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(( IAterpretando OS sentl�en.tos. reho!OSOS �O povo. bamga· v,�rde, O .� e_�dtjlB1a�e
--"'-f�t!J,,; di· ·PSD, pnrpos,. na' sessao· de onte� d.a 'Assemblela conu..�Ie,�

nlzaçao . solene, '. no . retlDlo daquela' Casa, da ,Imagem de Jesus tr ,sendo, D
seu requerimento apr.ovado por· tôdas' as bancadas.

' ,

------------------------�---

Juventude 'Brasileira, sim!

Ano XXXIII I

•

'\ ..

Rio, 22 (A. N.) - Como era aqui chegou hoje. Logo que:
esperado, regressou, hoje, a se. sentiu firme no solo do Bra
esta capital, o sr. Gois Montei- sil, o general Gois Monteiro

ro, que pela segunda vez du- deu materia para a imprensa,
ratne alguns meses dese IT\lPe ! manifestando; assím, os seus

nhou em Mont.ivídéu as funções aplausos, ao govêrno, determi
de representantedo Brasil no nando a �uSlpensão das atívída-

.
.

\

oCmité Permanente.de Defesa des da Juventude Comunista:
do Continente. Viajondo por via "Muito bem aplicada a me

maritima, o ex-ministro da dida, do presidente da Repú
Guerra desembarcou em Santos blica. Aqui no Brasil não cabe,

H. 10.008' e transportou-se pára São· nem deve caber, uma Juventu-
Paulo, de" onde, vindo de trem, de Comunista; O ,que se deve-

, -------------------.----�----�-----�-----;---.----_.. .----- ria criar é uma juventude 'bra-

�.�.�'=�=��=�� , "

,

•
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..

, . � amerlcana.i Juventude "cornu-

�
" 2 ,.

� nista ,é lá para os países asíátí-

.

"" �. coso Por outro lado, comunista,
.' � nos dias dê' hoje, não é mais

� .
'. '�'I

uma Classificação que exprime
um partido: signifíca separa-

. , çã.6 de dois mundos". O
. gal,

�Jff.��f�:�i��r#1]; � iíflíSf,{W1fiiliCoiSfíTüTIiTE g�::l�O}i.f:i.��:ªg�
cotcuies, no dia 22 do ! sar com o presidente da Re
corrente e �ubordinàda

• I: Presta compromisso novo ·deputado.-Aprovada,. ôntem, I indica�áo' apr�sen- pública, côm
. o, ministro

.

da
ao título de Uma frarre �

T guerra e com outras autorida-
infeliz. �

tida pelo depLltado 8ia�e Faraco para que seja entronizada, no recinto da des.
-

o testemunho do Vi- � A bl-' I . d J C H
. -----------'---

gálio, Revmo, Pe. Wiro- �
ssem ela, 50 enemente, a Imagem, e esus risto.- om�enagem

becke, será decisivo nes- � ao poeta Trajano M.rgarida.
'

Desaparece. cousa-se particular. Absoluta-" Na sessão de ôntem,

realizadal
r idade cristã é a melhor fonte nor- ser melhor atendido técnica e eco-

'

mente o Governador sob a presidência do deputado José teadora des leis que visam a jus- nômiloaménte.' grado car·.flaturl·sta
Aderbal R. da Silva pão Boahaid, presentes 28 senhores re- Liça social; icsse requerírnento, aprovado pe-

.' \lU

� proferiu aquelas frases: l?res,el1tantes_, após a aprovação da - Considerando que, 'sob as heri- Ia Assembléia" estava assinado S. Paulo, 22 (U. :P,J)' - Mor-
at.a d� sessao. anfer ior,

.

prestou,' çãos ,e a inspiração de Cristo
, os, também, Ipelüs. deputados João Ri- reu Belmonte, o .graiide artista,«O Prefeito do Municío comll:n�mlslso lega! .o deputado pe- trabalhos const.ituíntes e J.lglsla- bas Hamos Fe.lix Odebrecht ,e A. C. cujas caricaturas são admira-

11 pio tem de ser do Go Ia União Democrál.ica Nacional dr. tivos terão a rnaior segurança de Konder Reis.
.

.

.

�.' ..

�
vêl'no. Se fôr da oposi- Harol�o Carvalho, eleito c�m a

1'e-1 êxito;
. Após as palavras do autor dessa das por todo S.ao Paulo, vítí-

d novaça��da. urna ,?e. CanOlrha!S, o � Oonsíderando Ique a visão de peücão que, visa melhorar o esta- mado par terrível doença que
ção. na a conseguirá qual _fOI levado ate a mesa pela co- Cr-isto Bera uma permanente nien- do 'c!(' nossas estradas, o ld·ep1::tado o prendída ao leito ha varios
para o seu be�-estar». missao nomead a, composta elos srs, sagorn ele ,har�nonia e fraternida- João Hibas Ramos, do P. S. D., eX- dias Criador do popular "Juca
Não. O Gove.rnador F,cl'nao'90 Ferreir-a de Melo e -Orty doe para a ,félJmília -brasileira: plica 11 Casa as razões que 'o leva-

.

". . .

g,uardâ
>"":<" . .

Magalhães }lachado. '..
. Propomos 'que seja entronizada ram a acompanhar o seu colega. Pato

� deIx01! vastísstma c.ola-
ra de

serenidade, altu- ,Liclo o expediente pelo secretá- no recinto desta Assembléia a írna- Frnalmeme falou 10 deputado boraçao na Imprensa paulIsta,
expressão, nível l'IO elel L:bures R i.b'as, que ,constou gem de �nsto, Senhor Nüs1so; petebisLa Braz Jowquim Alve,s que sobretudo nas folhas de que foi

élevado em tudo q'uan- .de ,telegrlli�laS reeeb,idos pela PN)- ,?u�rossl'J? ,que a mesma entro- comunicou � �sseiillbMia iber, �n- fundador. ,seu nome verdàdei-
to de público e para o

!
sIlclellCIa, fOI Iconoeldllda a palavra lHzagao seJa acompml:bruda de :to.ct:a lem, a comj-ssao des'lgna:da a'ssls- '.

público tem proferido.
a'o Iprimeü'o inscrito, Prü>L'óganes a. sol,enildéIJde, convidrundo-se elspe- Li,do as Iw{nemoraçõ'es a Tinaden- ro era BenedIto Bastos Barreto.

Vieira, ',da bancada do P. S. D. o clalmente pará isso as auítoridélJdeos Los, que estiveram brilhantels, Isol4- , '

E', pois, - mentira de qual eIllcal'ecendo a importâ'il'cia do e o povo, " citalldo um voto à 'memória do' 'bsolutamente' falsaeseriba. o Governador pI'QsseguimeIlito da's obras do ra-I
Sala (Jas

ses.sõ.,es, em 22 de abril már.Lir :da, Illdepe,nd�ncia. � um d_e 1:1. : .

não falou em têtmos

�
mal, ,RIO Negro-Bento Go,nçaIv e'S, de 1947. aplaus'os a Asso01açao ClvJ.Co-MIII- Washmgton, 22 (U. P.) -

dêsse paladar,' grato à d,a> EstrélJda )d� Ferro. S,, Pau.lo-iRio (a) Biase 'Agnesino Famcc} tal' "Marec-hal ,Guilh,erme", _patro- Um funcionario do Detparta-
lin nua do Diário da

(ú ande, ,propos s,e ,dlrlgls;>e a As-J Nnnes Vm'ela clna,dora daquelas fes'Vas cíVIcas, o
t d Es't d d

'

t'6 � sem'bléla a'o sr. Presidente da Re-" João Ribas Ramos que foi a;provrudo. ,mne o e. a o ,esmen lU,
Tarde' � pÚ?lica no sentido de ser,em

.

as Joaquim Pinto de ArJ'nda .

Não 'havendo ,mais orrudor para co�o. "absolutamente falsa" a

Mentira reles, ..para � velbrus a elas desLlnruda,s aume,llta- Ranl. Schaeffer falar, !) sr: Pres,�dente mformou e�- notICIa sobre uma carta de

purgar a b.ílis da derrota ..
drus, no ,eorrent� ano, a!lp1 de eVI- Pedl'O LO'pes Vieira". Lar 'em dllSlcussao, amda, o

_

Regl- Truman dirigida ao rei Faruk
lal' a paralIzaçao druqueles servl- mento ,]nterno; falando, entao, o . .

'

de ianeiro. ço'S, bem IClomo lSe insira, 11a áLa, de .

I T -,
-

.' ..' depuLa'do Konder Rei!s, justmean- na q�al -o pr�sIdente norte-
O Diáriio mentiu. Tem um voto de 10011vor ao, sr. Coronel J'oCg�. � ��ala\,r,fl, ? idepulad,? Joa� do .,emendas 'que a,presentou., ,amerI�ano �e�I� ao sobera!l0

mentido sempre. Nem AnVenor ele AJ.encar LIma' pelos"
s Cabral, IJder da nlllIlOlla, so AS 165 horas o sr. Pr.esldente do EVIto reInlclasS'e liegocla-

..
'

, t', 1. I 'd " IIdansa-se com a peopoSlVa de ,seu ,,' .. . d �
I:>

.

�

faz outra' coisa senão .serv2ços que, a
,

r en e IC a éIJ mlnJ'S- cal' j PSD "'d
enceIl ou ·a 'se'SISa.o, maI1can, O< ou-

çoes diretas com a Gra-Breta-
traça0 dos 1',e,f,endos :trabalhos, vem ega (O .,. ., apOlan o-a uma tra, á m8lSlma hora, para hOJe, Icom .

.

'l)re�lando aSis,ina,la.dOlS benefícios à
-y,ez ,�.ue" �com? }em laIS,eptuo'U o seu a 'seguinte ür.de.m do dia _ dis- nha� para SolUClO.na� o caso do>

Naça.o. Esse requeri 11'1enLo, justi.fi- a�tor? '�,ao vila ela fer.Jr 'ÜOiloS- cussão ,do IRegimento IIll'terno. Sudao Anglo-EgII>ClO.
caldo em tÔ'dos os s'eus, pOllJtO;s velo

clcncJas .

,

Liberdade de ���o�1]tor, f�i. unanime;mente apro-'
. ,P���1�Nl1��A,��1t�<tJxR?g� Chuva a·rl·lf·lc�lal em S 'Pau',lo·imprensa ÉNT.RONIZAÇAO pA IMA:GEM o de:putado Pectro iLop,e,s Vi.eira: -

DE ,ORIsro do :P. S. D., lambém b.ls0r-ito, em SÃO PAULO, 22 (A. W.) - O "Jornal de São Faulo" publica o seguinte'
:Washington, 22 (U. P.) Em s'egui.da é cO'll.ce,dida a ,pala- segl1'i,?a lê sUJbs,uanci'oso dis'Curso, telegrama do seu córrespondente na cidade de Araraquara:

A Soci:edadé' Norte-Ameri'cana vra ao se.gundo orrudor inseriLo _

em torno �a ,VIda '�' ,?OIS' ,ü�abalh9� :'0 cientista araraqu�ren'se �1:Of., Fred.rrico de Marco realizou hoje neso

de Diretores de Jornais exor- o 'depuLadü J3ia:s'e Agnesi'no Pl'aco
do po�la 'lraJ'3Jl1o Mar,garld,a d'e to- ta Cidade uma 11l1pOl'tante expenenCla com. as nuvens" da qual resultou

tou 'os Estados Unidos, hO.J·e, da bancada do P. ,8. :D. o 'qual in� dos nos Iconlhecldo e ,quendo, há chover nesta localidade durante seis minutos. E!sa experiência que é a se-

tel'pre<L.ando os l&enti'll1enltos 'reli- bem ,'pouco j,emp� fale?ldo no .s��- gunda, foi semelhante á do pI'ofessor Laugnur, 1l1as com substâncias dife
para" 'q'ue ,caso não haja ação gio.SOIs 'do povo barriga-ve'I"de pro-

,dlstnto do ,'ESltr,el1t:o, .nesle mUlll'ÜI- rentes, p'Ois foi. usado pela primeira Tez na história da ciência o ar liquido.
por iparte da Oiga.nização das põ'e, SoOb aplaLliso,s gerai,s a ,�.ntró- IHa, oonclum.do il�or re,q�l�r,er um A expel'.iência teve início ált 15,30 horas, ocasião em que o tempo pel'

Nações Unidas, realizem um nização, Ino recinto daqu�la aug'us- votO' de !saud_'a,de a m'emon,a da,qu�- manecia completamente limpo, e foi efetivá·la por intermédio de um avião.

acôrdo de liberdade de imp _
ta Casa, Id.a imao'e:m de Jes,ús Cris,-

I'e va[,e humILde, o que fOl por to- gentilmente cedido pelo Aero Clube de Araraquara, pilotado pelo sr. Ed-

.

d' "d I
,ren

'to, sem "f"erir I;onsciêlllcias" 'como
dos apro'.:_a,do. '. . mundo Lobo, Acompanharam o prof. Frederico de Marco cientistas e téco

sa, ln n.? ua mente, com ou- bem .frisa o ilustre parlame{ltar. A oraçao
. c1�, llusLre de.put�:o nicos em elétl'icidade,

tras naçoes. 00 requerimento em referência pesse'dl'sta publlC!lmos 'll,e&tla edl.çao SegundO declarações do referido cientista outras experiências serão·

que obteve a .a;pro;vaçã:o de tôda� en:. outI'o ,�ocal, a fa,lta de ,es'paço feitas ainda esta semana, daiilos os resultados positivos que se obtiveram".
aiS ballCélJdws, está i'ie.digido ttl.os 'S8'-

ne",la sec.çruo. .

Faliram 40 fabrica's g�1iIllb���;êsl��e��a:lldo a :llradjção cris- VOLTANJ�O A VACA FRIA Devem manter seu 'poderio militar
La da nos'sa pátria; A:pós .os aplausos ao discurso do .,

.
, . [ �

de ca'l�ados - ,Consildel'wndo o Isentimento deputado Lopes ,Vi'eira, o ide-pu'Úado . WA.SHINGTON, ,22 CU. P.) :- :Wallen R. Austm" delegadO n�lte·ame��
religiosO' da ll'o'sa gen�e' llde '0't F d F

'

d
l'lcano a ONU, em discurso pronunClado perante a Sociedade Amencana d

_:_ :C'Oll'S' I'd"e'ra'n"ldo 'qlle [I'a I'da do l\'Kelnol" �, ,'e,rnan 't'Ü
< erre!·r� "e Jornais, declarou que os Estados Unido.s devem mante.r o seu poderio m)!h-

\São Paulo 22 (A N ) Fa- '", v' , ... , recewsamen e 'se r·ell,e,re ao t d
.

