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Recusado um ,voto de' ,'confiança
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Saúde ..

' A' S .. Excía, serão prestadas expressivas hemenagens pela pepulação local, '�
t .que vê, no eminente homem público, o sincero e�_��.�_I_��_��_�__�_�?��_���2__ ��_'_��!���· !
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, '

Homenagem ao. pres.. Dulra
lUO, 26 (A. N.) - A Associação profissional dos f'err-oviarios da

Central homenageará a trinta do próximo mês o presidente Dutra em
sua sede, realizando uma sessão solene, Os penrovián-íos vão entregar

, ao Gal. Dutra um memorial subscrito por numerosas' associações e sin
dicatos, ressaltanlo os serviços prestados á democracia pelo atual
govêrno.

'

,

o MAIS �IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
, ,I

Propn.&arte e Dlretor-Gerente: SIDNEI NPCETl --,.; Dtretor ; BAR��ROS .FILHa

Diretor de Redação ..L DAMASCENO DA SILVA

;,.,

RECIFE, 26 (A. N,) ,- Em, virtude de uma moção, da assembléia
neouando ',U1ll1 voto de .cOPifilaJnça, ao govê<r.riro' do ,rn{Jerim' dando-o ape
nas á pessoa do .intervenfor, em vista da atuação.do major Umberto Me
lo na Secretár ía de Segur'ança Publica, lodo. o secretat-iado pediu demís
ãão eÚ1 o!lira.tar, �rllfJgav,aJ. O interventor conoedeu-a lrupena,s aJO -secroetá
rio da Segurança, nomeando, para substitui-lo o capitão Rodrigues Souza,
inspetor dos ,ti!110S em. gueI'l'Ia: ,dia Is'eti<m� ,ThM, () q'lJiU,l lOmou posse.

-·-'1

o, fi· c' ·Ia:las, ';a''Iew' a- e'S' .. a', ser'vl·Co dt!l R, uss·'.a···.··, Qolpe baixo e duas 14p!l!,rV�� !r(�ju!�OS AU , derrotas. . . '
, suspensão da linha' Ama,�on'i<ca da

Londres, 26 (U. N,) -

con.,
A aleeacão de que os rus- russos, que lhes ;ofereciam 'a Vale a pena assistir uma sessão PaD:a,I�', ,'I?�,�� acarpetando graves

'O�,.. I " da Assembléia Constituinte. A' de' pl'l'Hll!ZOS ,a'a ,�'ÜmeroClo re@l'onal,ttnuam confusas as explica- .os estão explorando os gene- oportunidade de servirem co-
ante-ontem, p01' exemplo, estepe t:endo, o' dl,retorJO ..

era P�D ,te].e�a-ções soviéticas sobre a sua raís germanícos não' politicá mo' voluntários" r:o exé,rciL.« ótima, Com ela mostrou. o e. $, D. ,1,a"d,.o ,ao deputado AlolSIÇl !.'er�elra.
atitude .para com a alegada ati- mas militarmente, representa vermelho. A ausencia de anti· que a deiender os princípios de.-l �olt:),lan:qo .sua

..1l1Jterv'�nç,ao Junto
vídade . constante dos ex-otí- por certo, algo sobremodo gra- �os oficiais alemães .pos�os e,m mocráticos e aS reivindicações po-

as ,taldJtOId�datd<es ,ae,rlÜl�'da,1}tl�a�, no
.

b taní p'l,tlares, estão os deputados da sua
sen ,I? e om.�r �l �VI en.c,�as paracíais da "Liga de Oficiais Ale- ve. As autoridades brítanícas Hberdade na zona iTl amca co-

bancada, Foi brilhante a atuação I
a,llvlaJ a sua 8ltuaçao afllltIva.

mães", na Rússia e na zona 'de receberam muitos imfo1"ll1es" 1'.. meçou a causar especíe, a dos deputados Annando cuia, Ri-

Nã
· � ...

