ação de despejo. originando-se fermentações c,
anormalidade do Hgadn e desaparecem completamente com o uso do * * *

I
em consequência, sobreveem

HEPACHOLAN XAVIER. No interesse de sua própria saúde guarde bem Não sejamos parcos na es- indigestões.
esta verdade: "Em liquido ou em drágeas - HBPACHOLAN o remédio colha da borla para o pó ele
soberano para os males do figado. Atenção! O HEPACHOLAN agora se

arroz. Escolhamos uma las
apresenta em dois tamanlms. e a novos

..

preços: Tamanho NORMAL: -

grandes, para que possa:nos
30% mais baralo que o antigo e Tan�a�ho .GRANDE: -. o dobro do espalhar em nossas faces esse

normal e a preço inferior ao dobro. 60-10 maior que o antigo e apenas pó, tão diferente daquele que
20% mais caro. vem das ruas ...

- Para se corrigirem os de
feitos na vista, nem sempre é
necessário o uso de óculos. Só
o especialista com o concurso

do clínico e dos exames de
laboratórios está habilitado a

indicar as medidas convcuu.n

tes a cada caso.

Todas as mocas devem a1)1O
veitar muito mais os primei
ros anos da mocidade e 10[;0
ampliar o edifício de sua cul

tura lendo, lendo e lendo bons
livros.

AS DONAS DE CASA DKVEM
SABER QUE:

Para tornar mais fr -sca
uma sala cu um quarto deve
mos estender próximo ás jane
las. abertas de par em par,
lenços ou toalhas embebidos

RECEITAS PARA O SEU
PALADAR ,

PUDIM DE ARROZ
Leve a cozinhar, em aaua,

250 grs. de arroz. Quando psti
ver cozido. junte 3 xkaras de
leite quente, açUicar a vontade,
4 gemas e I ,12 colher de -nan

teiga.
Leve ao fogo, mexendo em

pre, até despregar do Jundo.
Pode substituir uma Xlcara

de leite, por leite de cÔco. Fôr
ma amanteigada. Forno re

gular.

de agua.

Si por infelicidade queimar
sua mão. como primeira me

dida introduza-a logo em agua
bem limpa. Deve sentir logo
uma dor agnda, mas esta se

calma logo. Depois siga as

precauçõs usuais. e
::: !:: :!!
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\�UE1XAS E RECL\MAÇõES r
PR!;/.,�J'(J 1.l�ITOK, "e O que ine I

i nreres.sa e, reai.uent.e, urna ncovidéncia I
para euduc irs r o que. estiver er-rado ou i
pai" .ruc alaama lal.t<lt nac

.,.;r repit.a; _

e

I7' ..3..U o escândalo que a sua -eclamaçãe
ou queixa púd.-�r:i vir a cnusar , encarm-

nhe-a a SEC( '\0 RECLA;\IAÇõJ;;S, �
de O ESTADO. que o caso será levede

l"
sem deruora ao conhecimento de quem ,
de du-euc, recebendo v. �. urna informa

Ç:LO do resultado, embora em alguns ca-

.r.S(lS nào :,;��.;al'l pnnJiC'ad(lt; nem a recla

macào nem a prl)ndL:ucia tomada.
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'4° B. C. 153�
Base Acrca . • . . .. ......•.... 786'
7' }l_ I. A. C. .. 1593

138(1.
1668'-
1203
15Jg
102Z'
1656'
1.579
1643·
102';

Capilallla dos l'UrlO:i .•..• , •• , ••..•

l� C. R_ _ .

FÔl'ça ]Jolieial . , ...•..•......

Pc-nitc!lcüíria . . . .

'o () l':St<H lo" .. . ,...... . ..

"l\. (_�azeja" •. . ...•.....•.•••

"Diário da Tarde "
.

I,. B. A. . , ..

Emp. Futlcr-:"';a Ortiga .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o es'fADo-Qulnta.telra, 28 d. Marco oe tM6

�a SO��J c�.;��n�������)�i��
pequeno comité de 11 nações, �

para decidir quando quadquer Inação se encontra ameaçando a

paz.' Os membros do Conselho i
são os cinco grandes (Estados

IL'nid os, Lriiâo Soví éti ca. 'Reino
IUnido, China e França), Méxieo,

Brasil. Holanda, Austrália, Po- I

I

A data de hoje marca o

versário natalício do Sr.
.mulo Noceti.

Trabalhador incansável e,
.sobretudo, de uma honestida

.·de à tôda prova, grande é o

,conceito que goza no meio co

mercial de todo o Estado de
,Santa Catarina, onde conta

,com 35 longos anos de labor
·,constante.

Na Cidade de Itajaí, ande re

side atuaknente exerce o alto

.cargo de Diretor Presidente da

importante organização co

.merdal Indústria, Comércio e

.Seguros Knot S. A., será, por
certo, S. S. muito felicitado, Secreta.ria 4e Segurança
.pela aJUspiciosa data 'que hoje blica, sr. João Frainer.

transcorre, pois ali, como em *

tôdas as Cidades de nosso ES-I fiRA. DOROTJ.tA CARVALHO

!.ado, pelo seu cavalheirismo e COUTO
boa vontade em sen-viT, soube.· Aniversaria-se, hoje, a exma.

.0 aniversariante granjear um sra. Dorotéa Carvalho Cauto,
,,grande número de aIrÚIgOs. dd. espôsa do sr. Décio Couto.

* '" '" SRA. MARIA J. C. 13OE:JA

FOLHINHA DO 014
MA�ÇO

81 Sco . Alexandre

28
Quinta-Feira

1541 -- Chega ao pôrto do
Destêrro a expediçdo chefiada
por Alvaz Nufiea Cabezo. de
Vaca, nomeado adIantado do
Paraguai,

:;,
*'*

OS ASTROS ACONSELHAM:
Ev.ta negócio.. arriscados Não

peças faveres, Podes, todavia,
viajar, fazer mudonçc e reali
zar experiências psiquicos

..ANIVERSÁRIOS

SR. ROMUW NOGETI

CÔNEGO FREDERICO
HOBOLD

Transcorre, hoje, o aniversá
no natalício do cônego Frede�
rico Habold, dedicado secretá
irio da CUria Metropolitana.

S. �vcima. terá opor:tunida
'ue, neste ensejo de receber as

-mais incisivas corugratulações.
* * *

STA. MARIA DE LOURDES
TEIVE

Na data de hoje comemo

':"a mais uma festiva primave
::"a a .gentU sta. Maria de Lour

t des Teive, fino ornamento da
nossa sociedade.

* * *

BTA. PROFa JUDITE SIMONE
Aniversaria-se, hoje, a exma.

�. profa Judite Simone, des:
tacado elemento da n,ossa so

ciedade.

SILVIO FERNANDES
Deflui, na data de hoje,

8.11ivers.ário" natalício do

218

ani
Ro-

Jantar em Palácio
I o cxmo. sr, dr, Udo Deeke, Interventor fe
deraI, ofereceu. ontem, em Palácio, um jantar'
a s, excia. o sr dr. Ernesto de Sousa Cam
pos, ministro ria Educação e Saúde Pública,
que ora visi ta o nosso Estado.

.

A mesa armada em forma de "U", torna

ram assento o sr. ministro Ernesto de Sousa
Campos, dr. Udo Deeke, Interventor federal;
dr-, Ylmar Corrêa, presidente do Conselho Ad
ministrativo do Estado: dr, Aderbal Ramos da
Silva. deputado federal por Santa Catarina;
dr. Carlos Gomes de Olivcira, titular da Se
cretaria da Jusnca, Educação e Saúde; jor ..

nalista Gustavo Neves, direto!" da Justiça o

Saúde, respondendo pelo expediente da secre

taria da .just ica, Educação e Saúde: dr. Leo
bcrto Leal. secretário da Viação, Obras PÚ ..

bEca.':> e Agricultura; Octávio de Oliveira, se�

cretário inte r ino da Fazenda: dr. Lúcio Cor
r êa. secretár-io da Segurança.' Pública; dr. Ro
berval C. Farias, diretor do Departamento Na
cional de Saúde; coronel Lopes Vieira, prc
feito da capital; coronel Cantídio Ouintino Ré
g i s, comandante da Fôrça Policial'_' do Estado;
ca pitão-de-fraaata Plinio da FOn31.'Ca Mendon-

J
ça Cal;ral. capitão dos portos: tenente-coronel

O Partide Liberal G!ll\U'cho procede 2.\ln c;�'i��;;�J:.��;�e��:, p�;;J�n�'::'tolil�ei;:: c�:
... mandante tia Escola de Aprendizes Mar-inhei-

ro."; major-aviador Epaminondas Chagas. co-

d �d
..

mn ndan:c da Base Aérea; desembargador Dr-

seu can I ato ""."0. :.rü�l,'r ,S,alcs, diretor da Faculdade de
Direito: o- .. vl ár io Pinoti, diretor do Serviço
Nacional da \fal,'tria: desembargador José Ro

P. Alegre, 27 (E.) - Conse- gaúcho, íncmsíve com o apóio cha Ferrei-a Bastos, procurador geral do Es·
tado; dr Paulo Sousa. diretor do Serviço Na-

I guimos apurar que, seguindo de forte corrente do pairtldo cional de 'Tube-rculose; dr. Antônio Car-neiro
-

bíd di
" de Andrade, delegado fiscal do Tesouro Na-

I instruções rece 1 a,s íreta- majorítário. cional; Jr. 01,,,,,, Ferreira, joào Alcântara da

I t d d Raul Pill t 1 A d
-

lad Cunha, diretor rea ional dos Correios e Telé-men e o 1". � a, a ua - 1 pesa.r e nao ser reve' o o grafos; dr, Tt.lcutino de Carvalho. diretor da

mente no Rio, e presidente do, nome do candidato, presume- Colônia Santa Tcresa : dr, Benoni Laurindo
• .L""

I
. Ribas, diretor d« Departamento de Saúdo PÚ�

Diretorío Estaaual do Partido se que, pela sua marcada po- blica; dr, Sousa Campos, dr. Mário de O'livci-

O� membros do PL J' á procede- pularídade e pe lo apôia de que
r" diretor. do Scrvrco de Malá ria: Carlos da

;:, "

I'
..... _ Costa Pereira, �lC\ t t::.t 10 na J u terventor ia ; di.

ram á escolha do candidato o goza nos diversos setores da CidAmaral, dir, 'e" ,da, Escola Industnal;. dr.
., • ..... • . _, •

1
.Agr'ipa de Casti ) Fana. diretor da COlOtHa

partido as futuras eleições es- opiniao, sua simples escol-na Sant'Ana,.J, Ba,t"t" Pu,,!a, diretor da Im-

t aduaí lha .' . dídato � ,:;,. pr!,n;sa, Oficial ; "r. Raul Caldas delegado do
uais, esco que recaiu em pala cancaoa ao governo Mtnlstl'nO do T'e:"U",; d-. Eloid:o Barbosa,

nome de pro]'ecão no cenário g-aúcho d�rmina o ciesemo-I dll:<to' :1,' Departamento de Educaç�o e C.'p.tl<>
_...... Jo�o l'.l 1 l\lende�. chd'" tia La:.a hhhtat da

pc:lítico rio-grandens€ e que lar de importantes aconteci- Tntet\cntoria,
../\0 "charnragne" o sr. dr. Carlos Gomes de

I
assenta em fortes raizes popu- mentos na vida politica do Es- Oliveira, tit'1<ar da Secretf.ria da Justiça Edu·

la tand 't d cação e �aú.-it,. ,:m nome do sr. Udo Deekt',
res, con O cmn a silllpa- a o, Int,'rvent·· f ,lera!. saudou., ilustre visitante

tia generalizada do eleitorado hi�t(�riallClu. num maguífico impro\'i,o, o dese.�
volnr!"!Ull( (h-=. :ltiv;'_;ades educacionais em Sall'"
\a Catarina, r!F'srle. as _primeiras refo:ma" ):no

.de!ada:-. pd,t . ';';';'a11l?:açao escolar de Sao Paulo
iniciativa e"'�., 't'.it' coube ao govêrno do tnu:
nente ;:'(\";1'1.·1 \'idai Ramos-, com a colaboraç:lo
rio Séli.H:rl·.1) c·ducador prof. Orestes Guimanles.
TeTí-r'·l't_·,.;. t:rguendo sua taça 1)('la felicidade
d,l : 1'lli� tro Ernesto de Sousa Camnos.