,

'I' b' tó' t'
, , .

, . .

Nazar,eno ,se encontram numeroso" caso d E t ,d de lO' S . t a�' e a o�ar o serviço mI !tal' o r:ga !'lO, a e que seJam assmaclos aco.l·dos.
lando a imprensa, o sr. Antó- _'

. U ,a s �a, a .r erro, I an a eficazes sobre o desarmamento ulllversaL'
ex�mplo.s ide ,abnegaçao 'e d8lslpr,en- Catarma.. ,S. S., voJ.tanldo a vaoa

llio Devi.zate disse que é gra- d]l]l1ento em prol Ida coleti'Vidade; fri'a, teoe ,consideraçõ,e:s sôbr,e o
ve a ,crise que atraveSsR a in� - '90I1sider·àndo que a doutrina problema Ide tranSlpor.tes ino ·EsLa- Fechad.� se'd8 do

II

,'e,), 8,dustria de calça,dos desta ca- de CrIsto tem ,sido a inslPirélJdora de do e termina ·por s,olicitar à Casa Q '8 "._
pital 3diaritando' ue sessen-' tod?s O'S movl:me!llItos de renovação que se dirija ao Gavêrno da União .',

, . q., ,sacIaI; para Ique no iplano rodoviário fe- RIO,22 (A. N.) - "O Globo" publica, em clestaqlle, o segUinte telegra-
ta. ou setenta fabncas Ja Se fe- - IConsiderando que a do.u:Vrina deral seja incl'llida .a con'servação ma, transmitido pelo seu representante na capital alagoana:
charam nOS últi:çn6s dias em de CristO' é. um ;códi,gO de- princí- da esLra,da Lajes-Rio do Sul-Blu- "O deputado comunista Andné Papini, em declarações' feitas ao "DiárIo
São Paulo quarenta das quais plÜ'S tendOOLéIs 11 solitdariedade- hu- menall-Joinvile, ruVendelldo a que, do Povo", informou que tropas embaladas da fôrça da Polícia Militar d'o'

por falencfa, mana;
, '. dooabrigancJ.o-s!3 o Estado clêsse E.stado, por de�erminação, do secretári� do Interior, fecharam a sede e as

- C.ons'lderando que a 181', da Ica-, �ompramls'so, essle ,ser�iço po,derá celulas do Pal:t,ldo Comulllsta de Maceio" .
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-

DOZE D.E AGOSTO--Programa· para·Abril:
Dia, . 27" domi�go--Tarde dançante," das t 9 ás 24' horas ..

-·
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E'�ITAL

Comércio e Truns-
portes C. Ramos 8� A.
Pelo presente edital. ficam co:q-

I vidado... cl.m d •• c�mpor:ent_
da firll)a e. HAMOS & elA. corre.

.áda "eata Capital. ,á rua João-
Pinto, C·S 81S Moacyr Ramais Pin
to, Nicolau HaviaX'all. JCiS� MotiQ81·
Filho. Cfeonides Ligocki e

.

Urge).
Figueiredo Liz 'paro Cl oS8embléio..
geral de tronÍlformoção ·da firma..
C RAMOS & CrA., de conformi
dade com o reunião prévio, reali-
zada para o menno fim. e que te

rá lugar. nelta Capital. no mfltima

local, ás 16,30 hora. do dia 28 de
abril da 1941" cujo fim é o seguin
te: lo). trartsfo'Í-mação :da referi
da firmo c";mercia! em lociedad.
ànônima .ob a denominação de"
«COMÉRCIO E TRANSPO'RTE C.
RAMOS S. A.lt; 20)-di.cu�lIão doe>
e.tatutoà respectivo•.

Rio, (A. N.) - Na sessão de maioria, depois de acentuar que o tancias, consideram indispensavel Florian6polis, 15 da abril de 1947 •.

ontem do Senado, falou o senador senador Prestes não Unha autor-i- ao exercício da democracia. Valo Celso Ramos
Ivo d'Aquino que em nome do P I dade para educar a juvenãude, tando á baile a declaração de que Afonso Deletnber t
S. D. apresentava. ao governo as' quando tinha. um conceito ditf-e,ren- lutaría contra o Brasil, o senador Incorporadorea.
congratulações do seu partido pele te dia Pátria póis já declarara que Prestes reafirmou. sua declaraçãc ••••••.••.•••.•........•..•.••• -

ato que suspendeu as' atdvídades da: numa 'wnenra entre a Russia e o amtertor, dizendo que no caso de I CASA �ISCELANEA diatrl
"Juventude Comunista". E justi-, Brasil fícar ia com aquela, reit-erou Brasil ser levado pelo governo a. buidora dos Rádios R. C. A •

ficando seu ponto de vista sobre e

I
os aplausos do seu partido ao ato do uma guerra imper-ialista contra 0" I Victor. Válvulaa e' Disco.. .

assunto declara não ad:miíLir a "Ju- governo. O senador Carlos Prestes. inter-esses do povo brasileiro,
.

ele RUR Conselheiro M.affa
ven tude Oormmista" como qual- OCUlpOU -a tribuna a seguir e' duran-' lutaria contra esse goveiuo. Essa .•••••••••.•••••..••.•..•..••••• -,0-

Rna Felipe de Oli .. eíra, 21 -
quer outra ligando a juventude á te quase duas, horas criticou o. ato aíírmatíva motivou novos é acato- lU &.f.'',tU

.

& ... -. .li. • 't.tll.
80 andar . �U .. '-.tI""

Tel. 2.!}873 _ São, Paulo orientação politica. O· senador Car- do governo, mantendo. um vivo de-] rados debates quando. os represen-
I I Ao'Dola. _ Repreeelltaçõ••••ASSINATURAS los :Prestes aparteia o orador cen- bat� em que parêicioaram quase

I'
tantes udenistas

p.e-rgun.bmm
ac

&oralNa c'apital surando o. ato do, governo e acu-' todos os senado-res udenisías: as' orador, no caso de uma guerra de- Matrta: ,Floeion6poU.Ano . Or$ 80,"0 sando o 'sana,dor Ivo d'.A!quino de pessedistas se fizeram apenas de oíarada dentro. dos pr íncipios C,)11S- Ruo Jeão, Piato I D. "Semestre Cr$ 45,00 1"1_'_ "".:........, 1 37r
.

c $ 25,�0 estar defendendo. um ato contra a: espectadores. Os representantes ti'bucionai.s e decidida pelos órgãos VQU;'.1 ''-UlII ..a •rtmestre .....•. r � E'llicJ: CresoiúmoMês o •••

•

Cr$ 9'.;)0 Constituição. . udenistas condenaram de todas as dir-igentes da Nação, qual se' ]'1 a. Rua FloriOllo Peixoto, II.lIlúmero avulso .. Cr$ 0,50 Um agitooo/dlebate 'se seguiu em 'for,mas a' "Juventude Comunista", sua atitude. Novamente, o. S1'. Gar-r (Edu. PI'Ópric.f.No Interior
que par-ticiparam vár íps senadores embora ressaltandc sua o.rienõac·"\') los Prestes declarou cru e, se a

I
T.l�l· "PRIMUS·

Ano ' ' Cr$ 100,00
_ da maioria e da minoria. - con- quanto á defesa de libeuáade de .guerra fosse contra O.S inV•. resses Agem- aCIII princi:pab

Semestre o • •• c-s
'

60,00 táriOls á 'tese defendida pe:l'Ü repre-, açã.o do ParLitlo Con1Ulnista'; cuja do povo,' s'e co�oca:Tia contra ela
otn unlolpldll do Eatodo

Trimestre Cr$ 35,00
I
'sentante eomunisLa. O Iid�r da, sobre,vivenicia, .nas aiu.ais cir.cuus·: 'Os· apar,�NI.tn.te.'s negam enLão. ao 1-

.. · · .. · ·· · .. -· , .. ·· '-.-:-.:. ,_-

. Número ayulso Cr$ 060 '

Anó.o;., m.di••� ,.n..�·1 Empresa «Construtora Universal;; ;�J�::o:';;�:�:�;:,1��E�,";:l::r ..,

Os originais, mesmo niGl . . . _ •
' o: -

I qiíando uma guerra s,e,rá cOlllrfÍrin
J>ublicados, não serão !. A maIor Organlzaçao PredIal doo_ B�asll.. o "�o , c,o.S :interesses naeionais. QU3"lller

devolvidos. AVISA". I"tilJUde contrária - .afirm:)l'::.m ("

A direção n.ão se respoa.. \

!labiliza pelos conceitos A todos os portadores de t'ítulos desta coriceituada 'emj),-esa; npar,leanles - .seria cont.·ári:� ao!:

emitidos nos artigos legalizar. seus título�, àflm ,de obter 'o �eembolso de acôrdo com
'jntel;esses da Nação.'

.

assinades
.

o Decreto�lei' na. 7930 de '3-9:45. ' ,
. ,

,Pera m9'iores esdarecip1�!ftos, é tavot dirigir'-se ao _�scri�
tôrio central nesta CapitaL ��to à rua Felipe Schtbtidt .s/o
Florianópolis.

. .

. .

NB. Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere
sem pri'meiro c0nhecer 'noSEO! novos Plsnos de"vendàsf

./
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[In memoriem do poelà D�tas',da,�D88sa
Trajano . Margari'da 'blstórI2!DE �RIL

D..' 'd d
'

.

L
.

'V·'·
.

- Em 1821, r-ealiza-se a ia. eleí-

ANlVERSARIOS:
. Iscurso O· ep. opes ,eira ção de deputados, UD Brasil. I

". �
.

,

.
.., Na sessão de ôritem da Assem tores que terem preconceitos e, - Em 1845, no Rio, nasce José PROGRAMA DA B. B. C, PAIRA O

CONEGO 'l'HOMAZ PONTES bléia Constituinte, reverencían não raro, originam hostilídades Marta cita Silva Paranhos (Barão BRAlSIL
'I'ransgorra hoje, 'Ú aniversárto do a memória do poeta Trajano que a custo se encm. A êles, do iRia Branco), que falece em 10 19,00 - Sumário dos, progra-

natalício do Revrno. Conegn 'I'ho- Margarida, há pouco falecido quando triunfam, só após' a de fevereiro de 1912. mas.

maz Funtes, diretor da Revista. Ide no Sub-distrinto do Estreito, o .morte é que se lhes tece a corôa I - Em 1867, tropas brasileiras to- 19,05 - Inglês pelo Rádio..
· CUllU,ra, .

de gmnde aceil�ção nos deputado �e.�ro _Lopes Vieira, de l�Ul:OS,.. ,'.
' I marn a Fazenda da Maohorr-a, jun-I 19,15.- Noticiár-io,

n�eIQS lllleleclLllIlS católicos do al�tor da I�lCaç�o - apr�va�a: FOI este, Sr
..Presld�nte", o t�(ao Apa e :propri'ed�ele de Fran-, 19,30 - Música Operátioa e de

·
pais. . 18lU o seguinte discurso JUStIfI caso de um catartnense Ilustre, CISCO Solano Lop-es, ditador elo

pa-j
Ballet.

EUCLIDES CUNHA cando a homena.gem prestada que surgido das camadas anó- raguaí, Atacados, depois, 'os nossos 20,00 - LRllidio-teal-ro: "A Hís-
Comemora seu alliver�ário, hoje,

Iaquêle vate: . n imü.s, soube honrar nossas tiveram de .empreender a famosa tória de duas Cidades",
o sr, Euclides Cunha, íuncíonàrío letras, - um nome querido do "Retirada da Laguna". de Oharles Díckens, 40
.do Tribunal doe Justiça e pessoa povo e daqueles que o conhece- - Em 1894, no Rio, falece o episódio,
muita estimada em nossos meios rarn de perto', que é pronun-] Visconde de Sabará (João Evange-: 20,15 - Música de dança.
sociais,

'I
ciado com carinho e admira- lista de Negreiros Sayão Lobato). 20,30 - 1) Boletjm Industr-ial

F�ZEM ANOS, HOJE: '" ção. Os versos que êle subsere- 21 DE ABRIL Britânico, 2) Comércio
- o sr, Jorge Políbío Coelho, di- veu, dispersos em jornais, e - Em 1648, Olinda, evacuada pe- e Finanças,

li:genll'e funcionário da' Imprensa folhetos, todos nós lemos ou los holamdezes, é ocupada por Hen- 20,4.5 =: Bruce Boyoe, ,barilo'no.'
-Of'icial do Estado,

I recitamos dominados da mais rique Dias. 21,00 - -Noticiár!o.
- o menino Odair, í'ilho do sr,/ .pura emoção. Quero referir-me - Em 1792, é enforcado o Al- 21,15·� Comentár-io !por Salva,

"I'amarmo Silva. I a Trajano Margarida, 'o poeta fel'es Joaquim' José da Sidva Xavier '(lar de Madaríaga.
- a menina El ízaheth, filha elo') popular de nossa terra; - O 'I'traderrIes. '21,30 - Novo Conjunto Londri-

i
.sr. MUSl�i Dib Mussi, residente ern , aquele homezinho alegre e de - Em 1851, em Sergipe, nasce o no de Cordas.
Laguna, I coração bondoso, meúdo, trí- ensaísta Silvio Vasconcelos dia su- 22,00 - Rádio-panorama.

- o moníno Aderbal 80hmi.cl1'. guejro e simples, mas de ta- veira Ramos Romero, qué f'allece no 22,15 - Noticiár-io.
- o menino José, f'ilho do sr" lento espontâneo e invulgar, - Rio, em 18 de julho de 1914, 22,20 - Coroentár ios ela Im-

no Schrnidt, t'uncionário Federal. poeta de incomparavel natura- _ Em 1,867, o Del. Carlos de Mo-' prensa Brítãníca.

Iídade, mestre da redondilha e naís Camisão, com sua coluna, in-

do
.

verso alexandrino, verseja- vad€ o Paraguai, UipÓS aoravessar o
EMá em fesla o lar Ido 61' Osni,

.