B .1ocupação russa na Alemanha, tal respeíto ultimamente, sa- ponto de Bevín fazer unta bo» Ramos, Nunes Varela e Raul O vire ao· raslconquanto o porta-voz SOVle. bendo-se que oríciais (alemães pergunta a l\IIQJtbY a tal r�s" Sctiaeter, Dentro dos prinCípios "
,I

,
, '. .,

f d dís democráticos e no interêsse do' po- .

[t].(), 26
_
(A. N.) - ,S�gundo setíco tívesse desmentido percíal- que foram .poetos em Iíberda- peito, na primeira ase as "vo; conseçuiram. demonstrar ,,,que, d,l'V'ul,ga na? _

mais ,vI,rl:1- '
&0 B.tra-mente as notícias sobre o as- de pelos britanicos, após trem eussões de Moscou. O titular 80-

pl'incipalmenle,' duas emendas sl,l,.a espedição de cientistas britasuruto. ® '

de volta para a sua terra nazo- viétíco, como sempre, f'ez es- apresentadas pela U. D, N. deiriam mc?" para, obs'el'var. ,oQ próximo
A verdade é que os sovíétes ua soviética, eram presos' pelos tritas negativas. ser reçeiiadas : a que asseçuraoo; G e?IIIPSe do. .sol, ,errl VIrtude do _fa�e-

- direito de visita dos deputados as c I'me11J I, o mim dle.grusLne de aviaçaonao adlmitem que todos os ele-
•

t
repartições públicas estaduais afim do, sr, �, Baxter SLrong! �ma d,asmento� �€ tais notícias sejam Ma IaS uma, dos cD,munIS ,a,S de vasculhal'em o que quisessem ( p'l'JlJmpélJ1S fIguras da mlssao.

fa.Is.os ou verdadeiros. As no-
I a que assegumria aos deputados de , • •

'

ticiais or_lgl'llais de BeTlim requel'el' qualquer info1'1nação, sem, O mllréls papela"pTesentam 4 versõe,s. S.egundo QUEEEC, 26 (D. P,) _ Os, comunistas c3nadensés cstrlo prerara- que passasse paI' uma comissão qu.e
'

,

'

uma delas, os ex-membros da po umá' n o v a r e y o 1 u ç fi o na [)l'OYll1Cla çle Quebec, ,para esclw'ecesse o pedido e emitisse Rio, 26, (U. N.) - A Junta,
Li ,,/ coincidir com o cenLenário fie Karl Marx, em 1945", Essa sensacIOnal a- paTecel' escrito ou verbal Admini-strwtiva da Caixa dega olc,..;,pavam agora i'1llIpor- firmativa fOl feila na legislalura local pelo pl'imeiro ministro, Disse Os r'epre�sntantes 'udenfsta! pu- Almowti,zação prorrolgou p o rtantes posto,� . administrati'�o:J e'le q'le bas'eava as suas ]),revisões num documento t'ecenLemente confis- lal'wn e gnlaram, Alguns alii per'- "

.

.. -
L

deram a calma e a estribeira. Mas maIS 3 meses o prazo ,para o11a zona SOVleÜC3: de ocupaçao. oaelo pel:J. policia e para Q qual fôra encontrada a chave clt' CÓdlgO. Si'
Dois membros dos mais conhe- ,gundo êsse documento, bastariam de 10 a '12,000 homens para ocupar e os pessedistas há mu'ito compl'e- relco:lhimento, senl des'conto.
cido.s, marechal PauIs e gene. controlar t,9da a proYinoia de Quebec. ���ie;'((�I�tl'�P����o�����' a.�ma���a:�= ���:1�=u�'�i�eT��?,�,1 moeda do
Tal vou Seydlitz estão ainda a a la U. D, N. na Assemblew Const�-'

-.,... _

num ,c'alIllJpÜ es,pecial perto de O prAJeto fOl8, r8Ja=tado ttLÍnte, com a apl'esentação das duas ..