I ,:::,:II·!i·�·.(·. entào, o ilustre tittdar da pas
tl,-', '= .",r, e Saúdt- Pública. para ag-radl"

(' :::" hJ:�1("!-.,1gen::" qu� lhe prestara o (,r)\rêrno
d·· 1 . ...;tad\'. '.enfio pá lavras de lou\"or à ope:-osi·
d1.d ... t' ink:i;..:t:ncia do atual Inte-:-ventoi', sr. dr.
FI;n neC'ke, (jU<::, disse. foi- excelente colabora
:h:' :ia o:)r� admirúvel 'de Nerêu Ramos. Refe

jucas. :'; .. !.�,,-'. iI t:'iplêndida situaçã.) do nosso Estadt"l
João S.f_,ha.�tiao para exercer a função de 10 no t"O:-:iate ".os índices educacionai5. dizendo

suplente da sub-delegado de polícia do dist�'it{) (li' S: ',:; C::l.t�rin2. ocupava o primeiro lugat
de Canelinba. do municlpio de Tijucas.

t'n:" ;,-' unidades da Federação que cuidavam
2: "')\:(:1' o problema da educa-çào popular ..

.I\-Ianoel Anaclt:>to de Ara�ão. para exercC'" a AltilFu �t obra de assistência social e especi,..d

função de sub�ddegado de polícia do distrito m,·n-l<:. de a5�is.tt!ncia hospitalar realizada pdo
de Cane1i.nha. do I!,unicipio de Tijucas. govê! no "Nerêu Ramos c que tivera ocasião dr'"

vi�itar, n,�o ocultando as suas impressões ares

Eustáquio MonteirQ para exercer a função P(,j�·-,. qnl' eram a� de que o Estado de Santa
de 2° suplente do delegado de polícia do ml.1� Cat·'!.<na já po:-;5uia. naquele setor de admini.�

nic-ípio de Araquarí. tn��tl" luna ohra que rivaliza com as mais efiM
cie-ntt'.i c yultu0sas co pais e tambtm dentre as

Marcos Tomazzeli para exercer a ft.:nçJ.o de q !!t:' ·"l� tivt:ra a Opol-tunidade de conh,'('cr' ncu-
1 I) suplente do delegado de policia do municí- tora::; :)art{'s d0 mundQ, quando viajou com ob

pio de Araqua.d. �dl'·Q l· .... fo�cin.� de estudar a Qn:aniza�ão dada
a<:.tl(·I..·� sr:rviços por outros povos a.diantados.José Neves para exerccr a funçho de De- Tr:rminou �Uq oraçáo. brindando à s. excia. o

Ieg�d!", de Policia do município de Araqt.krL sr. gt::nerZ"tl Eurico Gaspar Dutra, Presiàente
�lüi,-;i5 Córdova de Oliveir� 2" tenente da da Re-pública .

f'ôt'ça Policial <kl Estado, para e:{ercer a fun-
O ágoape transcorreu' num ambiente, de re ...

quintada cordiaJidade.

-- uma ameaça à paz 1
Indonésia - 05 ingleses e ho- ciou que denunciará o regime

landeses concordaram em nego-

os nazistas durante a guerra É

possível que algum pais solicite
ao Conselho de Segurança que

considere a Argentina como uma

de Franco como uma MIleaca á

paz mundial. Os Estados Unidosciar a paz com os indonésios.

Agora, no entanto, registraram-se
em Java novos conflitos,

GréciJ - Londres decidiu que

decidiram não participar dessa

acusação.
Argentina - Os E,5tadOS Uni-

as tropas britânicas na Grécia dos recentemente, acusaram a

Argentina de ter colaborado comnão constituem uma ameaça á

paz. Mas, agora, a rádio de Mos-

lônia e Egito.
cou acusou os ingleses de esta

rem protegendo 0·5 elementos

"fascistas" nas eleições gregas.

Espanha - A França anun- am eaça á paz.
A reunião iniciada hoje em

Nova York, que durante cinco
,i1l10S será a sede das Nações
Unidas, não é uma "conferên
cia" Que se encerrará dentre de
determinado prazo. De agora em

diante o Conselho de Segurança
estará de tal modo organizado
que "poderá funcionar continua

mente", de acordo com a Carta

das �ações Unidas.
IHais tarde, iniciarão também

o seu funcionamento outras se-

--�-------_.-._---------

a escolha de

<:ões, como Q Comissão de Ener

gia Atômica e Q Comité Militar.
Uma vez por ano, ou em caso

de emergência, se reunirá a As
sembléia Geral das Nações Uni
das.

Questões na agência do Con
selho de Segurança, além do pe
dido do Irã paTa que seja discu
tida a sua disputa com a Rússia:

Triesíe se converlerá
ponto crílico?

'\VashingJton, 27 (United) - america,nas abstem-se de fa
Algumas fontes diplomáticas zer comentários a êsse respei
acreditam q�e a diminuição I to, po.vém, os diplomatas de
da tensâü lTIlSSo-iraniama bene- cla:ram que as autoriQades de
ficial'á diretamente a situação TrieSt;re informaram que os

de Triestre. As autOlidades seus 'respectivos Estados Maio-
res estão al!al1:ma;dos ante o

deslocamento de um forte con

tingente de forças iUg'oesloavas
na península de Istria.
Uma fonte bem informada

declarou que tem ceJ.-to funda
mento as informações publi
cadas hoje, segundo as quais
Byrnes teria informado o co

mité de assuntos milital�s do

senado, na semama passada, de
que Triestre possivelmente se

converterá num "ponto criti
co", em virtude da presença
"injustificada" de fôrças iu

goeslaV'as na rererida ZQIla no
funcionário

que seus conselheiros milita-
res o apoiaram_

Tijucas.

Flrnuno �!eure:' .Filho para exercer a tun ..

ção de I v suplente d., sub·delegado de polícia
do distrito de Grão-Pará, do municipio de
Ol'ieáes.

Antônio !\lan:�l da. Cruz para exercer a

fUl1c::'o Ue st..:b�dC':�gad") de polícia do distrito
de Boj!.cllxbt!r�li. do município de Tijucas.

Jo,clO EJisiáno Silveira para exerce! a fW'J

ção de 2° suplente do s",,-delegado de polícia
do distrito dt Candinha, do município de T;·

num

ANITA H. DA SILVA
Está de aniversário hoje a

menina Anita Hoepcke da
Silva, filha do dr. Aderbal R.
da Sil�'a e dO. Rute Hoepcke
da Sill'a.
A aniversariante, que é

também aplicada aluna do
Colégio Coração de Jesus,
receberá os cumprimentos de
s�as amiguinhas e colegas.
A êsses cumprimentos, acres

cemos os nossos parabéns,
extensivos a seus dignos pais.

Ç;/(. de delegado especial de çoHcia do mt1J1í-
cípio de Curitibanos.

.

Ont<���.l. pela manhã, s, eX2. acompanhado do

de
�r. dr. Udo Decke, Interventor federal, e de sua
brilhanL� comitiva, Vi3itou o Departamento de

do Saúd, Pública, Ambulatório de Doenças Men.
dtl tais, Hospit.al de Caridade, Grupo Escolar "Ge.

túlio V ítr-gas" e Serviço de Malária.
À tarde. s. excia. visitou a Escola Industrial

\:V::lImor Otávio de Oliveira, ocupante do e Pôsto de Puericultura 'l.Beatriz: Ramos", co-

cargo de Auxiliar de Topógrafo, padrio K, do lhcndo de tôdas essas visitas a melhor das im

Qu.adro 'Cnico do Estado, pat'a responder pelo pre.isõcs.
.. " _

d' I' I O sr. t1urustro Sousa Campos, apos as V1SIM
expc lente

...

da nspetorta de Terras com sede tas, assistiu no estádio da Fôrça Policial, às
em Tubarao_ 15,30 horas, a d{_'monsto:ação dos alunos do

Derretos de 25 de março dI! 19016 Curso de Habilitação de Educação Física re-

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE cem-diplomaCo,;,
, _

S. exa. seguira amanha para o norte do Es
tado, de lá rumando para Curitiba.

Pt:d:-o Santana para exer-cer a funçJí.o
10 suplente do sub-delegado de policia
distrito de B"oitf:uxburgo. do município

Am�'rico Gomes do

Silvio Fernandes,
federal.

IVO FMINER
Faz anos, hoj,e, o jovem Ivo

Frainer, filho do nosso colega
de impre:n..� e Luncionário da

Pú-

8ovêrno do Estado
Pon'a.rias dr 25 de ",arço de 1946'

O I"TERVENTOR 'FEDERAL RESOLVE
Dú-pen.say;

Lavito 'Francisco de Sousa da fun,iio de

sub·delegado de policia do distrito de Ca"di'

NO'H2�ar:
De acôrao C!>m o art, 7°. item II, do de·
crett>-l"i federal n. 1.202, de 8 d<! abril Juiz de
de 1939:

Paz do distrito de Imbituba, municí

pio c comarca de
-

Laguna.
Amaral para exercer, Bernard� Guimarães pa.ra. exercer o cargOr
de PrefeIto Municipal, d" Jniz de Paz do distrito de Imbituha, muni-llha, do município de Tijucas. em comissão, o cargo

Pedro David Schmidt da função de 10 su- de Araquarí.

plente do sub·delegado de policia, do diôtrito Dc acõrdo con, o art. 169, do decretc>-lei n,

de Boiteuxburgo, do município de Tijucas. 431, de 19 de março de 1940:

Virgílio Schwabt-, da função de sulHlelega· Otacílio Henrique !ligon para exerCer o

do de polícia do distrito de: Boiteuxburgo, do cargo de Juiz de Paz do distrim de .I..ebon

município de Tijucas. Régis, município e comarca de Curitibanos.