. dor repentista, que compunha Rio Apa, em Bela Vista. Esl.a foi a

NatJvild,ad'e, e de sua esposa d. VaI-li sonetos. COIll íncrtvel tacílída- I
.

t d dco una que. mais al' e empreen eu

',da F,. Natividade, pelo ,nasclmenlol . , de, em qualquer lugar, a qual- a mund ialrne célebre "Rebirada ela
.de seu prtrnogenito que na pra ba, Sr. Presidente Senhores

h b 1 o.
t ismal receherá o noms de Osni, Deputados, Nas atas, de nossos q�e�to ora e, so qua quer pr Laguna","

-valdo. trabalhos já temos inserido vo- pOSI.
' 22 DE ABRIL

Itos de pezar e de saudade de-
*

'"

*

- Em ,1500, é descoberto o Bra-

•• E,tá de parabe!,_. o cQ_al! dícados a personalidades erni- , ,

sil, por Pedro Alvares Cabral,

"Telmo _Vieira, Ribeiro· e �.a Adi Inentes, que doreta ou indireta- ,:De ongem humilde, filho Ade _:_ Em 1821, é organizado o Mi-

"Oarofahll Rlbeuo pelo na8cm�enh) mente se vincularam 'á ' nossa Uomem branco e mOJia de c�r; ni,gtério ela Fazenda,
,de leu filho Hom.ro. ocorrIdo Q ,

• - nascido em herco 'pobre' cna- Em 1821, assume o Mi.nisLério da
,:21 do corrente. nesta Capital.

I
terra e a nossa gente.

do na rua e ob�rigado 'desde Gu,arna" o Mare.".i.,al Oarlos Frede-
.

'

Praxe ;parlamentar centená-
'

, I. '_
.

cu ", vIl

VLUANTES:
'. ria, e, por todos os

moti.voS'1
cedo, a enfrentar sItuaçoes pe- ri·co Cunha,

'

I·

ltelaçãD ciDs .pas,;ugeiros .que de- diana de louvor é um meio fá- nosas consequente.s da adver- - Eim 1821, elIl1 ,Sa,nLos, naSlce o

..sembarca'ram l1'e,s:t1à ca,pi'f.ql p'eJ.o dI e simples d� o povo, pela sidade �a ,vida; forçado, em pl�- p.oeta V,kent,e August.o de Carvalho

..:avI&,o ,da Cruzeiro do Sul PP--CBT voz autorizada de seus lídimosl na menInIce, a ganhar uns" mI- que, falece na m,osma cúcl:aoo, em 5

,AmerlCa do NorLe dia 20-4: representantes, glorificar aque- ser�s centavos vendendo tor- de alhril ele 1866,

,> Proc<:denLe . do Rio de Ja,neiro: les que o serviram ou d�gnifi-I ra�m�o"" estuda�do de motu- '" André Nilo Tadascq
.."CelS{) Ramos Filho, Newton Ramos, caram. propno e a custa, Irregul�rmen
Eucl.ides P.erI'one, MaI'iil'l. Ida Con- "" te, ans horas que lhe sobeJavam,

'I
. ...

,oeição,P.eI't!me, M.aria, Ceh�ste BTlm_ "

'

� "" ""
' estudos que, nessa fase, não fo-I, TELMO VIEIRA RIBEIRO

"d�o Pi;ajá, José dos Reis Pirajá São em extremo várias as ram alé� }� um m�estíssimo, e

_Fl'lllO' e .
Dultce Gel1ber. contigêndas que' cercam a exis- cur�o prlln:apo,

- Trajano

Marl ADI GAROfALLI S RIBEIRO
ProCedellU� de .são Paulo; Ce.cÍ- tência. de cada homem. E maislganda, gaLgou, a pouco e. pou-

t d d d Tem o mdximo prazer de
:Jia Me?ei'ros, Odilon Pe.reira, Hen- instáveis, diversas e compl,exasjCO" .0 os os e�raUE:. e, sua

partIcipar aos. parentell e

' Com: Fréllnci,sco Alv,es, Linda .

.
<1:0 Carwne, José de FreItas.

. soem ser, ainda, as 'causas- de- carreIra de mulato pobre que amigos o na.cimento de .eu Bat.ista e muitos .ou1iJ.'os ...

Einbar.cados nesta caviLal pela terminantes dos destinos hu_lse esforçava por, elevar-se do
',. filho HOMERO. ,Censura até 14 anos,

meSl11là Aeronave com destino á manos. nível em que nasceu.
"- de 1947. Preços: -' 3,60 e 2,40.

d
"

Ih Fpolill" 21 de a":'l'il

IPortQc Alegl1e.: Léa Terezinha Jo- Uns" os sêres privilegiados, a �as o passo, e:cIsIvO que
,

e

.',
.

.

. '.sé., Maria UIelena José 'e Ju!i,{.a Sao: quem' a sorte bafeja, .' nascem 'delmeou" no hOrI�on�e longm- .

.:�m
:<lU/m:. em meio a riquezas. Cresce:n1 9uo, u� alvo atmgtr, de:�u f �. 1�1 ii'�Ioyim;mto ele 'pas;sageiro:s em· cercados de fausto e de opulên- ele, evidentemente, a HoraclO Irma-os' da Cou raria .

. .'
· barca,(!os' 'e desemba,r'caJdos pelos eia. ,Pas'sam a existência plá- Nunes Pires,' UI�a �e noss�s _

.'
.

'.

���
Do�JaJs da Panair do Brnsil S. A cida e SUavemente, sob condi- maiores eXipressoes mtelectuaIS 8ao Jorge .

_ .;..;__ _,_;_
no aerop01't.0 �e FlorianÓiPol�s. ções as mais propícias. Têm do passald<?. ".' ( N ) N'

.

1
DIa 18: Proced-ente do RI{) de em vida muita vez o bafejo da Entrando em contacto com

_

Rio, 2,! A., .

da Al� Ig:eJa ODEON - ás 5, 7,1/4 e 13,3/4 hrs.. , ,

..Janeiro - Josoé Fiuza Lima, Ale- fama o' fascínio d� poder e o êste, na antiga Diretoria de São Jor5 .na rua
.

an ega - Sessões das Moças -

xandl1e Mimoso Ruiz, Ataliba Silva' 3ipla�i'o das massas' e sentem Instrução Pública, ao Ingressar nest:: capItal!. depolls da celle- .sORTE DE CABO DE

O I d S I· .

'. ,
, . f' l'

.

tad· l' T _ braçao da .mISSa. BO ene pe o I ESQUADRA,;e I r a'n o . carpe I. o brIlho efemero da glOrIa mun- no UfioClona l�mo es ua.' ra
. .'

d .B
.

.

Procedenl.e de ,são'Paulo: Eugê- d
.

jano Margarida teve o lllcen- Cardeal D. JaIme e �rros ·Com: Bob Hope, Dor:othy n�'
ana. "

Ih f lt E Câmara Arcebispo Metropole, 'Ed'" B ak .

• pio MilUer.· Outros, menos afortunados, tIV@ que sempre e a: ara, . .
.'. mOU1 e ..... I� r en.

Dia 19: Com destjno á São P"cnI- 1
. "

d' 'da t
I guiado por mestre de' tal en- o '.preSIdente EUriCO Dutra e o No programa' - Cine Jornal n.

lo - Helená Botelho Berenha,U!ser
ogo no ImdclO a Jorna, ,'er- vergadura nÕide aperfeiçoar-se ministro' Canrobert Pere-ira da 51 _ Nac Cooop' .

rena, e ao arem os pnmeIros .

" .l:'

IC .

t be m diploma e
.,

, .

AlberLD Gros'&mann, Thomaz Ta. passos nos caminhos do mun- na arte poé��, �ea�quirir. os, a ,re�e ra. o
_

_

Pl'eçolS: Sras ,e SrILasl - Cr$ 1,2'0;'
'meidhi HorHa, Euclides Braun, dA' b s cultura líter'ana pod.e dar pu- as mSIgmas de Irmaos daque Estudantes - Cr$ 3,00;

o, veem-se a raços, com a .,'
., 1 t d" I Confraria Am- ,

,_Flóra Braun, Luci'ano Nogueira mais duras e adversas circuns- blicidade a seus pnmeuos so- a ra lClOna._ .' 'Cava·lh13lros � ,Cr$, 3,00.
Bertazzi, Sylvia Azev13do Bel'ta.zzi. tân.cias a dificultar-lhes a tra- netos. b?s- n.essa ocasIao, !uraram ser- Li'vre - Crianças maiores de �

'Dr Joã.o Bati'sta Bonassi-s Dr Boa' ,

t'
.

"

A' <I> VIr fl@lmente· a São Jorge, o 'anos .poderão entrar na &e'ssão de
': , ,_. Je ona: - raça, cor, melO e .', .

t';!
roido Pederneiras Dl' Oel:;o Leofl '

f' d'
-' .,

fa-
'" 'JI< santo guerreIro cen U'.arlO nes- 5 hOl'UiS

::Salles, Dr. Annes'Gl.iai,berlo e Má- m�mas con Içoes SOCIaIS,
_ Trajano 'Margarida, sem fa- de 'o tempú do Impe�a4or Do-·.,), ,,',. . '," ..... , ..

, ri;o' Cândi,clo IcÍa Silva. : Janeiro - Ana Maria Ha.ckradt, vor á1gum, póde, pela crítica micia:n0. Para assistIr a �ssa IMPERIAL - á;s 7,30 h{)l'as

Com de&tino ao Rio de Janeiro: Dr, Laura ele Oliveira Sa.ntiéllgo, mais exigénte, ser classificado solemdaide a�ulee templo fl.cou SOB A LUZ DO MEU BAIRRO_
· WalrVraut Krieger, Chri.slina Alha- il'Laria Eugênia Sa:ntia,go e ALalilba entre os maiores poetas catari- re?,l.eto de fIgUraS do mundo No <programa: - A DLplomaçao

� náJsi.o e Luiz IRider, . Silva. nenses, derpois de Cruz :e Souza oflcIal. \ 'do sr, Ademar de Barros - Na.c.

Proc·edenbe de Pôrt.o AJ.egre: Ne- P 1'0eed€.Jl!e;s do Rio de Janeiro: e Luiz· Delfino, - não direi C � Imperial. Filmes,
,

.

,cy. MaLlos Ti,mm. '. Heunri.ch Zi.mmel1Ina'l1in, Hanna pelo volume de sua obra, nem a!�a 20 __! Fax AÍ'l1plan New& 29 x 2&'

Com destino á Pórto Alegre: Ni. Zimmer.mann, K'aethe Zi.mmer- com'o Lacerda Coutinho, pela Vende se no Est reito. na rua - Atualidad1es,

'-10 Laus\ Célia LaLls e Ignásio Fried� mann e Manoel Ve1'çüsa de Gus- variedade dos gêneros e dos do (:ooto do onibus. Tratar Preços: Cr$ 4,00 e 3,00,
,:man'n, mão Fraga,

'

temas explorados; mas .pela nesta redação. "Imp. 14 anos",

'Procedentes de Ouriti·ba: Wil· Procedenles de São 'Paulo: 'Mau.' simplicidade da fórma, e pela -T�OM,E APERITIVOtiam John Convery Egan, Alan ro Ca.navarro Fonsecal JoviLa Sa-j profun;d� emoção que seus so

'Fish13r e Ol-enn 80hafer, ,bino li'eneira ·e Tânia, Rosa Fer-I• netos' despertam na alma de

K � II (") 'TDia 20: Com desU,n'O á Curiü-
,
reira, quem os ler. J. �

�ba:- FI,ávi6 Ferrari e Jq:sé de AI-

'I' Pr-oc-edemoes ,de ,CuriLiba: walLeTI' Legítima glória de nossas
.

melda ICa'ndoso, Lan;ge e Flá'vio F\erraTi. '

. letras, (menestrel) p'rofunda- de saudade e um minuto de si-

Com destino á São Paulo: Sera. Dia 22: Com destino á Curitiba mente integrado no seio de lêncio.
fi.no Duarte: Eríck Kretl.ger e Ver. - Dr, João d'Albuquerque Mara- seu povo, para o qual escrevia

""

'ner Kqhl. nbã,o. e do qual foi intérpret�, ao tra- :1= *

Com destino ao Rio ele Janeiro; Com desLino á Sà.o Pà.lllo� Auréa duzir; em estrofes maviosas e ,Sr. Pres.ident�:
Iic'ua Dama,' G'Úmes Reis, Décio iteis Junior ,e oheias de melancolia suas ân- Proponho, pOIS, que se con-

Com deslino á PôrLo- Alc·gl'e': Jo- ElisQ ,de Oliveira Gomes. siÍ:I.S e suas amargura:s, - Tra- signe e.m áta um voto de pezar

'S>é L�'!11:zi<ttti, William John Conve. Prooedent.es de Pôrto Alegr-e: jano Margarida bem merece e de saUdade a Trajano Marga-
ry T'�'ah 'e Alaln Fisher. Pp,l'er Hanz Popper e. Armina Nu- que Ilhe homenaJgeemos a me-, rida.
Dia 2i: Com destino ao Rio de' nes Dantes, mória, dedicando-lhe um voto Era o que eu tinha a dizer.

30 - Allyn Joslyn e Ev€lyn Keyes
O BANQUETE DA MORTE

ü.m;;urà: Livre .

Pl'eç.os: ás 5 h1'S. - 3,ôO e 2,40.
! áis 7,30 11I's., - 3,60 urnico.

..

·-t
"

LAJl EM FESTA

.RIT'Z - HOje áis 5 e 7,30 horas
10 - Notícias da semana - DFB.
2° - Ted DonaLcls>oI1, Margar,et

Li,ndsay, Conrad Nagel' e A,ce o cã.o

,mal'uvilha,
RUSTY

. . .. . � .. .... . ... ••••• 1••

� i

.
:ROXY - !foJe' áJs 1,30 fl.OI"aS'
10 - Notícias d.a sema.na - DFB,
20 - Allyn Joslyn e Evelyn Keyes
O BANQUETE DA -MORTE
30 _.: ICA1DOS 00 GÉU

'B A R
V�nde�8e um. bem ,sortido

e bem aúeguezodo
Rua Tir'=ldentes

TERRENO
................................