'" � .., II emendas. Perm.-tluMoscou, enquanto que três ou .. ,

Ambas têm finalidades ocnltas etros estão sendo exeroitados RIO, 26 (A. N.) - Foi rejeitado pela comissão de legislação
..

social, essencialmente políticas: Sel'á óti- .Rio, 26 (A, N,) - O Ministro da
para futuras. tarefas adminis· o projeto-lei el<1lbe1endo um aumeJl'to de 2,5 por cenLo nos ,salarloS! aos mo pa.m a a, D. N, poder-se entml' Fazenda info,:nmou ,aos jornalistas
trativas na Alemanha. trabalhadores alJabeLizados. A decisão tomada SE'guiu dois critérios a qualquer hora em uma reparti- qllC Ô ,presrid,e,nte d<1l ItC'J)úbhca re

diferentes: parte dos votos obedeceu á conviç50 de que o projeto era ção e gl"Uar: "Seu fulano, tl'(tga- solveu ,penmitir a ,exporLação li'vreOUltros membros, por sua inoonstitucional, por isso que a Carta proíbe a di ferenca de remune- me já os a.rquivos." Setl beltmno ele "Rayon" contanto que os inte
ve!Z, estão agora e,m relação or- ração a trabalhos identicos, Entre as alegações contrarias á aceliação j'orneça-me imediatamente essa in- rp,ssalClo.s se oomprometam a oon

ganica com o exér,cito soviéti- do proJeto, desl aca-se aquela que via no adicional doe 20 por oento ao.s j'07'mação." e a repal'tição para1'iu serva,r o.s ,es'Loques necessários pa
co ou COimo eSJpecialistas, ,con- ,trabalhad?res alfab�tlzados �lma porta aberta para posslve�s atJlucles de funcional' para atender a {'ina- ra sati!Sfação do. ,oonsumo Í11íte.I'no a
..

I
reaClonanas, como a prefetenCla pelos trabalhadores que nao soubes- lidades políticas". A constituição preç,os razoáv·eis' ..s�m�erros ou lnstrut'ores na� sem ler, por medida de ·economia. Nestas condições o decrelo viria gar'ante a qualquer cidadão, não setiilelra's russas. chocar que com as proprias intenções de seus Lermos. aos deputados, üse direito inhe- sabilidade, l'erneterá o processo ao

l'enle', á cidadania. Não é necessá- ,iudiciário, o qual, P01' Stla vez, res-

e_. VI;r fi T-B
I

u�� ,Ia'brl-ca" l'io qne const'(ttt.(l pl'eceito Regimen- ponsabilizal'á, o indigitado, .. ,

,

.

_

U tal, tal clireito. Si as intenções 1'0- Cuidem os senho1'f!s constituin-

I.... ,

, de alcal.-s 1

·pem. sad'ids e, do 'interêsse pt�blico tes d� tl:g,�alha1', e, de nos :La!' uma
qualqtlel' chefe de 1'epart'Íção l'ece- constttUtçlW, ate Julho. la e um

h 'berá qt/.alquer deputado e ·lhe 'porá tra,ball�o ingente que não pode,_ '- 'C
, "Washington z6 (U. P. -.. á disposição dados ele, que neces- nem deve ser interrompido pa'raFoi !anunciado aqui que o.g'o sUe. Além, disso, ,-. nenlLtlrna repa1' .. pedi?' infor1'liações desriecessál"ias

vêrno brasileiro reuniu ,i) tição pod,e.1'á negar cerüdões reqt�e- Afinal, a comissão que emi,til'á pa-
milhões de dolares 'em seus ridas paI' qualqtler cidadão. Feliz- r'eceres, acêrca.. das informações se

l1wlite a emenda foi 1'egeitada. " e râ constituida de deputados escla-país para completar a soma os funcionários' poderão continuar l'ecidos, inclusive de udenistas, e

de'gue neceessita para acom a trabalhai' ,sel1í pertub.ações 'inu- rtão df:ixará de atender a reclamos
pleta montagem da fábri- teis e, sempre, indesejáveis. justos, constl'utivos e do' interêsse
ca de alealis em Cabo A outn)_ emenda dispensa apl'e;; do, Po,vo catal'inense.