Augusto José Fernandes da função de 1. Ernesto Rubem Eberhardt para exercer o

suplente do sub-delegado de polícia do distrikl cargo de Juiz de Paz do di.trito de Pirabei·

de Grão-Pará, do município de Orleães. raba, município e comarca de ]oinvile.
Valdemar Carlos Kurchner da função de Alfredo AdoUo Kunde para exercer o cargo

sub-delegado de polícia do distrito' de Grão· de Juiz de Paz do distrito de Pirabeiraba, mu·

Pará, do m'L1nicípio de Orleães. n.icipio e comarca de Joinvile.
Odorico Bernardes da Silva da função de Luiz Segalin para e,_,<ercer o cargo de Jlliz

20 suplente do delegado de polícia do muni- de Paz do distrito de Ouro, município e co·

cíplO de Araquarí. marca de Campos Novos. (

José Bastiani da função de 2° suplente do Francisco de Almeida Filho para exercer O

sub-delegado de policia do distrito de Caneli· cargo de Juiz de Paz do distrito da sede do

nba. do município de Tijucas. municí�io de Araquarí, comarca de São Frao-

:\Iauricio Spalding de Sousa, 1° tenente da cisco do Sul.

Fôrça Policial do Estado, da Íunção de d<!. Jas" Sebo1<lt p.ra exercer o cargo de Escri·

legado especial de policia do mun.icipio de vão de. Paz. vitalicio, do distrito de Braço do

Cur�tibanos. Norte, município e comarca de Tubarão.

Desig1ur.r: Ângelo Zanchet para exercer o cargo de Juiz
António Cândido Ribeiro' para eXeTcer a de Paz do distrito de Abdon Batista, munido

função de sub-delegado de policia do distrito pio e comarca de Campos Novos,

de Crio-Pará, ôo município de' Orleães. Alarico Jeremias para exercer o cargo d.e

,..,...........--4-...-....._.,.,.......-_-..
-

...T.&.&-...._.._.......,.•,-.. W'fíI'_....-_..._.,,_.._.,.,4"-#.-._-. ",_"_-.-:a ...... w w ••

cípio e comarca de Lagua..
C<meed... · e.>;;""""a,ão:

A J0.0 Bez Batt:, do cargo de Escrevente
Juramcntado do Tabelionato de Notas e Re·

gisto de Imóveis da comarca de Urussanga.
A I tamar Cordeiro do Cétrgo, em comissão,

& Prefeito Municipal de Araquarí.
A Segundo Demeneck, do c..rgo de Juiz de

Paz do distrito de Abdon Batista, municípiao
e comarca de Campos Novos.
A Ylmar de Almeida Corrêa, d" cargo de

Membro do Conselho Penitenciário do Estado.
A Eurico Krobel. do cargo de Escrevente

Juramentado do 1· Tabelião e Escrivania.
do Civel e Comércio do 1· Ofício do Regi9t<>
Geral da comarca de Joinvile,
A Martinho da Silva Cascais, do cargo de

Juiz de Paz do dÍ!jtrito da sede t±o municipio
e comarca de Bom Retiro.

E.r()1U!t'ar:
Artur Carlos Emílio Eherhardt do cargo de

Juiz de Paz do distrito de Pirabeiraba, muni

cípio e comarca de Joinvile.
Alfredo Thomsen do cargo de Juiz d<! Paz

do distrito de Pirabeirab3., município e c<>-

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício da exma.. sra.

Maria José de Carvalho Borja,
dd. espôsa do sr. Procópio
Borja, comemciante nesta cida
de.

SRA. lZABEL COELHO DE
SOUZA

Na data de hoje comemora

mais um aniversário na,talício
Izabel Coelho dea exma. sra.

Souza.

marca de Joinvile.
Ataliba Bra�il do cargo de Adjunto de Pro-

O lar f:��e���!.�o distinto A Holanda quer bloquear bens italianos :�to�'idoP��:�ad�\:;;:�t�o d:ar�agutla, por

conterrâneo. dr Manuel da Luz ROl\IA, 2:' (Utniited) _ Tendo O g.ovêrn.o holandês mani- Ceraldino Araújo dos Santos do cargo de-

Fonte. e sua eltma, e.p&sa. sra, Juiz de Paz do distrito de Imbituba, município
Lauda Oliveira da Luz Fonte•. re- festado a sua. intenção de bloquear os bens italianos na lIo-

e comarca de Laguna,
sidentes em Joinvile, foi engala- lauda, o ministro do exterior protestou contra essa medida Érico Rolon do cargo de Jui. de Paz de>

nado com o advento de uma ro- junto ao encarregado dos negócios da hr'.:lm,da em Roma, fa- distrito de Ouro, municípIO e comarca de

busto garotinha que, na pia batia- rendo-lhe ver q\le il>mais existiu um estado de guerra entre os Campos Novos,

mal. receberà o neme de Lupe- J� Dário Cabral da Silva. de> cargo de Juiz

Maria. dois paises, não se justificando a Inedida. de Paz do distrito de Imbituba, municipio e

Ao diatinto coaal. bem como ao Por outro lado, a legação da Holanda pediu aos italianos comarca de Laguna.

ar, des, Henrique da Silva Fontes portadores de títulos holandeses fazere,m-se conhecer aJIlJtes -----(-�-NTR--m-u-A-----
o e. auo. exma. eSPô.l1. OVÓII da gar�-l de 31 de marco pois os títulos não declaraxIos até a.que1a data

"'.�" � (" h" .-l., 'V""""l I df
hnh" apre5entame. nossas feh-l _

. ,

!
lt

,

"-!li "-oe n •

sr. cita�õe,. : serao anulados. �entes de FI.da.,.u.. _.J

NASCIMENTOS :
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Não mars
-

serao instituidos

Estarão de plantão, duran
te o mês de março as seguin
tes farmácias:
30 (Sábado à tarde) - Far

mácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

31 (Domingo) - Farmácia
Esperança - Rua Conse1hei-

Copynqh1 da ro Mafra.
lhe HÁ �{ '(08 HlA8D?In, O se r"70.i co noturno será efe-

tuado pela Farmácia Santo

1. .. que a pele das pessoas Antônio, sita à rua João Pín

que vivem nas regiões tropí- 1
to.

cais é muito mais grossa do Ique a dos habitantes dos paí
ses frios ou temperados.
2. .. que o sinal universal §

(dois "s' sobrepostos), indica
tivo de parágrafo, vem do la
tim signalis sectio, isto é, sinal
que secciona as partes de um

capitulo, de um discurso, etc.
3 ... que, segundo demons

tram as estatísticas. a raça
branca dobra sua população de
oitenta em ottenta anos, a

amarela de sessenta em ses

senta e a negra .
de quarenta

em quarenta,
4. .. que o avestruz da Aus

trália alcança quase 2 metros

de altura, sendo sua carne mui
to estimada pelos nazivos do

país, que a reservam para ali
mente dos guerreiros e chefes,
não consentíndo no entanto

que dela comam as mulheres e

as' crianças .

5 ... que, já no quarto sé
culo antes de Cristo, existia na

Grécia um livro de receitas de

cozinhá; e que, na Biblioteca
de Muních, existe um manual
de arte oulímárta medieval, o

"Livro das Boas Iguarias",
que data do século XlV e foi

redigido na Alemanha. "ompaUb·'8 Tele lO"6 .. ' que o costume de partir V . l'-
o pão em vez de cortá-lo, vem n,a l'at .... rínessede uma antiga superstição en- ca V d lH.;�h1
tre os gauleses e hebreus, que Acham-se à dispOSlÇÔO dos
reprovavam o uso do ferro em s;;,s. Acionistas delito Com
certas circU'ustâncias por jul- ponhia. em sua sede, à Pra,

gá-lo consagrado ao demônio; ça �5 de Novembro, nO. 8, os
e que, assün, acreditavam a- documentos de que trata o

queles povos ser um sacril€gio art. 99 do Decreto·lei nO.
cortar o pão, generalizando-se 2.627, de 26 de setembro
então o hábito urn,iversal de de 1946.

I partí-lo
com as mãos, o qual Florianópolis, 2� de mor-

se transformou posteriormel1te: ço de J 946.
r.-

em norma social. ' A DIRE rOIdA

Reabertura de Laboratório

R a d io-Tecn ico-Elect roo
Fundado em 1935

Montaqem de rlídio9, Ampli
fica�or'elil,Tran8mia.ore9

Material impúrtodo direta'
mente doa U. S. A.

Proor ie tár io

ütem-r Georgl3s Bêhm
E:ectt e - Tecnico - Profias�onal

forroado na Europa
FlorianópoHII

�U(1 JoÊÍo Pinto n. 29 ,. Sob.

os lRegisto de rádiO
A Diretoria Regional dos

·

b
b I Correios e Telégrafos de San-

trl unais nf)pUlareS ta Catari�a, avisa aos s.en�o-fD"
.. res possuidores de receptor es

Rio, 20 CE.) - Sob a

preSi-, : lhe .a. penalld�d.t' merecida. O de rádio-recepção, que o prazodêncía do chefe do govêrno, derá vender qualquer coisa ta- projeto do mínastro do �raba-I para o registro sem multa des
realizou-se, no Palácio Guana-

I
belada sem emitir ao mesmo lho ��esenta a� penalidades I tes aparelhos, expirará a 31

bara, uma reunião de que par-: tempo, uma nota com o nome, seguintes, aos lll�ratores, de do corrente mês de março. A
tícíparam os ministros da Ju.s-' endereço da casa e data, díscrt- acordo com a gravidade da fal-

partir de 1 de abril serão re

tiça, do Trabalho, da Agrícul- minando o artigo vendido e ta:
. gístrados com multa de Cr$

tura, da Fazenda, o Chefe de seu preço. É obrigatória a en-11°). Multa de �H_ a cem n111
25,00.Polícia e o prefeito do Rio. Em trega dessa 'nota 3;0 compra-j Cl"UZ€l.ros; �2°) Pn�� _de 15 a _

um encontro com o titular da dor. f 180 días ; DO) Proíbíçâo de co-
--<0_'" ....