Vende-se 2 Jotes. à rua Rafael
Bandeira, nesta.

Tratar com Solidonio Amaral.
ns 16a, O. R.. dCJS J 3 às 16

horas .

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Churchill critica Wanace. -- (adasjro--S"ocia·1 do «o Estado»
Pedimos aos nossos distmtos leitores, o

'

obséquio de preenchei': o;.
oompon à.baix'()e remete-lo á nossa Redação afim de co.mp1etarmol: Londres, (U. P.�· - WiS-1 �'eripto-comunista." (comunís-
qu,anto'antes, o nosso covo CadaJro Social. , ton Churohíll advertiu a ln- ta encoberto). Arírmou que o

._

,

glaterra contra o apztguamen- objetivo de Wallace, falando
Nome ,

'

........•.......................... '

'to da Russia e propugnou para
I
em excursão na Inglaterra, é

. it I"
.

1 d E
SQ.o :... Eet, Civil D. Nasc, que se contmue com a estreí a' separar os. mg eses os ,s-

colaboração com os
. Estados�tados Unidos e lança esta na-

Pais t � Unidos, no campo dos negócios ição no vasto síeterna da intriga
comuntsta que se. irradia de
Moscou" .

&puS<> (a) : .:

Churchí ll acusou o governo
socialista de "vário de cora

gern moral." e declarou: ," O

governo socialista está sobre
vivendo .pelo dólar americano e

disperdiçando este smpréstimo
que só pode ser justificado co

mo meio de reequiparar nos

sas índustriàs depois da guer
ra". Fazendo uma advertência
contra a admini:stração socialis
ta dos negocies nacionais e

propugnando pela livre com

petição. Chur.chill disse que
"todo mundo está conscio da
crise que se aproxima em nos

sos negócios financeiros e eco

nomicos". Disse Churchill que
a continuação do atual sistema

. internacionais. Falando num de governo na Inglaterra
comício de 10.000. membros doi" quebrará as ilhas britanicas e

Partido Conservador. 'em A1-lllão custará muito o dia em

bert Hall, o ox-prtmeiro mi- que a Inglaterra não poderá
nístro britanico declarou: "Di-'Imanter. a população de .... ,.

gc-vos que nossa politica para 47.00Q.ÓOO e em que teremos'
com a Russia deve ser de hon

I
de passar fome ou viver de

rosa amizade; através da torça. caridade da América capitalís
Não deve ser de um - covarde ta ". Nosso País está sendo Ie-

DR. MADEIRA NEVES apaziguam.ento através da fra- vado para a ruina e nosso Im-
lIIildlco especialista em DOENÇAS, queza". pério está sendo esbanjado e

-

.

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon Adiantou Churchill que "de- desperdiçado. Estamos caindo

ga Prática no Rio de Janeiro
Con8,ultas aiariamente da. ve ficar absolutamente claro rapidamente do apreço mun-

10 às 12 e da. 1530 que não nermlt.iremos -que ne- dial. Que planos podemos' ia-
em dedr..te nhuma 'brecha seja criada en- zer?

.

, CONSULTóRIO:
Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado v-c- tre a Inglaterra é os Estados Porque medidas podemos er-

"one:�!�Jent; c::t���g,c�� Ru_ Unãdos " . guer-nos de novo? 'Estamos,
O discurso do "ex-prémier" certos de que, se tentarmos, o

foi todo ele de critica mo' 'gO-1 conseguiremos - reerguemo-'
verno trabalhista brítanrco. nos ao nivel glorioso que atln

Entretanto, Churchill atacou' gimos e mantivemos há alguns
WaHace, a quem chamou de anos apenas" .

Emprego ou Carg-o .•..••...•••••••••.••..••..•••••••...••...••••••
'•.

GarSO do Pai (mãe) •...............•....
,

•......... , ..•..•.•.•.•••.• '

Qbserv...............••••..••.••••••••••••••..•..
'

•••••••••••••• ;; ••• ,

••••••••••• ,. •• lO' ••• '0 •• ,. ••• ,. ••••••••••••••••••••••••• lO'••••••• lO' ••• lO •••• lO'

Agradeceriamos; também, a lteIl.tileza de noticias de nasoimentOlÍ
easamentos e outras. de parentes 00' de pessoas amigas.

QUEIXAS E RECLAMAÇOE�
PREZADO L!l;ITOU: S. o rue '",

interessa é. realmente. uma provid'eacra

para endireitar o QU� estiver errado ,')tt

para Que als-nma falta não se: repita, 't

NAO o escânda'Jo Que a sua eectamacác ,

ou queixa poderá vir a causar I encarne- �
nhe-e a SEC':AO RECLAM�çr)I!:l-;

I�de Ü J!STADO, que O caso será 1.7a40
.

aere d .. ")ra ao conhecimento de Que. �_

de drreico. receoendo 11 .Ó». uma iutorUl.tt ,;
��" de resultado emoora em .. l� •.m.". .

!iOS nâo "eJam pt: bucados nem __ l"�d..

n1<lç�1' ., .... r� " ! fHtrtl>Y1rf.· tomaI{, -,
I .•

DI. SAVAS LACERDA
� mêdíco-círúrgtca de Olhol
- Ouviâos. Nariz - GarglUlta.

,

) Pl'e.crição de lentes de
oontato

tIODULTóRIO - Fcllpe Scbml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.(IImDIJNCIA � Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 14,18 e 1204

Ausente

·DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urlnêl'Úl8 -

üoençaa dos . In testínos, réto e'

�u. - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

I'isioterapia - Infra vermeiho'lCon'sultà: Vitor Meireles, 28.
.tende. diariamente às 11-030 lla
_. a tarde, das 16 hs. em diante

A.esid: Vidal Ramos, 66 ..
FOJl. 1067

-----

DI. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

.,.,. 8en'1ços de Clínica Infantil !la
.A.B,EttstêncIa Municipal e de

CarIdade
a.nucA MÉDICA Dil CRIANÇ.u

A»ULTOS
IlONSULTóJUO: Rua NUBes ...

• ....0, '1 (ltdlftcl.o S. Francl800).
COrunlltas das 2 às 6 horllB

IUlSIDltNCIA: Rua 10:arechBl Gui.
lherme, ti Fone 783 DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade, Na
""'anal de, Medicina da UniversidA
te do Brasil). Médico por concun
eo do Serviço Nacional de Doén
.

""" Mentais. Ex interno da Santa
Cea de Misericórdia, e Hosplta:

. f'8lQuétrico do Rio na Capital )"
deral

CLtNICA MÉDICA -

DO!il'NCAtl. NERVOSAS
- ConllUltóIrlo: Edlf1clo Am6ill

NETO
- Rua Felipe S-chmidt. Coll8Ultta

Das 15 ás 18 horas -

....dência: Rua Álvaro de cam
lho nO 1.8 -, Florianópol1.l,.

'

DR. ROLDÃO CONSONI
fJJIWRGIA GlllRAL - ALTA CI·

.

IRJlWIA - MOLJ!:STlA8 DlD ...
•..• NHORAS -o PART08 ...
IJ'Ot'mado pela Faculdadi! de Medi ..

clmla da Universidade de São
ftuIo, onde foi assiste,B por Ya·

... anos do Serviço ,C!!'llrg1co ao
Prof. Alípio Correia Neto

llInn'gla do estômago e vias Dl·

1IIJ:a./ intestinos delgado e grono,
tU'Olde, rins, próstata, bexigai .

1ItAIro. ovários e trompas. Var.lco·
-., hidrocele, var�s e, herDa

CONSULTAS:
'Me 2 às 5 horas, à Rua "elp!l
1Jchm1dt, 21 (altos da casa PIa·

ralso). � Tel. 1.598.
�1iiNCIA.: Rua Est-eves Ja·

mor. 17&:-Tel. II 7M

•

- IC0NTA CORRENTE POPü�AR

.Iuros . ..51/2 a. a. .Lirmte CI$,__30.000,úo
Movimtntação com cheques

,

B·ancn do DistrUo federal S. A •

cA pTTAL: ,R$ 60.000,900, IJl
RESERVAS: Cl<$ 15.000.000,00

Rua, Tral,oRno, 23 • FlorlãnõpoUs

"
- --

�\
.

DI. MARIO WENDHAUSD .

�tw do Hrnpital -Nef"ê.. Ramo"
CLtNICA MWrCA DE ADULTOE

E CRIANÇAS
Conaultório: R. Visconde de Ouro
Preto, :3 - e.'I. da Praça JS de No
-1n:o ,l�toa da' -Belo Horizonte-}

Tel, 1545
Coualtao: 'das 4 á. 6 boru.

°

Ruidência: R. Felipe Scbmidt. Jl
- Fone manual 812

I
I

DIt. POLYDORO S. THIA�'n
lléeSleo do I}:ospitaI de Caridade

-

de FlorIanópolis
ASsistente da Mati!rnidade,

OLlNICA �:OICA _; DISTeR·

,oBI<\lS DA GE'STA.ÇAO E DO

PARTO

DQenças dos órgãos' Intern��, es

pecialmente do coração
Doenças da tirolde � demai!

glândulas internas
I'ISIOTERAPIA - ELECTR-OCAR·

DIOGRÂFlA - METABOLISMO
,

BASA.L
()OD8Ultas diàriamente das 15 às

18 horas
AlIezlde ahamados a qualqUet"
bOra, _1nolus1ye duranté ·a núite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

BIlI!I��IA: A v e n i d a Tram·

,

,
. \. powski, 62. F:one 766

IArnoldo Suarez
Cuneo

, Cirurgião-dentista
'.. '

ExclusivameI1te com hora
marcada.

Cartão de hOfe Cr$ 80.00.
Rua Arcipre�te Paiva n. o 17

Tel. 1.427,: Florianópolis

tONTRII SIUUU1S
E MaNCHilS

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

DI. M. S. CAVALCANTI CURE A BEBEDEIRA IOUn!ca exclusivamente de crianças
.' Rua Saldanha Marinho, 16

It� DR�e:I:: :A:CO---
K6cU-.cbefe do Serviço de SfflJl.

'do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS _.

S1FlLrS AFECÇõES DA
B!lLE - RAIOS IlNFRA·VER.
MIllLIHOS E ULTRAS-VIOLErAS
Cems,: R. Felipe Schmidt. 46 _

Das 4 às 6' horas.
Res.: R. D. :J&lme Câmara, 46

FONE 1648 •

De leu esposo, pae, filho etc.

Enviando ,carta' ,juntamento
com Cr$ 10.00 reqistra.do com o

valor declarado, solicitando !li �

"Excelente receita para' curar Q

nefasto alcoolismo", à FELIX
SILVA .- Rua Major Co.ta nQ. lIa

Floripnópolt•.
......................_.....-..�,._...-...__-•••"W

I t:.r"� KI:.Nu
Vende.se ótimo terreno.. plapo,

todo arborizado, .na paccito, e bu
cólica praia da, PALHOCINHA.
Coqueiro., com 34 metro. de fren
te e 50 dI! fumdos Cdrtas para.
"Terreno-Palhocinha" ne,sta r.da
ção. ' Preço 38.000 Cruzeiros á(.viatQ.

EMPREGADO
Preciz8·se de um empregado

que conheça datilografia e o

sorviço do LA,P.I.
Informações na Rua Tira

dentes nO. 14 - S"b. com o sr'

Raul Bastos

NEVEs""-'
-

Moléstias de senhora
Consultório - Rua J01l0 Pinta n. 7

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Ed:ificio l. Á.. P. da Estiva)
,

Telefone M. 834

DI. PAULO FONTES ° DR. UNS N°1"..... '

Clfudco e operador
Consultório: Rua Vitor M�les, 26

, Telefone: 1.405
.

OonBultas das .10 11.8 12 e das 14 ês 18
Residência: Rua "Blumenati, 23

.

Telefone: , 1.623;

PARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

'laBORATÓRIO 001. s. D.
CAIXA POSTAt, 36

8LVMENAU... SANTA CATARINA Vende-se

I.

VESTrR·Sf COM· CONFORTOQUU
I

Uma ca.a à rua Bento Gongal-
ves n. 14.

°

Béla oportunidade para renda•.
'fratar na Ra.a Brusque. 25�
.... '

'i'
............•.

APE.."'(.MJ Cr. S,"
Com e88li í,nfima "qlul,ntla � Qd! "

et'Itá anxiliand.D (1 1!!t'" prtutm ...

Cttnt.. ito,,,,..... r:a .. Caixa f.<t IjÀ4,m.l.'
... hulbrentea ti. Fl.rt.".".,ou"

f EUGANCIA 7 É 'UllA DOENÇA
MiliTO 'PERIGOSA
PARA A 'FAMÍLIA
E PAB,\ À RAÇA.

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Senhorita!

Ao escolher seu perfume Ferifi·
Que se trás à marca da perfumaria
"Joltan Maria Farina" que já era

preferida pela corte impedal' be
n. Pedro II

Rua Felippe Schmidt 22 - Sob�edo

I
I

Fabricante e dJ.9trlhuidores das afamadas con

fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um grana
de sortj.mento de c(1samirall, riscados, brins
bontl e baratos. algojões, morins e aviamento.
para alfai«tes. que recebe diretamentE- dru

Snr.. Comerclant.. do interior no sentido de lhe Eo.zeren uma

FloriaR6poli., - ,FILIAIS em 81umanau e Loja •.I melhore. fábrica.. A Calto "A CAPITAL- chama o ateng!o daliviuita ante. de efetuarem fJUO.. compra•• MATRIZ em
u:::zt..- @$'1!i!Utli4M!P! $h@lMlti#.tr:.•.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jlinda
·

OS adicionais do imposta
.

de renda IRIO, ',CA. N.) - Acompa- sístíndo que é necessário .que o não só dos adicionais, como do
':nhada de longa exposição de Congresso se manifeste sobre /próprio; ifruposto normal, o que
.motívos do ministro da Fazen-' o assunto, o. ministro da Fa- reduzirá á expressão mais sim
-da, chegou á Camara sendo dis-I zenda revela: "A maioria dos ples a receita do tributo no

tribuida á comissão de tínan-' contribuintes, por seus orgãos corrente exercícío, "Concluín
ças, para o necessário est.udo: de classe, está' disposta, como do, o ministro Correia e Cas
·e parecer, a mensagem do go- é notório, a insurgir-se contraltro afirma que "em face da -----.....--------:;

'Vier�o relaãíva aos adicionais I
qu�quer lançamento a. que as precarta situação das finanças .................•••... ,; ...