C ciações: A exploração polit'ica dos Mr/l.S essas duas de1'1'otas da U.Frio. umpre notar que a pedidos de. inf01'l1wções, pl'incipal- D, N, não irão prejtfdicá-la. O quereferida :org'anização serlá mente em véspems de eleições á são duas gotas nt�rn, oceano delas?
a primeh'a fábl"ica nessa coisa sabida e resolvida. Afinal de Quê, .o digam os udenístas. Pa:ra-

classe a ser instalada ,no' contas o executivo precisa traba- bens pois aos, da bllncada do P. S.
lh(J,1' e' os C01.V;t'it1l'intes devem, ela- D, qtle, acima de interesses polít�-'"B�asH. b'oi'éw u1Tia constituição atA o pró- co partidários, colocaram a admt ..,

Antes da g'ueI')'a, o Bra- xi:rho mAs de julho. , , n'istração pública e o tr(�balho cons�·
si! adquiria, êsses produtos·· ,

' E.iSê r;:egÓcio 'ct'e e,s/ar pel'gun-: trutiv_o e eficien!e, dos deputa�o$
da Grã-Bretanha, e duran- 'J tnndp, ..pol'que a b'omba estorou aquI calartnenses. la e alguma. cots.a
te a g'uerra rece,bi-a dós .1<;'s'"

. 'quando,"dév'ia' estourar;'ali, é caso nesta lerl'a de Deus e dos Catart-
, de, polícia' q"+e, ...àpttTCf.,qa a l'espon- nensesf

tados Unidos em qUltnti'-

;:::!!:�:=:: p!�: O encontro dos 3 preSidentesduzirá carbonato de sódio, RIO, 26 (A. N,) _ Está despertando �ritel'êsse .continental o. prõxi-anidrio e soda cáustica I a mo encontro dos t1'ês presidentes ,_ Brasil, M'ge_nttna e Unlguat - em

ser 'extraida, da água do Uruguaiana' e Paso de lias Libres.
, '"

.

d' h
'

Ji;sse ,encont1'Q e$tava pl'evislo para o prO,Tnnp dw 10 de maio,
FRANCKFURT" 26 (.D. P,) O jov'em alemão Hans ,Stiming, que

' mar ,e , e coue as, 'para a
tendo como primeiro objetivot.a ina1.lgur.ação ofiCial da ponte ,intel'-se oongnominou a si 'mesmo '''fuehrer do estado mundial, germânico", sua utilização na,S fábIi- nacional. '

foi hoje condenado a 5 anos de 'prisão e perda de todos os dil'eitos'civÍs caso bi'asilei1'3S de rayon, Acontece, porém, que present!mente, �stá se pl:ocer;len:dg na Ar-
par 10 anos. "_

.

. '. I

papel e sabão. gentina ao censo geral da populaçao, protbtndo a Constttutçao da vi-
Stiming planejavar,estab'eleoer um .. govê�río lÍlundi'al< d,e �'suj)JerJho- � zinha república que o chefe do govên/'o se, ausente do país enqtwnto se

meus", organizando, a primeira colônia de arianos em terras do Brasil.
'

prócessern trabalhos censitários. '

S�unào suais �noO)lrila,S' d�lm"ílçõ,�s ',Stim'�Il'g: pr81tend,ia dlom1n.ar:. a· 4-le- ,ReUDI·a-O doPR,' Em face dê,sse impedimento inst'Íttl�iolWl, a' chancelal'ia ,de ,Buenos.manha logo apos .a :pal'Llda das fl()'I'ça,s am8ll'JiCanaJSi dle ocu'Paçao.
'

•• AÍ1'es pediu adwmento do' encontl'o, com o que, como el'o. ObVlO, can-O novo "fuehrer baseava o seu programa no sistema nazista e Rio, 26 (A. N,) - A. Comilssão do
.

cordaram Bmsil e Ul'1.lguai,' I

pregava a extinção das raças inferiores". , d,iretó-,bio do P. R. reunir-se-á hp-' Assim, o histórico acontecimento, que 1'eunirá, pelo. pr'imeira vez
Stíming alegou ser chefe de. Uma organização que possuia ramifi- ji€, .s:ob a j)l1esÍldêD1cila do sr. Bernar- na vida das Américas, três pl'esidentes num encontí'o c01'dial de boa

, cações 'em íLocll<1's al� 4 zomllS de o'Cup,ação de AI',Elman<ha; des vontade e compl'eensão, vel'ifica1'-se-á no dia 2/ de maio ..