Justiça, no Itamaratí, momen- Essa nota servirá de prova'lmercíar, nas reincidências.. DREVEM.·ENIEtos aimtes do almoco aos car- se necessário, contra o comer- A terceira parte do projeto
diais, a reportagem procurou ciante que vender acima do trata de organização de um

saber, de s. xcia., o assunto preço fixado, que alterar a corpo de agentes fiscais, tam
tratado na referida reunião. O qualidade ou o peso, enfim, bém com poderes amplos, in
sr. Carlos Luz disse que nela que violar a lei de economia clusíve de julgamento de de
haviam sido examinados as- popular. O comprador que se núncías e imposição de

penali-Isuntos ligados á economia po- sentir prejudicado correrá, en- dades aos infratores. Estes
pular, tendo sido apreciado o tão, ao agente fiscal do res- funcionários, que representa
projeto de decreto-lei, elabo- pectívo distrito, apresentando râo a comissão e os poderes 1rado pelo ministério do 'I'raba- a sua queixa. O agente, tomam- públír-os farão a fis('alização 1
lho, com a colaboração de ou- do conhecimento da denúncia, permanente do preço e recebe
tros mímístérios, referente à agirá imediatamente contra' o rão as denúncias, fazendo um

fixação dos preços das utilida- denunciado, podendo impor- inquérito imediato.
des. Acrescentou o ministro
que, como fora ele que anun

ciara à imprensa, haver sido
aventada a idéia da criação
dos tribunais populares, para
julgarem os infratores, suges
tão apresentamda por ilustres
juristas, queria agora informar!
que esses tribunais não serão Imais Instítuídos. Os julgamen-
tos continuarão a ser feitos '�IlB II' "__IIIll""i....=q'.'ill5_1IlI!O_.r_I__1ÍI
pelo justiça comum. O mims
tro da Agricultura apresentou
importantes sugestões, no sen
tido de amparar o produtos, as
segurando. uma justa eompen
sação para seus esforços.

CREDiáRIO «KHOI»
Avisa aos seus cliente� a midonco
e:? c-itórlo para a rua João Pinto 0.0

[unto à Redação do (tO Estcdo-.

de
5,

Crédito Mútuo Predal,

"NOVAS co�nSSÕES DE CON
'rROL.E DOS PREÇ{)S

Rio, 26 (E.) -'-- A 1e(que re

gulamentará os preços e pro
videnciará sôbre o seu contro
le, .em estudos no Mínâstér-io
do Trabalho. deverá estar eon
eluida ainda. esta semana. O
ministro Negrão de Lima con
vocou os interessados para a

próxima quarta-feira, às 16
horas, em seu gabinete, e� ne.s"
sa ocasião, lhes comunicará o
texto definitivo, visto que, de
pois de ouvir os. representamres
das classes conservadoras, fi
cou de modificar-Ihe alguns ar

rígos.
A Comissão Central de Pre

ços será composta de: a) Re
presentantes de todos os Mi
nistérios Civis; b) De um re
presentante das classes arma
das; c) De um representante
da Indústrta e outro do comér
cio; d) De -loís representantes
das classes operárias.
A comdssão terá amplos e

completos poderes para agir
em todo o pais. Será .presídída
pelo mínístro do Trabalho. No
meará comissões subordina-
das em todas as capitais dos �� Cr$ 3,63.
Estados em todas as canitais <:;om �sa mfuna quantia, �oe.'. , • ,

J:"�
r está auxIliando 9 seu pronmo.dos mUllilClplOS e ate em Clda- Contribua para a Caixa de EsmolaI

d�s menores. Nada se diz no I aos IDtlbrentes de FIorianóDOüa.
projeto s6bre a atual·comissãOI

. _

nacional de preços, mas, o que
se acredita, é que automatica
mente desaparecerá. Organi
zada a tabela dos preços máxi
mos, que abrllingerão todos os

prrodutos comerciaveis e não
apenas os gêneros alimentí
<'ios, nenhum comerciante po-

1 mais pl'eferida, e inegável.
2 sDrteios mensais 4 e 18

PRtMtO M <'lOR CR S tL�bO.OO

I S a "Doeool
CONTEM

OITO ELEMEm'OS TONIcaSI IARSENIATO, VANAOA·
TO. FOSFO�OS,CAl.ClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
IONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido.. O.r>auperado••
Esgotado., Anêmicol, Mã••
QU. aiem Magrol, Crianças
raqUtticH, receb.rio I tonl-
ficaçio g.,,1 do organhmo

co", o

Sa ngoe n 01
Líe D.N.S.P. a· (99, de 1921

MuitaiJ bonificações e médico gratí�
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

'.

....., J � .

Aviso .1/laid !

Ú ligor do organismo huma-
no e a plenitude da sua vi

talidade está no equilíbrio das
funções glandulares. Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas. norma lisa essas.

funções e imprime ao organis
mo novas forcas propulsores,
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a ale
gna de viver. Tubos com 20dra
geas Expansão CientíficaS/A.
- Cai.xa Postal. 396 - S. Paulo,

SOciedade Anônima tomer
cial MoellmanD

Acham-se á da�ição do. UII

AcioniatGll � documentos de que
trato o artigo 99 do Decreto Lei
n' Z.6a7 de 26 de Setembro de
f940.
Florianópolill. Z6 de Março de 1946

Hugo Mo.llmann
Diretor PreiÍdente

• ..e....CIG VElItIlFu(J(I
oe f�EFTO SfG<!QO
e ... t}FEftS�VO IIS

CO'AIIÇ.S li

9�antona.
FARMÁCIA DE PLANTÃO

TOME APERITIVO

K N ()T

J;SCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Anuntoll: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informutivos

, Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Conllulte nallsa Organização ontBs de ae decidir pela com'

:l)ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te estado

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

Rua FreI RogériQ, 54 - CaiXa Postal 54 - Font 5,1

VIAGENS
fpohs. -- Joinvile

SaídOJl - 2 hora. da Imadrugada

I IOi:nvile-.FpoUs.

I
Saída. 9 hora. da m.anhêi

Informações nesta

redação
'=----------
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,A magistratura paranaense
pleiteia aumento

Inglês .. pelo ,ádi�. Al�e��::9S
Novo programa ao filcrofo-,' te no que se refere a �onun- Leiam todo dia esta coluna

ne do Serviço Brasileiro da da, a_o acento correto, as e-:- até o Umespírito lucido, patriótico e al- BBC, I pressoes que geralmente nao
. '

t 1rlr , •

li
-- Pedrmos aVl!Iar por . e egra-tamente compreensivo U'll Uma novidade para .os ou- � enco�tram n� Iivros díd -

ma. quando o jornal não chegarexmo. sr. dr. Interventor do vintes da BBC no Brasil. Aten- tícos e a co�e?� de erro� .s:o- j no rneamo dia,
Ao sr. Interventor federal Estado; depois de atender a dendo a numerosos pedidos de muns, A prrncrpio, as Iíções ------------,-no Paraná foi apresentada in- que a situação econômica e fi- br.asi!eiros que o�vem.a� �rans- serão dadas em português e Quem uerdeu ?dícáção e proposta do des. Al1- nanceira do Paraná, e as suas missoes da estacao britânica, a gradualmente passarao a se-

tônío de Paula, unanímemen- grandes possibilidades, equí- direcão da BB6 resolveu i�a- rem dadas em inglês, até que A' nOSGa Redaçã.o foi entregue
te aprovada, que diz ° seguin- valem ou não se distanciam dlar, a partrr de 2 de abril pro.' - tôda a lição seja ministrada determinada importanc::ia achada

frente a Soberana, a qual se achate:

I
das do Estado do Rio de Janeí- xirno, um programa - "In- neste idioma.

cí disposição de quem a perdeu."O Tribunal de Apelação do 1'0, consoante as previsões das glês pelo Rádio" - que Ieva-' A BBC organizando êste no- S.. até .áhado pr6ximo não for
Estado do Paraná, em seu pró- respectivas leis orçamentárias; rá através das ondas curtas, vo programa, que vai de en- procurada. eltamOi! aurori:cados.
prío nome e no dos interêsses e que, tomada pcz modelo a aos estudiosos de inglês no centro aos desejos de ínume- pela pes1llôaá cq�e ad enEc�ntrlou. o,a"d demaí

.

t ad ronost d Tríb 1dA" . entrega- o aU;l e srno ali -os emais magis r os para- P oposta o ri una . .e pe- Brasil, o mais puro acento em raveis ouvintes de seu progra- Indigentel de Fpoli.s.naenses, depois de debater o iaçao do último Estado, for- programas às: ma para o Brasil, sente-se fe-
assunto objeto da presente in- mulada na sessão do 'I'ribu- Terças feiras, das 19,05 às Iiz em poder colaborar com os

dícação e proposta, a exemplo nal de 5 de fevereiro último, e 19.15 e às quintas feiras, no que se dedicam ao estudo do
do que fizeram, entre outros os aceita pelo Gov.êrno fluminen- mesmo horário. inglês, e não poupará esforçosTribunais de Apelação dos Es- se, a qual deu aos desembar- Às quartas-feiras serão re- para, em suas despretencíosas , Olhos _ Ouvidos .• Nariz ••tados de São Paulo e do Rio gadores daquele Estado venci- petídas as aulas das terças, ao aulas', aproveitar da melhor Garganta __ Cabeça _ Pesccçode Janeiro, conforme os do- mentos iguais aos dados aos passo que às sextas-feiras se maneira possível o tempo de

.1.cumentos que junta: Depois Juizes da 4a entrancia padrão repetirá a lição da véspera. irradiação.
de considerar e fazer pondera- V - pelo Govêrno do Estado Todas as irradiações obedece- É ímtenção da BBC fornecer
ções sôbre a insuficiência dos de São Paulo, - a presente rão ao mesma horário já men- com antecedência, aos rádio
vencimentos que perc-ebem, de proposta obedece a crítéríd e clonado. ouvintes, um folheto que 0S
acôrdo com a tabela vigente quítaâívo; resolve expôr o rea- A 'BBC não é ambiciosa. Eví- auxiliará a melhor acompa
cada um dos seus membros, - [ustarnento dos vencimentos dentemente não é possível a nhar as explicações. Pede-se,
alJguns chefe de família nu- da Magistratura do Estado nas ninguém fazer um curso COID- portanto, aos interessa-dos que
merosa - para se manter na seguintes proporções de ven- pleto de inglês pelo rádio, e a se dirijam ao Representante
linha de independência, de cimentos mensai�: Desembar- Corporação não tem a preten- da BBC à Avenida Rio Braneo
dignidade funcional, de decoro gadores - �adrao �r� são de tentar êsse milagre. ° 251, 14° andar, Rio de Janet-
social e de cultura, a que fa- 7.500,00; Juiz d� Direito �a curso complementar, auxtlian- 1'0, ou ao CONSULADO BR1-
zem [ús as suas funções e que entrancía especl�l - P�d1�ao do os estudantes, especialmen- TANICO, Florianópolis.
lhe é exigida pelo bem públí- Cr$ 5.500,00;

.