-do Imposto da renda. A men- reparttções competentes pro-IPúblic:vs, necessário se torna Ra'dío DI�fu�ora.sagem do chefe do governo in- cedam, apoiadas, apenas, na sejam sanadas, pelo Congres- -

.stste por que o Congresso se interpretação dada por aquele so ", quaisquer dúvidas no to- de Lagun .. ··

manifeste quanto antes sobre mínístér ío a lei de meios, acar-'cante á arrecadação do

impos-I
.

.

ii
.a legalidade d� cobrança dos rotando a suspensão por tem-jto .de renda nó corrente exer- �od? o Sul Cat81_in.ense .escuta.adícionaís ao Imposto sobre a po indeterminado da cobrança CICIO. •

. diariamente a Radio Difusora
.renda. Isso porque, o decreto- ,

I de Laguna .

.leí 8.430, de 24 de dezembro de I 970 Ktcs. (cnds s médias),
1945, dando nova redação a

,. I
Horários de irradiações: - Da·

'vários dísposítivos do_ diploma
.A f>,.CCAR/./I C\ AUTOMOBILISTAS I 10 às 14 e 17 às 22 horas.

.Iegal, determinand-o que os re- ...

V ""u' Representante em F'lor ianôpo lis:
...............................•

-::f\eridos adicionais vigorariam ...

A' cêO
-' I D. F. DE AQUINO ALUGA-SE.aínda no exercício de 1946 e .eo, IRed. do JOln .. j c<OESTADO»

o orçamento para 1947 ao dis- P(H'O ° seu dínamo ou
•

i urna casa sita à rua Vila
"criminal' as rubricas do impos- motor de ""lanco Aproxime-se mais de seus Euclides Machado, 215
-to da renda, apenas faz men- b�. _" J.\c,o OfiCiNA ENALD. amigos e parentes enviando., Estreito,
-ção generica dos mesmos adi- Cf,.o_ Rad\o·"\e,. Rue Conselherro Mafr.a -Ihes 11m. número da revista O

I
Preferencia a quem comprar'

-cíonaís. To'da a dúvida, quan- ., rie. 94 VALE DO ITAJAt, edíção de- os moveis.
to á cobrança dos referidos

.

dieada !l Florianópolis Lnfor rrvações na mesma .

.....adtcíonaís, reside no fato da
::lei de meios não haver feito
�re[erência taxativa aos mes

'mos. Como, porém, o orçamen
-.to apenas revigorou, implicita
.mente, esses adícionaís - fri-
sa o ministro da Fazenda
"vêm as assocíações de classe
.aconselhando aos seus associa
-dos o seu nães pagamento. O
-mi.nistro da �z'enda . acre.líta l
-que a falha da lei orcamei.i á-

-ria pode perteitamente ser sa-

::.nada pelo novo .pronuncíamen-
to do Congresso 'visto como no

.<exer,cio de 1946 não era possí
-vel dar <corpo a certa-s regras
.constituclonaís, porque o esta
-toto básico só foi -prornlugado
.em setembro". O ministro Cor
-.reia e Castro observa, ainda,
-que "a não serem conrírma-
-dos para o exercício de 1947
,esses adicionais da receita pre-

", -vista para..o impostocda renda,
=O atual orçamento 'sofrerá, to
. mando-se por base a mesma

.arrecadação do exercicio pas
-sado, em a seguinte redução:
Em pessoas. jurtdícas Cr$ ....
:271.679.96,5,40, em pessoas fi
i,s.Ícas Cr$ 98.868.651,20., "111-

.
/

I

, .

I
Redamem imediata

mente CIQlquer irre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

O M N I 'B U S F O R D (G a'sol i na)
Vende-se, para importação imed.iata, qualquer quantidade, até cem unidades, Excelentes veículos. inteiromen te recondicionados e
garantidos prontos para trafegar. Motor, diferencial, e principaes peças c9mpletamente novas, Capacidade: 25 pa8f ageiTos. Preço
'xcepci"nol, Para inform('lçÕ",s completas, endereçar corto ou telegrama o D. P CJeto Ltcla. Rua do MéxicC', 21- 170 Rio de JOl"eir,o

."'_i

MARCHA SUAVE em tôdas

as velocidades e real eco-

nomia - com um motor

marítimo Diesel G. M.! Seja qual. fôr o trabalho

,que o sr. espera de seu barco, há sempre um motor

Diesel G. M. capaz de superar a sua expectativa.

Oro (LARNO G.
GALLETTI

ADV OGA.D O
Crune é cível

Co".tituiçã.o qe Sociedad..
NATURALIZAÇOf;S
Título. Dealarat6rioll '

Eacrit. -- Praça IS de Nov. 23.
,

lO, andar.
Re.id.. - Rua Tirode.nte. 41., ,.FdNE _. 14.68
-

SILENCIOSO, mais leve
e ocupando menor es

paço, um motor maríti

mo 'DieselG.M. oferece
mais segurança e garan
tia de funcionamento

perfeito: Os motores

marítimos Diesel G. M.

são fornecidos em

várias capacidades e

podem ser 'conjugados
quando se precisar de

mais fôrça. 'Escreva
nos pedindo detalhes

especiais .

DOENÇAS NERV�8A.b
Com 011 progr_oa 4. mediellla.

daC)je, lU! lI1oeRÇ88 nervo(!.u, q...an••
'-&rata.oall em' tempo, lIio .alel! ",".
• feitamente remediáveis. O eun.n4Ã
,sismo, truto da ígnorând., IIÓ ,otill
cpreJ��h=1 01il uuUi'iduUB afetadea "
,tais'" enlerioid.dea. O, Serviço N..
Cio ..al de l)oençall ment.1s 4111'"
til. UDI Ambulatório., qte ateRele era.
\�41IiialDe1lte 08 doentes llen0ll88 1110<
�Dtea, aa Kaa neotloro II. da :
... 11 -Itoraa. dilri......... Motores Maritimos DIESEL G •. M.

Caixa Postal 1 e 2 - Florianópolis

�
UE HORROR!

.. �Ofa qUalquer "po ou tOll1anho de. emborcação \
GENERAL MOTORS DO BR.ASIL S. A.

Concessionários em Santa Catarina:
.. , ,

CARLOS HOEPCKE S. A.. COMERCIO, E INDUSTRIA
--------�--��------=-----�----�.---=--------------------=-=�

--------------------------------.--------------------�-----------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,A delegação catarkieuse teve

excepcional recepção em Curi<ltba..
'I'udo transcorreu dent'ro ida maior
cordialidade. O 'IÍovo espor-tivo dac

terra dos vin'heirais deu úm at.e.s
tado eloquente :de edu'Oação es,por-
tiva. ,

A di'IIeção ,do "O Estado" agr:a.de�
oe. ,prorf\mdamente pelllhOlI'ada aas'

.dirig.enLe.s da F. C. D. por ladais as

atenç'ões 'di>SIPensadas ao ,·r�dl!-LOl',·' ,"
eSIP,ü:rtÍNo, em Curiüba.

I

6 , ,.
�....... ;

A,,-,L'reg'ata-'--inte�rnar,'d1)'· C. -R·;, -Ald-o- ·"Lilz··
homenagem

,

6 guarnlções do

(t " .

a" realizar-se dia, - �'''7!''·,-4.� -cerreate.: � será�·,·e,.m
a '·S. Excia. o Sr. Governador Aderbal Ramos da Silva. Iascreveram-se

. .

�',

do Martinelli' e 6 do Ríachsele ..Aldo Luz', 3

f'
. Direção de P.EDRO PAULO f4ACHAOO

nense decai u oonsíderavelmenãe
•.a fase final. Badéco, com a au

séncia do companheiro de ala nada

poude fazer, sendo nos últimos
minutos substituído por Fornerol
li. Zahot foi o .melhor "player" ca

tarínense no gramado.
Per-igoso, iuf'iltredof e i-mVeligen-'

te, Zabot impressionou o públicc
com sua magnífica "perf'orrnan
ce ''. Fatéco foi a f'igura principal
da defesa. Currage, regular. Jalmo
sómenle apareceu na segunda 'fase
não convencendo na primeira. Teí-:
xeir'inha, 'Saul, Badéco '8 Nícácio

jogaram bem. Ooeada, regular.
Fornerolli atuou durante poucos,
mmutos, pouco podendo iaz.er
Ohooelate, fraco, nas duas fases,

Mandico, f'raquíssimo e medroso
Rubinho fez o que lhe competia.
Bosse, que .fez br-ilhante figura nos.

dois encon tro's da série, .não agra
dou no terceiro prélío. Preso de,

grande nervosismo, o goleiro ca

tarinense falhava cons1uanLemen
te, Ao nOS'&O ver, Adolf'bnho d-eve-
r ia substitui-lo no se-gundo "half-

mãos dos paranaenses a Taça' "Amizade)
Desastrosa exibiçã'O do «scratcb» catarinense em Curitiba. - 7 a 2 pró-Para

ná. �,_ i�ellciênvia. do técnico prejudicou ii equipe barriga-verde.
Encerrando a serre de Jogos Mal haviam serenados OS en o escore d� 7 x 2 no marcador do .pnirne iro tempo, deslocamdo

€m disputa da Taça "Amiza- tusíasmos do publlco dois mi- terminou o encontro que deu ao
.

Chocolate para o lugar daquele
de", defrontaram-se, domingo nutos depois os paranaenses selecioando paranaense uma ficando o cerrbro da linha médio
último, em Curitiba, as sele- conseguiram desempatar por vitória ampla, e merecida. sob a responsahilidade doe Piazera.
ções de Santa Catarina e Para-víntermédío de Cireno, em mag Os dois conjuntos jogaram um bOJYl elemento, mas que nem

ná. nifica cabeçada. assim formados: uma vez siquer treinara corn o

Muito antes da hora marca- A linha média visitante com- Catarinenses: Bosse, Faté- conjunto. Esta manobra do sr. Sa.
da para o início do esperado ipletamente desorganiaada, fa- co e Currage; Rubinho (depois lum constil.u iu um grande órro.

cotejo entr€ os tradionais vorecída os atacatnes parana- Chocolate), Chocolate (depois Na Iase inicial o ataque catai-i

rivais, Já o. majestoso Estádiol enses que punham em constan- Piazera) e Jalmo; Nicácio, nense trabalhou bem, realízando
"Durival de Brito e Silva", te perigo a meta guarnecidaj'I'etxetrmha (depois Cocada), perigosos ataques ao arco de Pia-

recentemente inaugurado, ,já por BQsse. A�s 23 minutos, I Zabot,
Badéco (depois Fonero nosk i,

'

se achava completamente lota- dentro da área do penalti, Mil- lli) e Saul (depois Mandíco ). Mais veio o segundo período' da
do. tinha recebeu excelente passe Parananses: Pianoski, Nilo lula. Teixeirinha Linha sido suos-

De todas. as partes do Esta- de Isau1do e arrematou forte; e Biguá (depois F'edato ) ; Nel- ti'Vuido por Cocada e Saul recusa

do do Paraná e de Santa Cala- a bola bateu natrave e voltou sínho, Ferreira e' Joaquim;: ra-se a vojtar ao gramado, sendo
rina haviam chegado ínúme- aos pés do meia-direita ' local, Viana (depois Cireno), Mil- sua ,posição ocupada por Mamdico.
ras caravanas de entusiastas que sem

..

apelação fulminou, tinha (depois Jackson), Isaul- "Cccada, como Piazera, não eSILa
do futebol, ávidos d€ assistirlvencendo Bosse. Os' paranaen- do (depois César), Darcí e Cí- va devidamente preparado para a

.ao sensacional "rnatch "

qU€ ses mostram-se bastante anima- rena (depois Paulinho) [ luta ,e Teixeirinha vinha atuando
constítuía o acontecimento má- dos com a diferença no marca Foi. uma partida fác.il de ser. sa/t],81frilória.memte, não se jusLif.i.
xímo da semana.' dor e.organiza,m. ataques peri- arbitrada, ,�avoTecendo o' Juiz, canelo à substrhnção .. Errou o téc-

Quando o grande relógio da gosíssírnoá ao" goal catarí- José, Ribeiro, cujo desempenho nico .que devia compreender que o

torre da praça de desportos nense
.

foi satisfatório, " úni.co CaIIH1IZ' de ,subst.ituir: -Teixei.
marcava 16,10, horas. entraram -Mai4s um "gQal" pará QS As bilheterias da praça de rilnha era SanfoI'd que 'r,eunia
no gramado as duas equi.:pes paranaenses é assinalado aos desportos do Ferroviário arre- mai,or,es ,quaHclades.
que foram delirantemente acla- 27 minutos. Regista-se peque- ca.daram segurudo aJ!)urou _ a Qua,nlo ao caso' d,e Saul, ar>ós o

lll�das pelos espectadores.. na coIllfusão na área. dos cata- report8igem, a, apreüiavel soma j,ogo a Inús'S<l repodagerrn entrou

AS 16,20 horas o .juiz . JOSé1rinenses; Miltinho impooe que de 46.543 cruzeiToe. em ,conta,cto com o erlrema es-

Ri/beiro, da Federação' C�t��i- a pelota entre pela l1nha' de· Os sócios do Ferroviário, em quet�do. ,Saul' declarou-nos 'que du

nense d€ Desportos deu InICIO fundoa passando a Isauldo que número de 2.000 não pagaram l'3!l1Ile o .ctescanoo regulame:ntar fo

ao embate. com facilidade' faz balançar as '�ngresso. r�a pr,ocurado ,no ves.tiário ,pelo ár-

Aos paranaense'S coube' .ini- redes contrárias. 4 x l. Ter- ,Com a vitória de domingo, a bitr\) José Ri,bei!'\() que o ameaçára
dar a ofensiva, atuando �co� mina b 1°' "hal.f-time Féderação 'Par-anaense de Fu- clle e,xptllsá-Io do grama:do [la s'e-·,·

grande entusiasmo e· perfeita InioGiado o segundo, tempo, tebol ficou de pOSse das taças g'nnda [:empo Ise o jo-gador
.

con<l'Í.