Juiz de �lrelto
co, depois de considerar que é de 2a entral;tcla - .Pa.:ctraoCrSI--------------------------...,
feliz e promissora a situação 4.000,00; Juiz de D!l'€loto da la CONTA CORRENTE POPU�AR
econômico e financeira atual entrancía - Padrao Cr$..... Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
do Estado do Paraná; depois 3.000,00; Juiz Substituto Movimentação com cheques
de- considerar que a pequena Padrão eis 2.600,00. Sala das

Banco do D,·lstr·ito Federa.1 S·. A.remuneração da tabela em vi- Sessões, em 22 de março de

gor está Sendo causa da des- 1946".

valorização e do prestigio da '

,

,

Justiça no Estado, pois o des- UNANIMEMENTE APRO-

valor e a falta de ínterêsse pa- V�DA _ ..

ra os cargos da magistratura P_?sta en: dlSCU�Sao a. md.l
vão se manifestando pelo caçao reterída, pedíu � palaVl�
abandono da carreira em bus- o desembargador Isaías Bevi

oca de ocupação m� promís- t�n:ct0 o
.

desembargador Clo

.sora, por parte de vários [ui- tário Portugal usado da pala
zes de varias categorias e pe- laqua, que d1SS€ subscreve-la, Ila inexistência de candidatos vra p,ara declara.r que �stava
nos concursos iniciais da mes- d� acordo com � 2ndl.C;8.ç�, �
ma; depois de atender a que a rem com restnçao a f�açao
atual situação dos magistra- do QUANTl!M dos vencrm�n=
dos paranaenses, em' confron- tos. F�lou amda o desemba!!,a
to com 'a de outras classes da dor C1d �pelo, que. m�nlI�
,sociedade, de transcedência e teu de acôrd.o Icom a mchcaç_ao
valor somenos relativamente I�TOTUM. Posta � vataçao,
ás dos juizes, - no tocante á fOI a mesma. una;rumemente
reIn1J!l1&ação dos respectivos aprova:cta, paI a ° fIm de ser

trabalhos é na verdade humil-' encaminhada ao Interventor

de como se verifica nos fatos, FedeToal.

entre outros, de funcionários
postais de Curitiba., percebe
rem vencimentos maiores que
os que estão a' perceber 00 De-I
sembargadores e de agentes
comerciais, emprezá.ri.os de in
dústrias, gerentes de bancos,
etc. também ultrapassam a

esses magistrados, ria.. sua re

rnuneraçãd; 'e de considerar,
que os magistrados paranaen·
ses a bem dos mais lídimos in- I

,terêsses da Justiça e da socie
-dade, deve ser proporcionada
existência que os ponha aci
ma das contingências e das
precaridades inherentes á vi..

da caríssima que assoberba
I-também o nosso Estado; que o

'que fica exposto, resumindo o.s

desejos e as aspirações de to
dos os magistrados paranaen
se, constitue truismo para o

(Reproduzido poz ter saido
incompleto na nossa edição
de ontem),

Sedas, CasilDiras e Lãs

CASA S••TA. a(OSA
()RLi\4 ="DO SOA RPEJLLl

Rua Conselbeiro Mafra, 3ti - loja e sobreloja - Telefone 1514' (rede iDtf.rD�)
Cai,:a Postal 51 --- End. Teleg,,: «Scarpelli)) __e Florianópelis

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajaqo, 23 • Florianópolis

Dr. ARAUJO

Reiniciou sua cl".ioa'

IRua Nunes Machado 20,

DOENÇAS NERVOSAS
Com es progressos da medicina.

boje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamenÚ! remediáveis. O curandei

rismo, fruto da ignorância, só podo
prejudicar os Indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na·
cíonal de Doenças mentais dispô.
de um Ambulatório, que atende gl'a.
tuitamente 08 doentes aerveaos ln

digentes. na Rua Deodoro 2,2., d� ,
b 11' ih�ra8. diàl'iament&.

t)orl'eio Lageano
Venda avulliQ na

AGÊNCIA PROGRESSO

FARMACIA ESPERANÇA

Bolos
mais crescidos

B%s
moís macios

Bólos

maislófos

.. Par••�.tteo !OL8 LÃV8
............ _.. ....�

_ ...._...... * _",'elr.. - II� - ..___

� •• ltorl'aeIIa.

I aU�R VESTlR·SE (OM CONFORTO E ElEGANCIA ? IPROCURE A

ftlfai!u�aJ�Oapi��l�ei!�an�rn�ello ·1
ESCRITóRIO JURlDIf)O CO:MEBCIA.L

(Com um Departamento Imobiliári.o)
vendas de pinJtais, fazen� e emprêsas
Diretor: dr. Elisiárict de c;:amargo Branco

ADVQGADO
Rlla Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

EtJdereço tel�ieo: "Eliltranco" - Lajes - Bt- Catariu

�L\_I)VOGj-\DOS I
COlllTIlA

GRIPr.
ItfSFAIAOOS
CÕRES ..CAlIfÇA
NEVDALGIAS E

'lÓUS ...GfIlAL

SÓ SE liSA
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt:S2 - Sala 5

I Edificio Cruzeiro - Florianópolis.
--------------

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

-

nao

1
1-
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Queixas e reela
waçOes
neceLemos a seguinte carta:
Brno SnL Diretor do Jornal

"O Estado";
Diversos proprietários' e re

sidentes no ;)0 suo-oísmto ue

Frorranopolís, (Costeira de Pi

rajubae) , soncítam a V. S. dar
abngo no seu conceituado jor
nal, ao que abaixo passamos a

exj.ncar e pedimos providên
cia a quem de direito.

.

R' d' G Sr. Diretor, o serviço Nacío
« a .10 ua- nal da Malária, vem, com o

seu meio de extinguir os mos

qustos transmissores dêste
mal, causando-nos sérios pre-,
juizos. Penetram em nossas

propriedades, com permissão,
CAJUPEONATO' ltIINEIRO

I
uco �e, para a presente' o futuro Campeonato Mundial 103, 01eo Crú e Juca; Ico, Tião ��i���e� f�� á���1��1�i�_��i�

Belo Horizonte, 27 -

PI''Os-1 temporada.
de Futebol, patrocinado pelo em fortes pelotaços. E sem que

.

d
.

rando das mesmas os grava-
seguru ommgo o certame mi- * Brasil, cujos jogos realizar-se- houvesse mais alguma Jogada

.

d tais, no entanto, assim não es-
neiro e 46, com três jogos, ATAf'AK'l'ES CJ.TARINEN- ão no Rio e São Paulo e, pos- de realce, terminou a pugna .

. .

1 d f �
ta sendo feito o serviço.

CUJos resu ta os oram os se- ,�ES PARA O CRUZEIRO sivelmente, em Porto Alegre. da tarde. -

guíntes, Cruzeiro, 1 x Siderúr- Escreve o "Diário de Notí- Além da possíbil idade, da vin- Eis o-quadro vencedor: Car- Depois de estarem de posse

gãca, O; América, 1 x Metalur- cías", de Porto Alegre: O Cru- da do selecionado

norte-ame-Ilos,
Óleo CrI e Juca ; Ico, Tião dda aubtolda-izaçdão, passatm � ftazc:r

.

1 Vi l N 5 S d
- . . - enru a s as ma as IS n e

zrna, ; I a ova, x . ete e zeiro, nao obstante a ótima ricano, rala-se que comparece- e QUldo' Carreírão Bicudo, _

' v� ,

Setembro, 1. pertomance que vem cumprio- Tão quadros da Inglaterra, Abelard� e Albí.' nao °fmp�-em o tra�alho para
'.'

I do seu quadro de profissionais, Rússia, Franca, Polônia, HUll-1 Apesar de atuarem a con-
o qua. o?t�veram a llcen�a dos

8ELEC'ION"lUO CHILENO, 31 contiuua trabalhando ativa- gria, Itália e'outros países. O tento salientaram-se os se- �ropnetanos. Senh�r. DIre�or,
X rOLO-COLO, 1 mente .no sentido de reforça-lo carrspeonato deverá realizar-se

I guíntes:
na defesa _ Carlos, I somos chefe.s .de família e vive-

Santiago do Chile. 27 -t ainda mais, com. a aquisição em 1948. Óleo Crú, Ico e Tião; na oten-
mos com dificuldades, coll_le-

Realizou-se domingo o encon-' de elementos capazes de co- - O Fluminense, do Rio, siva todos sstnveram na mes- mos. nestas matas a m3ldell'a
tro do Selecionado Chileno, hrir certas falhas observadas. entrentará o Corirrtíams Pau-I ma altura. precisa para. constr:u�ao _

de

que tomou parte no último cer-! A direção técnica do valoro- lista na primeira quinzena de Venceu, também, a equipe se-
nossas humildes habitações,

tame sul-americano, e o es- so clube estrelado não descan- abril. O clube de Domingos da cundáría do te::re�o, fazem,?s em �?:n-
quadrão do Colo-Colo, saímdo I sa sôbre os louros e trabalha Guia já solicitou permissão pa- Na preliminar, entre os 111.e8-1F

proprio .o pla�tlO �o fel]ao,
vencedor o combinado, pelo es-: atualmente para a obtenção ra enrrentar o tricolor carioca. mos esquadrões, saiu-se vito- batatas, milho, etc. No ent�n-
Dare de 3 a 1. � I de autentlcos craques, -a fim de - O famoso campeão mun- doso o invicto 2° do Floriano-l

to, os trab�l�dores do serviço-
*

! encaixa-los no onze principal, dial de xadrez, Alexamder Ale-' quadro constituído por: Naná: N,' _�a Malária, vem. co� � �ua.
SERÁ NO SABADO A CON- • onde um ou dois elemenros des kh'ine, que acaba de falecer em Raposa e Pato Cego; Guaiba, f�ll� de bem servir � Saúde

TENDA "A GAZETA" X toam do conjunto. O problema Portugal, esteve no Brasil, on- Mosca e Cemturiâo ; Aparício, P!lbhca e ao chefe aqui na Ca-

"GU.j\RUJ.Á" principal para os alví-azues é de jogou com muitos adversá- Serafina Renê Fóca e Sior'tí- pítal, arrastando-nos a enfren-

Finalmente no próximo sá- representado pelo centro-avan- rios a um só tempo, saindo n io.
"

t�r maiore� dificuldades de

bado á tarde, preliarâo 1ll.0 es- te. Bá não poderá ser aprovei- vencedor €\11 todos elas. O desenrolar deste encontro vida. Sr. Diretor, estamos COITL

tádío da F. C. D., os "onzes " tado, em virtude de sua pouca
* * * foi estupendo, mormente, quan as nossas pequenas cachoeiras

da "A Gazeta" e da "Guaru- mobilidade e Eugênio, embora O }<'LORIANO PEIXOTO MAIS do as jogadas eram praticadas a secar, em virtude das derru

já", afim de desempatar o venha melhorando de dia pa- L"lUA 'VEZ DEIUONSTRA SUA, por Raposa e Pato Cego que badas feitas pelo referido ser

. "match " realizado no ano
I
ra dia, ainda não está em. con- CLASSE E PODERIO rechaçavam sem dó ás ínúme- viço, bem 'Como impossibilita-

passado.' díções de integrar um time com Por 4: x O venceu brilhante- ras tentativas dos dianteiros dos de conseguirmos um cabo
* I as características de jogo do mente o Ipiranga ipiranguenses. para nossas ferramentas, uma.

INSCRIÇõES [Cruzeiro. No gramado do Ipiranga I Sendo senhores absolutos do içara para fazermos ripas que-
O Departamento de Futebol! Por ISSoO, segundo soubemos, efetuou-se, domrago último, a gramado os "sorachtrnens " flo o ut.ílizarnos nas nossas mo

Amador da F. C. D. fará hoje Hirschi, o renomado técnico anciosa partida amistosa entre rianopolitanos brindaram a as- destas casas; um páu para um

entrega das ínscrtções aos clu- hungaro, que vem orientando os credenciados "elevens" var- sistênc.ia com uma partida de caibro ou uma linha, doravan
bes que disputarão os caimpeo- 05 jogadores cruze iristas , foi geanos do Floriano Peixoto, gaja. O ponto alto da equipe I te te!emos que comprar, mas,
natos da la e 2a Divisões. emiado á São Paul.o, com o des-ta capital, e do Ipiranga, pode-se dizer que foi a bnha, se nao temos recursos?

�: objetivO' de contratar um cen- de Saco dos Limões. Precisa- intermediária que agiu de ma-1 Isto equivale dizer que o di-

NADA TEM A OPÕR tro-avante capaz de resolver ai mente às 16,30 horas, sob a neira agradável. Ireito de propri,edade foi aboli-

Rio, 27 - O BotafQg;o comu- equação. O "co.ach" seguiu sã- orientação de Édio José Tonó- o.s atacante deram um tra- do pelo Serviço N. de Malária.

nicou á entidade cari;()Ca que, b,a,do para a Paulij,cea, devendo li, teve começo o espera.do balho incrivel aos zagueiros ne._<tte pobre pedaço de Flo

nada tem a opôr á transferen- regressar dentro em pouco, "match" que iria ser apreeia- locais. Aparício e Serafina de. rianópolis.
,eia do ponteiro Walter para OI acompanhario por um elemen- do por uma assistêrucia regu- um lado, Fóca e Siortínio do Senhor Di'retor, já nos diri-

Corintians, de São Paulo. to de grande renome no fute- lar. outro, e um centro avante eo- jimo-nos ao Serviço com a nos-

* boI m;a;ciOllal. E, enquanto isso, As jogadas foram se desen- mo Renê, não poderiam con- sa justa reclamação e não 00-

.BAQU�OU O FORÇA E LUZ: regressaram de Santa Catari- volvendo com grande técnica e trariar aos prog'll!Ósticos favo- tivemos resultado, motivo por-
FRENTE AO INTERNA- na os desportistas Oscar Pai- entusiasmo, por ambos .os qua- ráveis. A partida terminou que resolvemos apelar para V-

CIONAL xão e Pial1etti, que ali foram, dros a;t,é que nos 15 minutos com a contagem de 4 x 2. Os S. Não temos intenção de pre-
Porto Alegre, 27 - Nesta segundo se afirma, con,tratar ., iniciais é assinalado "penalty" "goals" faram marcados por: judicar a marcha do Serviço.

cap1tal defrontaram-se domim.- centro avante Teixeirinha, uma oontra os ilpiranguenses. Ba- Siortínio (2), Seraftna e Cen- de Combate aos Mosquitos�
go últi,mo os quadros do lnter- das revelaçôs do futebol "ba.r� teu 100 e foi aberto o "seore" turião. mas da maneira por que o

nacional e do Fôrça e Luz, riga verâe", o qual deverá che- da ta>rde. Toda a turma teve um de- mesmo está sendo feito, não
'Saindo vencedor o hexa-cam- gar á Pono Alegre para de- Os rapazes desta capital iam 8e1l1'penho ótimo. nos é possivel aplaudir, se o

peio gaucllo, pelo eseore de· fender as cores do clube da desde o início demonstrando Para.bens, pois, á diretoria Serviço N. de Ma.1á:ria retiras-

4 a 2. montanha. mais cLasse e ha:t"1llonia nas do Floriano Peixoto por mais se das árvores os gra'Vatás que
* Oscar Paixão, seg1Jllldo se jogadas, si bem que a reação esse brilhante feito. dizem ser ande cria-se 0&

IVO DEIXARÁ O INTER� afiJ:m1a, ta;moom entrou em ue- dos locais fosse, também, um Chiquinho "Mosquitos anofelinos" e fize.S�
NACIONAL gooiações com um médio es- pouco destacada. se medicação preventiva a db-

Porto Alegre, 27 - O guar- querdo "barriga verde", que Decorreu.os mi�u_tos e, de�vi- O PRECEITO DO DIA mieílio seria por certo de bom
dião Ivo acaba de rescindir aqui deverá ch.egar dentro de do a um apIto do JUlZ, que fora PARA NAo PRATICAR UMA resultado, ao que :nos paTece".
contrato com o Internacional. pOUiC'OS dias. enganado, há pânico no cam- INJUSTIÇA

Certo. defeito. da viaão fC1Hm
Afirma-se que Ivo assimará VARIAS NOTíCIAS po. a criança mostrar falta de gôsto
contrato oom o Nacional Atlé- - Promete ser sensacional O goleiro ipirnDJguense sai e incapacidade em relação ao. e.-

correndo em direção ao juiz; tudo., Entretanto, d•• interês.e pe

vêm os zagueiros e, enfim, o lo. uabalhoe ••colar... prequiça e

ju�z acha-se rodeado
desleixo podem de.0l'c1recer com a

por uma
correção de taia d.f.ito.. a cruol

multidão. ' muita•. "êz•• ae faz unicamente
O incidente foÍ o seguinte: com o uso de óculos adequedos.

Os lplranguenses atacam e Não entrieteça nem desanime

O chutam, ba.tendo a bola na tra- se seu filho deixa de dar conta
dos deveres elcolare.. Leve-o ao

e ve. O juiz, porque a assistên- oculista. .em perda C!le tempo.
da tivesse gritado "goal" api- SNES.

TOUREIROS tau, mas a. bola não ,Unha en-
------------------

Com: stan Laurel - e - Oliver Hardy tr2do. E daí a coniusão. E
No programa: - Esporte em Marcha - N3lC. porque o juiz apitou, tem que
2 - A Voz do MUlIldo -,- Atualidades. ser goal. E depoís do juiz ter
3 - Agricultura no Após Guerra ;:- Short. explicaria a causa do engano,

Preços: Cr$ 4,00 - 3,00 - 1,50 -- Cr$ 3,60 - 2,40. ! reinou, então, a calma. .

Censure: - "Livre".
I

E foi reiniciada a peleja, po-
• . . . .

a..... . '.... -'rém, atuand,Q agOl"'a O esp,ortis-
PRóXIMO CARTAZ ta. OS"lli"aldo Ligocki. Com uma

Domingo - Simultaneamente

\
�inha agindo com gl'amde pre-

ODEON IMPERIAL ei.são o "score" foi aumentan-
SEREI SEMPRE TUA· do para 2, 3 e 4, assjnalados

As bem constituídas «elevens» da

rujá» bnndarâo, amanhã, o público espertíve da cidade, com uma

grande partida iutebolistiça, a realizar-se no estádio da rua Bocaiuva,

nA Gazeta» e da

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Cines ODEON"" IMPERIAL
- HOJE-

Cine ODEON ás 5 e 7,30 horas Cine IMPERIAL' ás 8 hrs.
- Silmultaneamen.te -

Os reis do riso, os querid:íssimos do público, o Gordo e

Magro na comédia número "Um" de sua carreira de risos

alegrias.
---_.-�-

A arte e a técnica aliaram-se para produúrem o novo

RADIO PHILIPS - 1946.
exposição

....

em a
Rua Conselheiro Mafra n°, 10

DISTRIBUIDORES:

ESTA�HE(IMfNTOS J)St' DAUX S/A COMFROAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CJ,tNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
,pemais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSUI,T(JRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUJ,TAS DtARLtllIENTE:

das 15 ás 18 horas
BESJDf:NCJA: Av, Trompowskl,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUUl'óRJO: H, João Pinto 7
Dláriamente das t5 às 17 horas.
RESIDíll"'CIA: Almirante Alvim,

:36. Fone IH. 251

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLíNICA l\f1;;DICA DE CRIANÇas

ADULTOS
('.()NSUT,TóRIO: Rua Nunes Ma
ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas tias 2 às 6 horas

RESlDftXCIA: Rua Mare,çhal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil), Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentaís. Ex interno da Santa
Casa de Miser.icó rd!a, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Jie-

deral
CLtNICA ]\f(.;DICA - DOENÇAS

XF,RVOSAS
- Consultóírio: Edificio Amélia

NETO
- Rua Felipe Schm ídt, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUHGJ.I\ GEHAJ, - ALTA CIo
'tURGIA - i\lOJ,ÉSTIAS DE SE.
.", �H01MS - PARTOS., ,

Formado pela Faculdade de Medl-
cinna rla Universidade de São

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

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

útero, o"ãrios e trompas, Varico
ceIe, hidroce!e, varizes e herna

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

raiso), TeI. 1.598,
RESJn11::XCJA: Rua Esteves Jú

nior, 179: TeI. M 764

transferências na Pasta de GuerraPromoções e
Rio, 23 (E.) - o presidente I I meida; a 2° tenentes, os aspi-

da República assinou ontem os í Leitão e André Albuquerque I rantes desse quadro.
seguintes decretos de promo-II Filho; os capitães dentistas Trans!erência

_

para a reser

ções no Exército, na Pasta de Manoel José Monteiro e João va, na mfantana, coronal Jo
Guerra: a general de divisão, Antônio Ferreira da Cunha. sé de Melo Alvarenga, tenente
o general de brigada Álvaro Por antíguídade a major, o ca- cor:mel Mario Melo Morais e
Fiuza de Castro; a general de pitão médico, dr, Paulo Cesar I majores João Gualberto Zor
brigada, os coroneis Coriolano Campos e ditos Elísio Seixas I ren, Armando Rodrigues Pe-

-_ .,. .,. _
..
_ -..._ ..,...._ -. __ _..__ " -. _ Andrade e Adiano Saldanha Silva Lopes e Rui Tourinho; a I reira e Roche Monteiro Achê;

Mazzado. No quadro das ar- capitães, os primeiros tenen-j na. cavalaria, os tenentes coro-

DR. NEWTON D'AVII.A mas: Francisco Agra Lac -rda tes médicos drs. Paulo Ouro- I neis Oscar Valdetaro de Car-
Operações - Vias Urinárias - de Almeida e Djalma ""oly curi, Manoel Carlos Neto sou-l valh? Melo e Valdemar Vis

a��fll'::.S ;1��10��'���I:i�,os.'rl'����ne�1_ Coelho, no quadro técnico da to, Antônio Francisco da Silva contí; na artilharia, coronel
, .

to dilcolite ,,;mcbi<llla. ativa, Na inf'antarra por more- Aciolí e Durval Pinto Cor- Fernando Bruce, os tenentesFf stoterajua - lnll'fI, vermelho, I .' Q.j. , '- .. dei , coroneí P·d 'A
- ,

Consulta: Vitor :\!ell'cle8, 2b.