�ombinação de passes,' enquan- com surpresa geral foi notada"Amizade'!, Governador Ader- n\las�,e ,a reclamar . .Dj,sse-nos Saul

to que OS catarinensés ainda a ausência de Saul e T€ixeiri- bal R. "da Silva'! e "Ex-Inter- que não ,havia feito recLa.mações
não ambientados com o campo nha que foram 'substituidos por ventar Mário Gomes da Silva". de es,péde aLguma e se ausentou.

adverso defendiam., com segu- Mandico e Cocada. A delegação catàrinense te- se n.o perí-od-o_final f'oi em sinal de

rança, contra-atacando algulIfas Aos 8 minutos Nicácio dimi- gressou ant€-ontem a esta ca- protesto- pela at.i,Lude ',do juiz ,que

vezes, conseguindo' .inaugurar nue a diferênça, marcando apitaI.' não linha o dir.eiLo 'de ,adveIlli-Io

ab co�tabgrt€m, gOaJt, qidue deixou segtmdo 'd'gOazl"b tao receber A repres'enlação cparana�nse jó- ��ral do, ,grama'd.oo· dDoi'SsSeeg-uiIlnO�oatienmd.a Nildft sabeoqUIa e a a ore a para- um passe e a o que avan- g'ou para vence!'. onse,gUlndo a .'RI'1l que nD ,mel I 'U '

.

-

naense. Saul ararncou a pelota çárn' até as próximidades do l'eha>]üliLação em, .Bhimenau, no s'e- p-o quiz volrtar a.o camp.o, sendo Rio, 2'2 (A. N.) - A propo
de Nelsinho e eScapou pela, es- arco:' Foi em "Slhot'!. violen- g'und.o jogo, ·os al'aucariano& enl[',a- ent.ão impe.dido pelo técnico Sa- sito' das noticias divulgadas
querda., servindo it: Zabot que tisSimo, atirado bem acima da ['um no ,gramado· confian'les ,no hum. '

.

i hoje acerca da compra, pelo
Se encontrava assediado por cabeça de Pianoski. triunfo. Porém esperava-se ullna 'Querendo esclarecer rooelhor as Brasil, de 21. ,milhões de doIa-·

Nilo. NÚIÍl' esforço que muito Mas os paranaenses 'não eg- parttda ,equili-bra.cla e isto dependia coisas, ,procuramos os s:r�s. eA.n1IÔni'O rei; 'em ouro, em Nova York7 o

ampre'ssionou, .z;a;bot 'ludibri- ta.vam . para brincadeiras. Pre- dos catari'l1tenses que, 'pal'a tOl'ná- Salum e José R�beiro. Tanto o ministro Correia' e "Castro de
ou a v i g iI" â n c i a do vendo' a rehabilita.ção do 'qua- la r�nhi.da, deveriam effilPregar o lJécnic;o como, o árbitro negaram clarou hoje, aOS jornalistas
zagueiro' paranaense, .

levan- dro' a.dversário, dobraram os máximo das suas pOssi'bilidad€s. tudo. acreditados ao seu Ministério
do vantagem na ;corrid,a em os' esfol'çoS e continua:ram a dom o "SlCl'a!l'ch" adv1ersário alpre� A Iprodução, do alaque catari. que nada ·sabe sobre o assunto.

direção ��o no :quàl chutou martelar o arco de Boss�, re- sfmtaru:lo visívei'� fa,hhas, durante1lo
:1"em hesIta:r, deposItandQ a p�- sultando, num dess€s perIgosos d.o o lranscurso "da preho, o sele
lota no fundo das redes. 'Eram ataques, a conquista, do 5° cionádo ela F. P, F. nã.o teve gran
transcorridos 8 minutos de jo- "goal?', aos 28 mnutos, por in- de di,fi,cuklade em ampliar ú eStcore.

,go. O "goal" do coniandante do termédio de Paulinho que, li- Nove tenl-os foram assinalados,
ataque barriga-verde foi obU- vre da marcação de Cho,colate s-crllCllJ sele ,contra os ,ca'larinens'es
,do inteligentemente e destruiu que permanec�u imóvel ao la- Uma iCOlntagem ama.I'g.a, não l'-€eta
O entusiasmo da torcida que se do d€' Fatéco, arrematou. com dúvi,da. Foi o níaior, d·esastre í'u.
'revelava otimista. 'violência 'ás redes. "lebolíslitCo que' sofreu a seJ,eÇ<10 ca-

Mas veio o e:n::wate. Um mi- Faltava rup�nas um "goal" tarinemse. A nossa d�rrota foi ,ine.

� nuto após á inaugu�ação do por:a, de,volver o revés sofrido vitáV'el. Ent.r,et.anto ,o relV,és pode- �.....__._.._...._._......._...._. •...............w.._.-""'.·_·.·_·""'·_·"'_·""-"....._._..�
1 escore" Miltinho foi violenta- em FlorianÓlpolis no primeiro ria ter ,sido menos dilatado, não i C S

"'"

J'mente atirado ao solo na área encontro, o que foi consegui- fossem a,s inÚlllems fa1has eXis-, A asa «' ao o rgendo 'penalti quando se prepara- do ,por Jackson aos 40 minu- tentes na linha mBdi'a, ollldeChaco.
va para arrematar a "goaI" tos. A assistência delirou de Ia Le na.da fazia para d-eter a men-I ftA OS�i A ':.(' 1\;1 � IRA
'0 á.rbitro,· ac€rtad.amente pu- -satisrfação 'ante o' feito ,do su- siva paranwense nem tampouco I

"-

;p.iu a falta, decretando penali- bstituto de Miltinho. auxi,liava o arf.lél,que, quer atuando

I' VQndg OS rnQIIlOPQS ôPt:qos1,dail,e m'á.xiima, do qual se en- Estavam. �a!:dsfeiitos os de no doe '{}tmr!.ro�médi{) ou d'8 médi-o-. dI caITegou para cobrá-la o extre- sejos da torcida. Porém' Dar- dir.eitlJ, ,A 'Perigosa ala esquerda: pOP Ppg,�O . 9 ta bQIF.l.
'ma Cireno qu o fez errada- Cí fez questão de dar o tiro de Dar00Í-Cire.no in.fi.JtraNa-s'e' fa.cil-I J.í(lf�S fn��i( ().� à lodo 1101'11.
mente, atirando a pe!_pta bem miset:icordia. Aproveitando bem menrte 'Pela área ,catarine.nse, abri-Iao centro do arco. Mas Bosse um escanteio batido por Cire- gaudo o. médio Rubinho a perma.

�
BebJda.s, conserva'" cereais e todos

'saltára para o lado direito e a' no, o impetuoso 1ll€ia-es'querda nooer entre os dois p:ta{lant€-S, .ta- '" I .

bola ganhou o reduto final ca- cabeceou magistralmente' fa- [Iefa·árdua e difícil que não �O'de·1 OS demaiS ge,neros a ImentlclOS.
tarinense. Fallhando o arqueiro zendo balançar as redes da rIa ser e�e�clda por urr: só Joga-. A I'uca' Pé, oLo à ''l'$ 4 00 (lubp/a)catarinense, foi

,
assinalado o equi{pe ca.tarinense, quando fàl- dor. O tecmco Salum nua ,SlÜ'l� I �

\.J #. 'I"
empat€ em me,io aós gritos tavam ap€nas 2 minutos para o como resolv-er o /problema e 1'eti- I

� J;lua Major Costa, 60 - rrel. 158
I "de alBgr!a dos assi.stentes. encerramOOlto do prélio., E com rou Rubl-nho Ido gralm8JC!o no flllall._._._._._.wl"__•.;........_._._._._••WJ"oI"a.......__.........,..._..........�·__,.".".

Nas

Lime".
Os melhores do quadro para

naense foram Darci, Gireno, Nilo.
Fert-eir-a e Nelsiuho. iiltinho, bom

na fase inicial, dec.. iu na final
cedendo seu lugar a, Jackson que.
atuou bem. Joaqu inn, Biguá e Via

na, rracos. Os" restantes 'atuaram
bem.

.'

fRACOS.
AtdMICOS
·TO�M

UIR�8 ermatat.
"SILVEIRA"

Grand. T6ntco

«(Vozes da Juventude»

•

. . . uma R.villto..Meneai criada pell'O viger a Historia de.
S. Francisco do Sul.

'Procure adquirir.eu primeiro fa.éiculo na comemoração do
.

, Cent.nário desaa cidade. '

.

Sua. "páginae re-fletirão imagena, vuHos e fato. -do pa..ado
fronciDqucmse !

Acha'" a genda na. Li9l'Qri�. «43». «Moderna» e «Progrelleo»
-'--.---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o FS'I'ADO-Querla-telra 23 de. abril oe

J��?r�LF�F!I�O�1Tl��L��C� ���.t.a 9a,�a.rill,ª,.. na f9I:m:L rl!l..;.J�:i':.
_'''....IIIIÔIÍIII__.-.-,,-.------...-.-�.. !'""._-...

·---···�.I..
··<'0""":'E."mt-t-prezEadeR'n8,·vl:..egaçaM-"9P:RAÇA, COM o ltRAZO DE 20 . Faz saher a todos quantos o pre-I SNR'S.

,

DI.A!S sente edital de praça, com o prazo
O doutor .' ,Maurilio da Cost d� 20 dias .virem, ou dele eonhe, ASSINANTESCoimbra, JUIZ de Direito da' Co CImento tiverem, que no dia 7- de

.marca de 'I'i.iucas, do Estado d maio Ido corrente ano, ás 11 ho- Reclamem imediata-
Sanla Catarina, lia forma da lei' �'a,s, ne�ta cidade e Comarca de Ti- mente .q ne lquer irre-
etc. � jucas, a porta do edíf'icio da Pre-
Faz saber, a todos' quantos o f.eiLm:a. Municipal; Q porteiro dos gularídade na' ',entrega

1)l'e.sellte editat de praça, com o auditórios, Irará a publico pregão de seus iornees,
prazo de 20 dias, virem ou dele co-I de vendai e arremataoão, a quem
ll.JJeIC�m�nGo tiverem, que no dia mais der ou maior lanço oferecer
s·elS (ü) üc maio próximo, ás 10 aCII:la du preço de sua _!Ixaliação, o

.

horas, nesta cidade e Comarca de imóvel abaixo discriminado, sepn-

O M d'!'ijucas, á ,porla do e:di.ficio· da iado para pagamento' das custas UCUS n
Prere itura ,l\1UIli.cipal, o porteiro do arrolamento dos bens ela íina, \II
dos _audl.Lól'los,

.

Irará 'a publico da Fortunata Mont.iboler: Um ter-.

D I d:prega0 de venda e arrematação, a
ieno SIlo em .0lJvell'�, 1° Dlslriloi.I.em" iSSO V·I Oquem maJs. ',del' ou maior lanço deste muDJiCJ,PlO: medindo 200 mo-: M;t U I

ufet",eüe�' acima do preço de suai
LrtJS � 40 centimetros de fl.',e,n:tes,

tavahação, 0'8 bens abaixo discri q ue Jazem ao sul, no Travessão n' PI-dlimen eminados, separados para pagamen, Geral, por 100 ditos do fl1,n�ps, ao
. 'KG u

to das custas e demais- despesas do norte com teri-as do espó lio ; C'X·

arrolamento dos bens da finada tremando ao leste com Ben La. Mon-'
-,

o. ataques desesperadores é violen-

Ma 'a � l" d l ibeler e ao oeste con ,I tos da. asma e bronquite envenenam
-

. 1'1 "nas ama r e .,A.zevedo: 10 - .'.'." , �. ,1 qUPIll üe
o organismo, minam a onergia,. arr�í.Um teITe'110 silo em Pôr-to Belo I direito, com a .area de 20.010 me- narn a saúde e debilitam o ooraç:lO. Em

desta Comarca, com 19 metros �i Iras quadrados, avaliado por .... � minutos, Menda<o, lia,",' íórrnula

80. centimelros' de frentes, por' 391' Cr$ .400,80 (quaeroceutns cruzeiros médio", começa a circular no sangue,

L t dominando rapidamente 06 ataques.
ditos de fundos, ou seja a áreal e O! en a centavos). Quem dilo Dêsde o primeiro din começa a desapa-
de 772 metros quadrados fazendo bem. qurzer arrematar, compareça recer a dificuldade em respirar e volta

.1. L
I '. no dia h I I'

.

o 80310 reparador. Tudo o que se fn.a ne-
ren es a rua geral e fundos em

" ,o.ra e oca .aclma meneio, cessário étomar2 pastilha. JeMe ....h.c?
terras de Antôni:o Custótíio, extre, nados. E, pa-ra que chegue ao co'- {'o refeições e ficará completamente 1":1'0
mando ao. norte em terras ele Mar--! nhecimento de todos, mandou ex- da asma ou bronquite. A ação é muito

id S I' I pedir O n 'e l ri á rápida mesmo que se trate de Cii�OS
gan a eva I e ao sul também com .. ,.

1,r sen e, que 'fevor, seI' rebeldes e antigos. M9nd(l'co tem tido
a l'ua geral, avaliado por Cr$ ... "

a,! IXa(l'� no lugar do COs[.UTI1,e e re- tanto êxito que se oferece com _a garantia

500,00; 20 _ Outro terreno sito produz.ido na WJpl'enSa de Fl-oria- de d�r 1'0 paciente re'!Jl,ir.ação livre e láCll

tél!mbém .o.m PO' 1',tO Belo. ,caim '1 L nÓpolIs. DUido e p,assa,do nest.a C I.' _ rapidíITnente e complifto alivIO. do sofn·
u "" . m-ento do. asma em poucos dias. Peça.

metros de frentes que f�z,em á 1'ua1d'a,de de Ti,i.uoas, 'aos oiLo ,dias do Mandaco, hoje mesmo, Cm qualquer
De.. Hel�c.ilio ,P,edro da Luz, }i)or 401 mes (le abrIl do ano do mil novC'- farmácia. A nossa garantia é a sua maior

ditos .de fundos com a ,área de 560,'0e11(os p quarenla e se,t'e (1947). proteei\o.
,

110' R d l' I MendaAo ACaGabasmca".mmetros qua'drados; extremando aOI
c,n, ' o o 10 .Juiz Büc�Jele Escrivão ...

sul com a rua Dr. Lauro Müller que sllhs'crevl e assino. (Assina- A 1.." ($10 00
ao norte em terras de El,za Arno �: do) - :llrWl'i�'io da Costa Coimbra, :1Ú1à t�mU'e1ll a r ,

Enei GuelTeü'o, ao <leste ,c.om ai JUIZ. de DIreito. Está conform'e o
••• - ••••••••••••• " •••••••.•.

mesma rua Dr. Lauro MüHer e ao Ol'lgllnal.
leste, em lerras ,devolutas do p:}--I Tijucas, 8 �e abril ele 1947.

I·!'rlmOnl/O municiJpal, avaliàdo por _Rodolfo Luu Buchele Esmi- Doeo"8 das avesCr$ 300,00; 3° - Uma casa pe-vao., Y
quena, de madeira, eclifica;da 1101 . -0-' 'B P'

,

t�J'l'eno descrito sob o n. 1, ava_,Jl')ZO DE DTRll',u'O -DA GOMARCA OUb,· S e Ipocas
ha,da po_!' Cr$ 300,00. 'O.uem.. diL9S1 DE TTJTTrCAS

-.
EDT'J'.l\L DE '

bens qUlze!' a1'l"e11'Qlar, compaJ'eça .PRAÇA COM O PRAZO DE 20
no dIa, ,hora e loca" acima meneio- . DTAS
nado?. E, ,para que cheglle a nol:1-1 Çl doutor. Maurilio da Costa
('la ao conl:eClmen!o rle lodos, maU-I COImbra, JUIz' ele Dir·eilo da Co
dou expedIr o pr,esent'8 que deve�' mal�ca de Tijucas, do Estado de
l'a SOL' afIxado no lugar do càstu:..j Sant,a Catarina, na fOI'ma da l'ei
me ·e repro'duzido na i1nprensa de etc..

'

,Florianü,po.lis. 'Dado e passado ,nes-' Faz snber/'a ,i'Odos cluanlos o pr8- I

t�, Cldade de Tijucas, ao primeirol sellte· edital d.e praça, com o. prazo '_IlfII Mll •• '..a5

dIa do mês de a'bril elo ano dei' ,de 20 dias" \'irem ou dele conhe· •••.•••••.•••.•..•••....
mIl nove,centos ,e qLlarenta e sele cin:en[,o Liv,er,em, ,que no dia 7 de I'�

-

E_u, Ro:d'Üllf.o LUIZ Buchele, ESeI'i_lmalO
,do corretl,Le ano, ás 10 horas, �e'cons�rucoes

vao q.u.e o suhscrevi. (As,sinarclO) - nesGa cida,d.e e Coma.r.ca de Tijucas, -" , ,

Mçwrtlw da Costa CO'imbm, Juiz dei á por,l.ra do ell.1fieio da Prelfe.ill.lr::x ·de ,cosas, . m.uros, telhados:
Dwelto. I Muni.ci:pal; o porteiro dos auditó- étc. flTratar' cum jorg� de
CEH.TIDÃO - Certifico, qu,P afiXeij rios,' t1"ál'á á publico' pregão de Paulo·, na firma Busch & Cio.
11)0 lugar do costume, em edilal de venda e arrematação, a q..L\�m malS
Igual teo�': _

.

.' I
dor ou rí"1aior lanço of.er,ercer 'aci-' .' ••..�; . ': : .......••..•.. : .•.•

rO Escrrvao -:- Rodolfo L11;iz' Bü•. ma do .preço' de su<;L avilJ,iaç5.o, o
I, ,.': i ,J, •

chele. .' imcí\"el a.baixo discriminado se·
.

(om'bat.a.
'

,-0- .
parado para' pagamento ,das'cusLas

';J JUIZO DE DIREITO DA COMARCA do invenLário dos hens d.a fiuUid-a

".0·. ·Reumaf.·sm.ODE TIJUCAS - EDITAL DE Jose.fina J3oI1ck Simas, Um Lerre-
�RAÇA COM O PRAZO DÉ 20 no siLo em Terra No'Va, deste rim-
\.. > DLAS nici'lJio, Dom a área de 42/1.080 me- I:'n'quanto D I'
O doutor. Mau1'T· .' d. C tirOs qWLdrarc!os, tendO 380 melros �' ,

. o ..me
Coimibl'a Jlll'Z de }.)J l?'L ad .oes a de .fr.en·Ves que faz·em em te,rras do .

Sé V. sofre de dores agudas, 'se suàs .

, ' '. H,e-lO' a I 0·- e 'I' . 1116 d'L d í' ri .' t' I
-

roarea de Ti'J'ueas d. E t d d ,s.po. 1;0, püI .
. ,I, os· ,e UU<;tüs, 'Ir 1C!l. aeoes estã9 inchada., isso· prova

, O S (Voe qL1ê fazem em terra� de Q t q.ue l,V. esfiá se intoxicando porque seus
Santa Catarina 'na form d 'I' ", , ".' �. um 'IDO

rins nllo tr!1balham· bem. Outro. sino
ete

,'. a a

el'l VICente P·erelra,; extremalldo pelo tomá. de desordeno nos rins são' fre.

Faz saber a 'iod ' ,
"

sul com i'erras de Dami'ão Silva e' qüentes levantadas 'noturnas, dores nas

I d·t I
Ü'S qua:n"o O pre-. pelo nor�e· oom dilas de Henri-q'ue costas, ,lumbago, dores nas pernas ner·

ds'en uO e I a de ,praça, com o ,prazo Palnski no vaLor d,e Cr''"' � 200 00
vosismo, ··tonteiras, enxaquecas, torno-

e' 20 dIas, Virem ou. ,dele conhe.1
'

• ..,..,. zelos inchados, olhos empapuçados, f"Jta

cimenlo �ilVerem,' gne no di
. 6 de

Qu'em dtlo bem (1Ulze1' arremalar, de energia, perda de apetite, etc. V. deve

maio Ido corrente mês" ás 11
�
horas: wmIp,areça n@ dJa, hora e local ��::,!ns�úd!. geé';':.i;,�st:�mi:�n��s��

lJe,sta cidade e Comarca de Ti 'uca�' aCHna mencwnél!do.s.. E para que transtôrnos removendo sua causa. Peça
á porba do "dl',fl'CI',O' 'dá PnefeJI·tu,';:: chegue ao oonhe{lJimento de todos, Cysfex em qualquer farmácia sob

v 1.' '.1. tA. mandOl p I L nossa garantia de que o ali\iiará rapida-
Municipal ,o pOI1�ei'r,o dos auditór' ", I, 1 ex eL.lr o pr,esen e que mente. Em 24 horas V. se sentirá melhor
irará á 'P�,blico pr,egã rdr' d

IOb" dev·era ser ,a;flxado. no lU_g1ar do e cOplpletamente hem em uma semana.

·a.mema"afj�ao, a qUr"m °nlael',Svdener aorfI' cosl'u:me re re.pl,IGd�Zldo na Impr,�n- Compre Cysfex' hoje mesmo. Nossa
\.I v U' d FI 1 D d

" " garantia é sua maior proteçij.o.
maior lanço of'81'eOO1' acima do pre-I

sa e < ona!l0po 1&, a:.o e pa,s- ,.
ço ,el,� su.a avaliação, o .imóvel ruba'i-' s�do nesLa C1da?e de T:1,Jl.IICaS, aos "ystex no tratam�1o de:
XG dls'Cl'IminélJdo separa,do pa' -101 to �llél!s do mes de abIlI do ano

ga\TIento 'das cu�tas do arrola��e�fn de mlrl" no,v.eoen�os ,e .quare:nba .e se- CISTITES, PIELlTES E URICEMIA

dos Dells d'Ü finado Eliez.er FranJ 1.e (1947):. Eu, Rodol.fo I,mz �uche
cisco Alvos: Um Lerreno silo emi j.�, ESI()l'lvao,. qu� p subs;cnevl. (:\s

. .Pôr{'o Belo, ,d'esta .comaI1ca nolbslnrudJO)';-dMDa1l:?'t�tt.o dEa Ctáosta Cf,mm-Sertã,o do Perequê; com a ál:ea dei 1'0,. L�IZ -e Ir,el o. 's -con o,rme no Tl'a.vessi1o dos Teixeiras poi'.
4.914 metros quadrados, tendo 63/ o ongma!.

. ,.. .
600 ditos de fundos ao norte na

. metros de frentes, ao -sul {lO Tra-I _Rodolfo LlllZ Buchele - EscrJ- �st.rada; exlremando ao oe'S>te com
v'8ssão Geral, por 78 ditos de fun-I

vao.
.... Bent.a ,Silva: ,e ao l,es{le com quem'

d,os, ao, norte no Caminho do·Ser.
'

. -o- de direi lo, avaliado pm Cr$ ..... M O T O C I C L E T A.tão; 'extremando ao Ieste com ia-' JUIZO DE DIREl'fO DA COMAHCA 527,40; 2° - Outro t-err,elIlo sibO no
.

.

cinta Ca:milo de Jesus. e ao oeste DE, TIJUGAS - EDITAL DE me�mo lugar ,Mo·ma, ,com a área
com Jus,Lino ,Marcos Ba-idsLi, avalia- PRAÇA COM O PRAZO DE 20. de 40.425 meLros quadra:dos ten-
do, por Cr$ ,344,00. Quem dito hem DIAS do 52,50 met.ros de frentJes qúe
quizer arrematar" compar.e'ça ·f.lO ,O douto.r Maurilio da Gosta f-a,z em ao sul com herdeJr�s de
dja, hora ,e Ioeal a:r.ima menciOTI�- Coimhra, Jui.� de Dir,e'ito fJa Co- Mancos; José da SHva, po'r 770 di-'
d.ns ..E, ,para Cj;tle c.heg.1.le ao cówhe- mar,ca d,� T!'Jucas, doO Estado d� tos de fl1'ÍlIdos, que faz.em ao nor
ClJnento de todos, mandOlu Qxpedir Santa Catal'l'lla, na forma da lei, te [la, Estralda; ,extr,ema ao les1Je
o presente, qUre dev'erá ser afixado etc. com 'herdeiws de A. João Teixeira
lia. lugar do costume e re;prüduzido Faz saher a todos quantos o pre. e ao oes'te com Ma.ri,a Juli.a Reis ---------......------------------.

na impr,ensa de Floria.n6polis. Da- senLe ed!ta.l i(}!� praça, com o prazo a'T,a;liado por Cr$ 404,25, Quem di� V I V E R'E S ,E 'U R O P Ado e passaido, nesta 'CiId'arde e Co- d� 20 dla.s, Vlr,em ou ,dele. conhe- tos 'bens quizer amematar, com- .... . paramanca de' TijUicas, a·os. oito dias elo (}l�ellt,() rt!lverem, que no dIa 9 d,e par,eca no dia, hora e local acima
'

mês àe abril do ano de mil nove- m&.).o d� corrente. ano, ás 10 ho�.as, mencicmrudos. E para, que chegue
centos ;e quare,nta e sete. E Rodol- nesL�, Cldade e Comarca .de TI.Ju- ao conhecimento de todos mandüu
fo 'Lniz .Büohe·le, Escrivã,o: que \) cas á. por,ta do edifício. da Prdei- exrp.e:dir o pr,es,ente, que dr�verá S81;:
,snbscrqvl. Está conforme o origi- t\lra .Mu11l'Ül'P�I" o por.ten'o dü� au- alfixa:do ;no lug'ar do costume ,e ré-
na}. .. dl t.ÓrJi(\�, tra:J;'a a rp�lblI'Ü'o prega0 d.e pr.o,du.zido na impr,ensa de Floria-

fl.llJ.Cas, 4 doe abril de 1947. vrnda e arr'emaLaçao, a quem malS n.ópo lI's. Drudo e passél!do nesta ci-
Roelolfo Lu'iz Büchele - Es,cri- d'er ou mai01' lanç,o oDere,cer aci- daclJe e Comarca de Ti'juca-s

'

aos
vãro. ma do IPI '.'i0 d·e sua.s a.va]'ia,ções, os oito dia,s do mês de aJbril do ano

-e- bens abaix\. d'is.criinina:dos, sep�- de mil novecentos e quar,enllla e.

JUIZO DE DIREI'I1O .DA COMARCA l'ado's paT,a pg,gameuLo das custas 's'ete. Eu, RodoLfo Luiz Büch,e.Ie E3-
DR TTJTTCA,S _ EDITÀL DE dn. arrillaménta. ,90S bens do fina- �crivão, que o subscr,evi. (As�,ina:'_ -------------------------------
PRAÇA COMO PRAZO DE 20 elo João Alexandre, Peix'era: Um do) - MauriliO ela Costa Coimbra .0 VALE D@ ITAJAí VENDr-SE.

DI.AS t,erreno ",ilt'O e,m .M,o',lra, 'do d'istri- Jui,z de Direito. Está conforme � Procurem na Agência L-
, .

1,0 de CallielilDha, desU-, municipio original. Progresso,'Çl cloulor,. Maunl.lO. da Costa <' Comarca, com a área d,e' 175.800 Tijur;as, 4, de a,bril de, 1947.
COImbra, J�\I.� de DIreIto da Co-/melros Ullalflrados tendo '293 me- Rodolfo Luiz Biich�le _ Esài- LIVRARIA 43, LIVRARIA
marca de IlJllCa,s, do Estado do tros de frelltes que f-azem'.ao sul vão. ROSA

-

Ensina se remédio ex

traído de arvore muitc co

mum, mediante Cr$ 20,00
cartas para .

LEONEL LEAL Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

,

7

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia pa-ra transporte de euas mercadorias

.

Aget:ltes, em Fló,�ianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.'

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmaooutlco NUM LAUS
Hoje 8 amanhã será a sua preferida

Drogas naciO.nais e estrau�iras - Bomeopátias
marias - A";tilro';. de borr"cha.

'"
.

Garante-se a exata obtte"â.n�i•. DO reeClÍtumo

- Perf.-

lIlédi,eo.

MOTORES
INDUSTRIAIS INTERNACIONAL

.'

"
"

�-' .