I
cimento, a coronel, os tenentes erro. eIS e 10 scensao RIl-

Atende (.Iiariamente às 11,:J� ns. coroneís An'Ô11;O Jos'o Coelho No quadro. ele intendentes debra.ndo PelaJg'io Rodrízuese, à tarde, das lO 11s. eu, Cl1311iê'" ..... ..1 Lr L'
.

'-' '-, ,.L .

. L . lJ .' , b
Resid: Vida! Ra!�lOS, (;(i. dos Reis e José Melo Alvaren- 'I por merecimento, a coronel os Pereira, José Constant Bevila-Fone 10(" , , ,

I J
-

d----------, ga: a tenente-coronel, os ma- I cenentes coroneis Carlos Ba- qua, oao e Souza Fernan-
DR. MADEiRA NEVES [ores Carlos Pinheiro Rabelo,! tísta Braga e Alfredo Neguei- des e Eurico Costa Souza, do

Médico especíalista em DüE:'>i<;AS Alcino Monteiro Alvidos e 1V1o,-I' ra Júnior: a tenente-coronel, Q, T, A, Na engenharia, cel,DOS OLHOS
Curso de Aperf('i�·oRlnenlo e LOI1- rio Melo Morais; a major, os lOS majores Asdrubal Furvtis- Américo Marinho Lutz. No

ga Pr::ilil'a no Hio de .lanen-o
itã d rdcoxsur.r.as - Pr-la aruan nà: capi aes Hoche Monteiro Achê l ser, Argeu Nogueira Valente e corpo e sau e, coronel medi-

oiarlumen .e (}as lO.:W as 12 ns. à "" Arman r1 R 1
'

P" Beni
.

AI id L co dr Benjamim G 1tarde excepto """ ,,,1,.,,10';, "as ].f c . L L'.O 1 oe l'1gues e 'e1ra i :nlan11m mel _a rassos, a '

'.
,,-,u onça ves,

f!, lG 1,(JI'''' -- ('O_\,fH'LTú:ltO: e João Gualberto 201'1'en; '1')01' i major, os capitães Hlldebrm- l tenente coronel médico dr.Hun João l'iGto n. 7, sobr:uío --

Fone: 11r'1 - Resi(léncia: Rua antiguidade, a tenente COiO-! do Bayard de Belo, Arnaud Franeisco de Paula Soares Ne-
Presiae:1te Coutinho, ;)8 nel, O major Aníbal Napoleão; i Ferreira Veloso, João Pe1;l'OnÍ- to e os majores dentistas João

DR. MÁRIO WENDHAUSEN a major, os capitães Odilon IlhO dos Santos, Heracl:iJto ::'ei- Antônio Ferreira da Cunha e
Médico do Centro de !:iaúde e Di- Siqueira e Virgílio Cordeiro xeíra da Silva, José Joaqutm Manoel José Monteiro; no qua-retor do Hospital H�cl'eu HalTIOSH 1

CLJNICA MÉDICA de ilclullos e Melo, Na cavalaria, por mere- i Santos e Sizenandro de ,:'as- dro intendentes, coronel Alfre-
CONSULTÓlirgnh.s Trajano, i4 cimento, a tenente-coronel, os! tro: a capitão, os prim -rros do Nogueira Júnior; os tenen-
(altos da Confeitaria "Chi- majores Newton Junqueira I tenentes Mario Pinto Oliveira, tes coroneis Benjamim Almeí-

qu in ho") ICONSl.:LTAS: elas 4 �s 6 horas Souza, Oscar Valdetárío àe Licínio Pereira Nunes, ljal- da Passos e Argeu Nogueira
Hl':s��Ê':':_C\��n�: I��:;�;! S�'i,�"jrlt, C�rvall�o Melo, e ValdeL'1�.l..l'lma Roque Amorim, A_ntónio V�lente os majores João Petro
-------.---- Visconti: a major o capitao I Marques da Rocha, Jose Wer- nílho dos Santos Arnaud Fer-
DR. BIASE FARACO Serafim Dorneles Vargas, Por l ner da Silva, Alcides Isidoro reíra Veloso, Heráclito Teíxeí-

Médico - chefe do Serviço de tízuídac M 'I' M' d d Sfl J
-

J ím dSifilis do Centro de Saúde an ]gUI arte, a major, os capi- Mendes, aremo ariense I, e ra alva, oao oaquim os
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS tães Carlos Braga Chagas, Barros e Osvaldo Pinheiro Al- Santos e Slzenandro. de Castro.- AFECÇõES l:n.O·GENTTAIS
DE A;vmos OS SEXOS - RATOS Otacílio Prates da Cunha e
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS Osíris Denys, quadro A,
CONóSULTAS: das 3 às II hs, - R. Na artilharia, por mericí-Felipe Schrn idt, 4G
RES,: R. .Toinvile, 47 - Fone 16�8 mento, a coronel, os tenentes

DR. ARAUJO coroneis Joaquim Justino Al-j
Assistente do Prof, Sanson, do ves Bastos, José Santos Calhei-

Rio de Janeiro ros e Fernando Bruce; a te-E S P li: C T -'\ J, 1ST .'\
Doenças e operaqões dos OLHOS, nente coronel, os majores Hen
OUVIDOS, XARTZ e GARnA:-JTA
Cirurgia moderna ria m':ELA DE rique Geisel, Duillo Renato
LOBO, cio LÁBIO LEPORJ.\'O oa- Storino, João Souza Fernan-hio e céu da bôca fendidos de

nascença) des, José Constant Bevilaqua, l'Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de eorpos estranhas, etc. Hildebrando Pelagio Rodri-
cONSULT1�\;h;� lJ?():;;� 12 e das

glues Pereira, Pedro Ascensão e
'

RUA XUNBS MAOUO{, N, 211 - Eurico Gosta Souza,' a mdJ;orPOlle 1447
os capitães João Augusto de

D.R. SAVAS LACERDA Assis Duque Estrada e Ovidio
Cl!nica ?1édico�cin:írgica de Olhos Saraiva Carvalho NeI'va Pnr- Ouvldos, 7\al'lz -

Gal'g.anta'j
, - \)

DiPl.oma de habilita,'ão do Conse., antiguidade a tenente ('')1'0-lho Nacional de Oftalmologia, ,

' ,-
CONSUJ,TóHIO - Felipe S('hmi. nel, O majOr Rubens

Gmlher-jdt, 8, Das 14 às 18 horas, Alm 'd '
'

,
'

ROSJD1l:NCIA _ Conselheiro Ma- me eI a, a maJO!, os capl-
TELEFO�lis i�'1S e 1204

tães Nino Júlio Castilho Fnm
co, quadro A, Gustavo F�'an-
cisco Richard, Raimundo Dal-
ceeI e Nelson Serra Vale Pe
reira; a ç.apitão, em ressar
cimento por preterição, con
tando antiguidade d e25 de
dezembro de 1944, o primeiro
tenente João Barbosa Paula
Pessoa Mendes,
Na engenharia, por mereci

mento, a coronel, os tenentes
cOl'oneis Artur Levy, Alceu Sil

i va Amaral Amarilio Osório�
Hugo Afonso Carvalho, Amé
rico Marinho Lutz; a major, o

-" --- ' "'".' ----- ------------ capitão Airton Pereira Touri-
nho; por antig1uidade, a te
nente-ceI. o major Darr,ado
Bauer Carneiro; a major, o'

capitão Bertoldo Derengows-!ky; a capitão, os primeiros te- i

Inentes Valter Cerqueira Mal'-l
� Uns e Ivo Gomes Costa, I
�f

No quadro do magistério
militar, por antiguidade, a te-I :.--------- M

.

nente coronel, o,major profes-'I "RECORTE �STE c,?upon preencha-o e por nosso inter.

� SOl' Joaquim Lmz Amaro da medlO remeta-o A CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
� I Silveira, No corpo de saúde, I DE FLORIAN6POLIS.

98.687,816.30 � por n;_el'eCimento, a �o�onel, ? I Au:ori�o a mi�ha inscrição. como sócio contribuinte
« 7ó. 736,40 j 306,20 ! tenenLe coronel me.dICa dI

'I
dessa (AIXA com a mensalIdade de Cr$ .. ,.' .

S Benjamim Gonçalves; a tenen-
Diretores: :-. te coronel, os majores médicos. Florianópolis,. . . . .. de de 194 .

Dr. Famphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Frencisco � drs, Otávio Salema, Gal'ção Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo � Ribeiro e Francisco Paula Soa- Núme pOl' extenso •.. , ............••.. , .

e José Abreu. l res Neto; a major os ca:pitães \
,."..,.,. ..,."" " ," ,._ ....,... �--.._,_.,........... médicos cl1's, Francisco Co rrea

AUTOMOBILISTAS
A'enção

POk'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Praça da Bandeira

Ile. 37 I
COMPANHIA "AIJANÇ� DA BAtA"

Fudada e. 187. - Sf!il�: 'li; A � /;,

Il'iCENDIOS 'Z TllA.N8IJ,1RTl';�

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,'Balanço de 1944

Cr. Ro 900,6,)6,30
5978,401,755,97

67.053.245,30
142,176603,8()

Responsabilidades

� Receta

1'1 Ativo

Cr$
"

SiBístros pagos nos últimos Iv ano e

Responsabilidades

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PiNTO; 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do E!iltado

Florianópolis
Farm. Narbal AIITes 118 Souza

da Costa livila
Dr, H. G, S, Medina

FarOl. L.

Exame de sangue. Exame paro veriHcação
de cancer, Exame de uxoina. Exame para
verificação da gravidez, ExorLle" <ie escarro,
Exame para. verificação da doencQs do
pele. boca e cabelos. Exame de fé:zes,

Exame de secreções.
�ut:c\'accinas e transfusão de sangues,
r.JCome qu{micc de farínhos, bebido

café. águas, etc.

... , ......

Local onde dever� ser cobrada a mensalidade .

F'abdc'-lnt;:, e distribuidoras dOll afamadas con.

tacções "DlSTIN'rA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de ca;;,gmiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões. morins e aviamentos
paro alfai'l.tes, que recebe diretamentE' doa

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

Florian6polis, - ',FILIAIS em Blumenau e LCljem.

I
II

melhore. fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama n atenção do.
visito ante. de efetuarem lua. compr03. MATRIZ em

•
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o ataque oposicionista, IDeal, a lerêu Ramos, Hdo Deeke, Lopes Yi�ira é a
ruminação permanente da ind�estão eleitoral de 2 de dezembro. I vômito lhe velll
à bôca: o Diário o remastiga com as azias do despeito e a fermentação

da derrota. Que lhe faça bom proveito!