"

Adquira a ,WC própria. f.º�te. d.e eletricidade paro
sua fazenda c'U sua in�ústria. Os Motores. Indul
triais Internati()nal Diesel equipados com ge�adore.
Palmer' solucio;,am satisfatoriamente o problema da
falta de eletriCidade' em lugares desprovidos dessa
comodidade.
Existem conjun os Internatlonal - Palmer para várias

capaCidades, 'desde 5 K. W. até 50 K. W. com

voltagens apr oximadas de 12Ó, 220 e 440 volts
lem auxílio de transformadores, reguladores d.
voltagem ou quadros de contrôle.
O' .

...,a.noa tollleto. descrl.tlvoa .em comproml...

Dispomos p�r\I pronta entrega em

Flerianópolis conjuntos de 15 e 20 r"K:W
C_ RA�OS &.CIA ..

Rua João Pinto 9 -Florianópolis

,VENDEM-SE DUAS'
Tratar Rus Jeronimo Coelho, 18na

{Alemanha todall ali zonas. AUlltrja, Hungria etc, I por intermedio do
Hudson ShippÍ'ng Co. Inc. New York. li.

Diretamente dOIl depoáitoll'na Suislla... Entregall rapiàas e_JJorantida••
podendo .er talegraficas. -- Fi melhor organização no genera, Íundada.

em 1893. -- Variedade de lIortimentoll,
P�ÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS)'.:

ORCiANIZAÇ,!O SULINA DE REPRESENTAÇOES Ltda.
Rua Felipe Schmidt. 52 (Ip.ia) •• 'FLQRIANÓPOLIS

uma sala de jantar de Imbuia
por motivo de viagem (urgente).
Tratar no Clube 12, ,com Tide>

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Auxilio aos leprosos! --O Sr. e a Sra. Aderbal Ramos da Silva patrocinam, em:l
todo' 'o Estado, "Unia' carapanha .pepular :_: para, .aqulsíçãe de novo medicamento anti-'-,:-

lêprice; cujã '''êomprôv3i\ta'' éíicacía �v'jr,á ,�,-res,tituír '8
�

saúde ,'a' centenas de infelizes ata.
,

;.' cados ;'·do terrível inál e, q.ue hoje vivem sem a menor esperança de cura.

•

Florianópolis, 23 ele AbrU de 1947

As comemorações do
Dia 'de Tirad'entes

Conforme préviamente anunciado, realizaram-se, no dia de ante-ontem,
nesta capital, as comemorações organizadas pela Associação Cívico-Militar
"Marechal Guilherme", em homenagem ao Mártir da Independência.

À passeata, ás 17 horas, que se iniciou no Largo Fagundes, comparece
-ram altas autoridades civis, militares e escolares, terminando, após percor

,

rer diversas ruas da capital, na Praça 15 de Novembro, frente ao Democra
,

ta Clube.
Às 20 horas reatízaram-se as solenidades cívícas, na salão do Democra-,

ta Clube, notando-se a presença, além de seleto auditório, de' altas "autori
dades civis e militares, o sr. Ten. Arruda Câmara; representante do sr. Go
vernador do Estado, uma eorníssão 'representando a Assembléia Constttuín-:
te e representantes de imprensa, falando, então, o dr. Carlos Gomes de Oli
veira, convidado .esPE.lciaL A seguir foram executados números de declama

ção pelas srtas. Ivette Gevaerd e Waldera Borges. Agradecendo á presença
dos convidados.. O Presidente daquela associação, l° Sgto. Andrelíuo Nativi
dade da Costa, pronunciou' breve discurso.

Abrilhantou as solenidades a banda de música do 14 B. C.

Festival do Centro de ,A' margem das sessões

lutercambio Vultural da' Ass�mbléia, '

, ,

Promissoras atividades se anun- ,

A moçao d-e solidariedade a

cíam em nossos meios estudautís Imprensa e' à Rádio Guartbjá
com o fim de tornar cada vez mais do Deputado Pinto Ar1'tlda [oi
elevado o nível intelectual da recebido: com especial agrado.
class-e. . C t' , ,

Entr,e elas- temos a noticiar o
omen' ava, a P'I'OPOStlo, um

festival que será realizado quinta» ilustre par : - Nessa coisa o'

feí.ra, no salão de, festas do Inst.i- Pinto não é pinto e sendo LOTU-

'Luto Coração de Jesús e .promoví-]' da, tem o corpo' fechado contra
do pelo Centro de Intercamhio Cul-

ú uebrantos E t
"

btural,
.

J
_

' s r'ewu em ao

Além de diversos numeros de .lado [Z�t 'sexla-en'ma.
declamação.. canto e música, será
encenada a comédia em UJm ato da
autoria do [omalísta João Frainer,
e intitulada "Mulher de Gelo".

O pr-ogr-ama-está 'sendo prepara
do com capr-icho prevendo-se Igran�
de êxito.
Servirá ele, esperamos, para

lançar entre nós, 'os alicerces do
'Ileatro do Estudanbe, já vitorioso
em muitos Estados.

os 'i"lleses
LONDRES, 22 (U. P.) - Mihail Mihailov, comentarista do rádio de

Moscou, acusou os ingleses de terem fornecido aviões de propulsão a jato
aos realistas gregos, para combater os guerrilheiros.

A situação na Grécia - disse o comentarista em irradiação de Moscou
-: poderia ser comparada á que prevalecia na cidade de Guernica, devasta
da pelo::!. bomb�rdeios, durante a guerra civil espanhola.

•

Dre Bené Rachou
Chegará hoje pelo aVia0 da Cru

:r:airo do Sul, o Dr. Rané Rachou,
digno chefe do Laboratório Central
do Serviço Nacional de Malária.
O Dr. Rachou, figura ,de, relevo

nos meio. científicos e que e:ntre
n6s tem realizado notaveis tra-'
balholil sobre Entomologia. aplicada
à MaIoria, ficará por algune dialil
nesta CaJ)ital, Q serviço de sua

especialidode.
O distinto médico, que tambem

desfruta de invulgar ,sim'patia nos

nossos meio. sociais e espõrtivos
,.erá carinhosamente recebido pe
los seus inumeros amigos e adrni-'
radores.

I «O Estado» nâo deve ser

pago em parte Iifllguma
do nosso Estad.o por
m-ais de CR$ 0,50. Nossos

"

revencfedores tem mar-

gem suficiente p.ara não
ultrapassar este preço.
Qualquer maforação é

EXPLORAÇÃO,

Acusados

- Afinal, diziâ da galeria,
tlm do I::ontra: - Que têm fei
to de concreto os Srs. Depu-
tados?

_

-,- lVaaa - responde o outro
calmamente e acrescenta: "Es:
sa coisa de concreto e cimen
to armado não tem nada a ha
ver com as S1'S. deputados e

sim com o Dr. Calvy que é En-

genheiro Construtor.

o poeta Tmjano Men'Ua1'ida,
qtle cantou a vida sob seus ver

dadeú'os aspéctos, fazendo ver

sos inspimdos na mente de

quem passott pela vida e vi
veu-a sofrendo, mereceu do
Deputado Lopes Vieira, na úl
tima sessão; um ,sentido e' jus_
to necrológio.

O serttimento do velho sol
dado que a vida pública arre

gimentou nas suas fileims,_en
te1'neceu a quantos o ouvú'am,
provando assim que um 'poé
ta quando é de fato poéta, não

,

.é esquecido nem mesmo por
aqueles que cuidando das coi
sas positivas e materiais da
vida, sempre têm um tempi
nho 1;Ja1'a enternecirnento do

coração.
Zé 'dO' ,Congresso

Bodas de·prata da casal Celso-Edite Ramos

,
. I Com, efeito, o 'SI'. Celso Ramos, mos, exemplo raro de vintudes 80-

-:\a data de ontem comemo;',ou pelo seu dinamismo e pelo St;!\.1 ciais, é, paC isto mesmo, LÍ'lmlo de
suas bodas de pra La o benquisto grande espíríto empreendedor, 5011- orgutho da nossa elite, em cujo
casal .Ce'lso Bamos-Edite Gama Ba- be sempre honrar as tradições da SPlO nunca lhe f'altou a admn-ação
mos. família, uma das mais untigns e de l-odos, nolaelamenle 'pel:a SU:l

Figuras de grandes pl'o,jeoã,) na conoeíbuadas do Estado, c. disso grande Jiondade e espír ito filal1-

sociedade local, a ef'emérfde serviu são Iestcmunhas seus empl'eentl,- Irõpico. •

ele 'ensejo para mais uma vez SCJ1- mentes comeroiais e industr-iais c Justa as homenagens que ontem

tirem de ,perLo a grande estima G'P, sua elevada -atuação na polítíca foram prestadas ao disHruLo casal,.'
que sempre são alvos em nossa catarinense. • e '(1 ielas nos associamos com votos
terra. A exma. sra. d. Edite Gama Ra- de coní.ínuas prosperidades.

--- ..!..._

Encontrada uma «hela adormecida.
,

.

A-
Rio 22 (A N) -'- Quase ao gar chamado Barranquíntas an

quem �ntregar nesta .reda�ao-
_ .'

.
. -

. . . . .

' uma pulseua de «marqueslte»-
anoitecer de sexta-feira ulr.íma Barra da 'I'íjuca. Tendo conhe-, perdida no trajeto da Avenida

aíguns populares encontraram cído mecaníco J o ã o Pe-, Mauro Ramos e Rúa Frei Ca:neca.
em um matagal próximo ao loti de apelido "Russo", apai-IIJ,Q'á lima jovem com apenas umtxonara-se por ele, sem ser, en- Golpe d'os senador"maiUot", imersa em proíun- tretanto, correspondida, comer

" es,
do sono. 'I'ípo esbelto e more- desejava. Vendo assim,· des-I Washington. 22 (U. P.)·
no, rosto' bonito, parecia viti.., tr(aida,s as suas ilusões, inge- Os, sena;dores dos Estados Uni

mi da. pel'lversidade de
-

alguem .rira dois tubO's de uma droga
I
dos apUcaram forte golpe· nas, I

que para ali a tivesse conduzi-, sonifera e vagando ao leu, cai- esperanças do Departamneto·
,do para atos inconfessaveis. ra no lugar onde a encontra- de Estado em cumprir o com-'

Comunicado o fato á policia a ram, semi-morta. Maria Luzia promisso de enviar adtcionais:.

"bela adormecida", que e'stava, Aleantara Camargo continua'de artigos industriais 'á União,

,sem duvida, presa de forte do- em observação, internada no' S,?'viéUca, sob a regulamenta--
se de entorpecente, foi condu- Hospital MigueVCouro. çao da Lei de Empréstimos e

zida'ao Hos:pital 'Miguel COUitO, Arrendamentos.

onde só ontem, á noite, depois A resposta do o senador Vandenberg disse-,

de muitos cuidados medicos, que nã'o mais. se de,ve embar-'

deSipertou. Disse, então, oha- operôrio ca� �rtigos sob a Lei de Em-

mar-Se Maria Luiza AI,cantara prestImos e Arrendamentos.

Camargo, ter dezesseis anos,
JOÃO F,RAINER comA destino

. � :URSS até que Ü'

solteira natural do ,Rio Grande Nada.e apresenta de tanto governo sovletIco se ponha dec

do Sul 'onde residia com seu valor na hora presente como a acôrdo com este país no que�
atitude firme e sobranceira do d' "t 11297000000pai de nome Antônio Cama;r- operari�do catolico. preparan-

lZ respel o aos . . .

. ,

go. Declarou que desde q�le do-se' fer\!oroBomente para a
de �olares, q�e deve, por for-

viera para o Rio de Janeiro sua comunhão pose",!. ;lleclme�tos feltos pelos Esta

empregara-se co.mQ domestica Quanto mais' ali' éomunistas dos l!nldos.
,

na casa de uma família no lu-
o que:,em

.

separar de Cl'isto,.
-

A marcha do assunto afetara,
, mais ele se une-ao Salvador do'

as eS'Peranças de Truman de'--------------- Mundo. Quanto mais o tentam

Onde 8ndara-o os desviar dos tradições da' Patria. estabelecer a quarentena dos:
mai. ele as venera em Un1ao Sovites no Levante'.

I·. I) com o Divi.no Mestre,

IXelrOS f O operaria catolico qUê é

O ,ll'xo ,das ruas FreI' C'aneca operaria bralileiro em sua ell-

, maqadora maioria, não renega'
e Rui Barbosa é, vez por, outra, sua religião como não' renega
colocado em "montinho" ás sua Patl'ía. verno ,comunicou que o ex ...presi
sargetas, onde per:m,anece . até Aos que querem roubar-lhe a dente Josef Tiso, enforcado na,

doçura do lar, o .c�&\vivio da sexta-feira, por traição, foi aI':'
que o 'vento 'se encar:r:egue, de . d d Ih dsacIe a e. o orgu o e um

vo de cerimonias funebres le-'
remove-lo para não se sabe torrão natal pelo asfixiamento

d de seUl lIentimentol reHgio')o8. vadas a efeito na Igreja Cató-'

fLoEn e ..

'1' .

d' ele responde com a Cru�, na lioa Romana da capital tcheca.os Ixelrbs, por 'on e an- ,

mão e nos labios elltas pa!a- Acredita-se que o' corpo de�darão?.. I hvralll: «n' oc ,.igno vinc�is!» T's
.

rá 'eremado e as cinzas,
E ele vencera para a gr.andeza ' I O se

do Brasil. . J,ançadas no rio' Vitava.

OratificH-se'

o corpo de Mur Tiso
Praga, 22 (U. P.) - O go-'

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
f'NFLAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUN cJ:=r EXISTIU IGUI=IL

Retirados 377 cadáveres
TEXAS CITY, Texas, 22 (U. P,) - As turmas encal'l'egadas das repa

rações e do l".lcolhimento dos corpos paralizaram seus trabalhos, afim-de'

assistir com os sobreviventes as cerimônias fúnebres hoje nializadas em

memoria, das vítimas' da catástrofe ele Texas City. . '

Roy' Wade, ajuelante do coronel HOl11'er Garr'sion, eliretor elo Bureau de

Segur<ltnça Pública elo Estado de Texas, eleclamu' hoje ao mdo dia que uma

estip;l�tiva cuidadosa revelava q\le, até agora" haviam sido retirados dos,

e\õc6mbros da ci�ade, 37J .corpos.
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