Do Clube de Sociologia Tris
tão de Ataide, do Instituto Co
ração de Jesus, recebemos o

seguinte ofício: "Florianópo
lis, 20 de março de 1946.
Ilmo. sr. Diretor.
Temos o grato prazer de co-·

municar a eleícão e posse da
diretoria do Clube de Soc:iolo-

Dia de aniversário, hoje, 'gia Tristão de Ataide que. pa-
de Monsenhor Harry Bauer, ra O presente ano, é a seguín-

Londres, 27 (United) o querido e laborioso sa- .te: Presidente: Carmen [1'10-
"Embora as eleições que se cerdo te desta Arquidiocese. res; Secretária: Heloisa Viei-
realizarão no próximo domin- Pelo seu trabalho, pela sua ra ; la Bibliotecál'Ía: Elisabeth
go, na Grécia, não possam ser perseverança nos mIsteres ('IXEJL\ XOS ··('J�IPPEBS" EJf PLEXO y(lO - Visando Soholz; 2a Bibliotecária: Nilsa
perfeitas, pois o país ainda es- espirituais e cuidado das tornar mais agradáve!s as suas viagens transatlântleas, a Pau Coss ; la Tesoureira: Suely
tá sangrando em consequên- almas, a que se dedica com Amer-ir-an WOl'J,(1 Airways ar-aba de oferecer mais um serviço Gouvea: 2a Tesoureirà: Lory
cia de uma ocupação inimiga todas as veras, bem me- aos seus passageiros, instalando equipamento ele «iuematogra- BalIod; Oradora: Leda Silvei
e de uma guerra civil, serão, I rece Monsenhor Bauer -a fia nos hrlippers" das grandes linhas. Êsse melhoramento ('0- ra.

no entanto, tão honestas estima e veneração dos meçou a ser posto em prática na rota de Nova York a Londres Aproveitamos o ensejo para
quanto humanamente possi- católicos fl�rianopolitanos. e faz parte de um programa cuja finalidade é ampliar o con- apresentar a v. s. 'nossos pro.
vel e, sem dúvida nenhuma, Levamos ao digno Mon- farto elas viagens aéreas no após-guerra. Quando, à noite, a I testos ele estima e alta const
as mais honestas que a Grécia senhor, com grande alegria, aeronave atinge os longos trechos de vôo sôbre o mal" são ofe-! deração.
já conheceu" - diz o COITeS- os melhores votos de Feli- recídas aos passageiros sessões ele cinema, com a exibição de Pela diretoria. subscrevemo-
pondente em Atenas do jornal cidade e muitos parabéns. péliculas novas da filmoteca organizada pela Pan American. nos;

socialista "Daily Herald". I Desta forma, corno se nota no aspecto acima colhido no inte- Carmen Flores. Presidente,
Acrescenta êsse orgão que rior de um avião, poderão ver-se as mais recentes produções Heloísa Vieira., Secretária.

as notícias de íntímidacão e Melhora a cotal1a-o de longa metragem dos estudios de Hollywood, além de fitas I Somos gratos à aent.ileza e

excessos, que circulam ampla- V naturais sôbre os últimos aconteoimentos, comédias, curiosida- formulando à nova diretoria:
mente, são "histórias de proté- do fbol-ja-O des, desenhos animados e "shorts " descritivos de países ou re- os melhores votos de uma te-
tas preconizando uma nova

ti giões estrangeiras, de preferência sôbre a. terra para a qual se Iiz gestão, colocamos as eolu- I

guerra civil", e, ainda, que as dirigem os viajantes. Pioneira em numerosas realizações de nas deste diário ao seu dispor•. \

falsificações de listas eleito- P. A1egre, 27 (E) -

Apesar, Importâmcía no campo de aeronáutica, coube também à Pan

raís não' passam de falsidades, da anunciada e excelencía da Amerícan levar à prática êste melhoramento de utilidade ine- ..-----••-----�

ou, pelo menos, de notícia safra do presente ano, contí-
I

gável. Os aparelhos de projeção e reprodução do som, assim

grosseiramente exagerada. O nua a se verificar acentuada como a tela e tudo o mais que constitue o equipamento cine

correspondente declara mais tendencía para alta nos produ- matográfico dos aviões, mereceram cuidadosos estudos técni

que procedeu a um inquérito tos coloniais, bem exemplírí- cos a fim de oferecerem, num ambiente relativamente peque-

sôbre o terrorismo que se dís- cado com
..e: que está sucedendo no, um espetáculo perfeito, 'não só pela boa apresentação da

e.

se reinar na Grécia, chegando com o- feijâo.
. .

imagem, mas também pela completa ausência de trepidação. 'oão" Batista I.:a conclucões sôbre atentados Cotado, em fevereiro ultimo, De instalações dêsse gênero, porém ainda mais modernas, se-

cometidos durante o mês de a 6 cn:zeiros o �aco. :10 �ue rão dotados os grandes quadrimotores "Conetellatton ", de

561
BOnn.bis

fevereiro último, tange a exportação, fOI subín- passageiros, o tipo ele avião que a Panair do Brasil utilizará
ADVOUADOS I ....As cifras recolhidas pelo go- do, sussecívamente, de .se�ana para a sua linha Rio-Lisboa-Parfs-Londres, cuja inauguração

..

70 . s tá'
.

t "" Rua Felipa<- Schinidt 34,
vêrno grego e verificadas pe_.em semana, para cruzeiro • eH preVIs a para março �

.

Sala 3. 'relef. 16-31
las autoridades britânicas são 72, alcançando, ontem, um

as seguintes; assassinatos, 41; preço. que oscila entre 76 e 78 Organiza-se a bancada - 1 -=
casos de ferimentos graves, OrU2'lelros.

J t· d T38; sequestres, 3; e 20 reuniões

·Prevl·sa-o do tempo gau'cha do P S· D os I�a b ra,balbo
ilegais, para toda a Grécía, in-

. ... -

clusíve Creta e outras ilhas RIO, 27 (E.) - A bancada pessedísta gaúcha alugou uma PROCESSOS EM PAUTA
gregas. SERVICO UE }[E'l'EORO- sala no Edifício Sul América, onde se reunirá todas as terças- PARA JULGAM.ENTO.

LOGIA feiras, ás 9,30 horas. MES DE MARÇO
Previsão do tempo, até 14 Na sessão de amanhã, pela primeira vez a bancada gaú- Dia 28, às 14 horas:

horas do dia 28 na Capital. cha estará completa com a presença do tenente-coronel José PROCESSO N. JCJ-35 46
Instável sujeito a chuvas. Diogo Brochado da Rocha, último empossado. Reclamante: Rosa Alvina:,
'I'emperatura: Estável. Informa-se que será tratada a questão da divisão cios tra- da Marta.
Ventos: De nordeste a sues" balhos na Constituinte, entre os seus membros, bem como a Reclamado: RÓmeu Ma-

te, frescos. situação frente ao caso dos trabalhistas. chado.
Temperaturas extremas de O '

I ;��l��� f�;:��n: Máxima 27.:3, Mí- Iniciado o inquérito .8ôbre a apreensão I fereb�:�O�::�tci�::�íO e dr-

d b d
·

dOt d'
Dia 29. às 14 horo:s

e ens e 8U I OS o «eixo» PROCESSO N. JeI-3646

PORTO ALEGRE, 27 (E.) - Perante o dr. José Barros Rec!omante:Maria Eliseu. "

Vasconcelos, 4" promotor público, tonam iniciados ontem os
de Olãndo ,

trabalhos do inquérito referente á apreensão, pela Policia, de Reclamado: Romeu Mo-

bens pertencentes aos súditos do "Eixo". chad,o. .' r •

Entra, assim. em sua fase concreta e objetiva a aspira- Obj eto : OVls�-�revlO e di-·

ção do governo cio Estado de esclarecer a verdade em torno de ferença de solarlos.

tão palpitante assunto.
.

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas - ROXY - ás 7,45 horas
- Sessões Chics

Suzana Foster - Turhan Bey - Alan Curtis - Thomaz

Gomez - Andy Devine
A RAINHA DA CANÇÃiÜ

A éra do ouro, quando tudo girava em torno de mulher�s, Os amer·IC8nOS prOpO-em\�'.··.'.·'i..:nOVos metodosvinhos e musicas, onde a vida humana pouco ou nada valia.
w

Ceusura; - Liyr,�. Atlélinhc City, 27 (U. P.) --
. . .

No 'ply�ram8:; Uma fazenda Model'J - DFB. los Estados 'Unidos propuse-I ': o Remo" Umdo conqUlsta-
NotlCano Umvel'sal - Jornal., _ . ram à UNRRA metodos para

Iam o a,polO pa:,a o plano pe-

Preços: - RITZ ás 5 hrs. 3,60, 2,40, - as 7,30 unwo - 3,60 os refugiados europeus COllS-
lo qual não serao forcadas a

2 40 tl'uirem novos lares nas outras voltar as pessoas que, devido
ROXY ás 7,45 horas - 3,00 -

,
.

a motivos poltticos, não que-
.. , , . . . . . . . .. naçães. As propostas foram

riam voltar ás suas casas. an-
RITZ; Amanhã ás 730 homs - Gary Cooper - Joan Leslie � feitas 2 dias depois dos deba-

tes da bo·uel'ra. A proposta SUl'-,

SARGENTO YORK l tes em que os Estados Unidos
giu depois da manhã em que
os Estados Unidos e Polônia
discutiram a que s tão dos

alcampamentos de liefugiados
europeus. Os delegados polo
nês e ucraniano acusaram que
os simpatisantes com a Alema-

'

•.:'-"�t'
nha estavam sendo tratados. B' R I T' O"nos acampamentos da UNRRA

j' com o dinheiro da ONU e pe
diam que a UNRRA cessasse

de lhes dar auxílio. I •

Florlanõpolb, 28 lJe

Nem tudo
é verdade

MONSENHOR
HARRY BAUER

VENDE-SE
Uma caso sito à ruo Fer

nondo Machado 40. Trotar
rua Irmão Joaquim, 13, a

qualquer hora do dia.

KNOT

{ines R I TZ -ROXY

PARA fERIDAS,

j
I

E C Z E MAS,

INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCr=l EXISTIU IGURL

I Ciube de SociGlogia
ITristão de A taide

• Ors.
Aderbal Ramos

da. Silva

nlJ]111'1] l:ltlnuililJ
'Í 1ü.I8 QUK VJ{

XO)(B, j ov
I I • .B o .1.01
----

PODEROSO -'.tJXJ..
10LUt NO 'l'RAT...

MENTO DÀ

CASA MISCELANEA distri....

buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Válvulas e Discolil.
Rua Cünselheiro Mafra

o alfaiate indicado
Tiradentes 7
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