Continua o terror- na Palestina

o Capitão de Fragata Alvaro Pe'reira d.o. Cabo, cbefe
do Estado Maior do Distrito Naval; devido à preaiencia
do tempo ê à antecipação da partida do Rio,' do navio'
«[taquera", da Cia. N. N. Costeira, convida, 'por. interme�
dio da imprensa, as autoridades, civis, militates e ecle·
siasticas e ao povo em geral. para assistir ao desembarque
do Exmo. Snr. Capitão de Mar e Guerra Antão Alvares
Bareta, comandante do 5.0 Distrito Naval, amanhã, segun
da-feira, dia 28,. pela manhã, na ponte da Capitania dos
Por'tos.

,

JERUSALEM, 24 (D. P.) - Todas as comunicações entre Sarona
e Tel Aviv estão oortadas e'os telefones não funoionam. Em consequen
cia da viol,entissima explosão ocorrida na madrugada de hoje. indo pe
}{)S ares um deposito de armas e munições da policia, seis homens de
saparece.ram, Acredita-se que tenham sido despedaçados. Patrp1has
mIlitares pe1'co1'reram a l!egião e forças policiais e do exercito realizam
um inquerito.

Mais um louco em· Berlim

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �A f)O�Domingo 27 da,Abril ele te.,

G.OVERNADOR 'ADERB AL RAMaS 6A,·;tSf(VA
FLORlIANóPOLIS - Herculano. Sousa CANOINlHAS - Dr. José do Patr-ocí- raide Símon.i, Dulfe 'Rooolfo, Líbia an. I' a'

'".

VI- d'a" a'mor''osae Coca, Claudino Silva, Veiga. Elza Par- nio Gallotti. .!!'!.nCOUl't, Célia. K;lüser Barreto, Marta de
'

"ela Silveira, ,Décio Reis, .Olga Cruz .e ,.' GASPAR - Osní de Noronha.rArnol- 'LOurdê,g . Duarte;' Maria 'Éscolástica 'da
", .

"índio Fernandes", .', do 'l{jrauss e Irmãos, Pedro Krauss, 11'- Costa Machado, Osório' Barreto Pascoal; ,
'

ARARANGUA "-' Frei José Carneiro mãs e alunas do grupo escolar "Cristo Arina Lopes Vieira, Lauro Irineú dá Sfl- Um faacina:nte romance (edição particular) de hIrtes paixõe•. e
Lima. Rei'� Júlio Schramm, Paulo Wehmuth va, Aquino João Machado e Isabel Mau- .en.,u,aUsmo exuberant.e.BLUMENAU - M'af Amaral, frei Er- Ltda., Leopoldo Schramm, Sablno dos rida Duarte.
nesto, Rotary Clube de Blumenau e Joa- Santos, Docência do grupo escolar "Pro- IN/DAIAL - Aroldo, Artur Hardt, AI· Uma narrativa completa da extravagante vida particular do
qulm

.

Lisboa. r ressor
.
Honório Miranda" e Osmar Peter- fredo Schroeder, Carlos Schroeder S. A.. irriquieto boeruío ,

BRUSQUE - Antoninha e Clara. mann. Sálvío Cunha, José Vieira Côrte, dr. VaI·
CAÇADOR Herculano .e Antônio IBIRAMA - Rodolfo Kod'fke, Fr-edert- ter Barros da Silva,' dr. Manoel Barbosa

I
Exclullivamente pelo reembolso: CR$ 60,00.

Carvalho da Fonseca. co Schmidt, Raimundo Stanke, Már'io de Lacerda, Eudoro Cavalcante Júnior, O. Araujo Carneiro. C. 'Postal. 1426 .- Rio.OAMPOS NOVOS João Campos, Wiethorn. Arnoldo Wloch, José Sousa, Adalberto Sed lacek, Frederico Hardt,
,.presidente do diret6rio do P. T. B.' Vitor Holetz, Germano Koesel, Car-los Frederico Struve e família; Altair Silva,

CUiRlITIBANOS Avelino F'rança, Zierhold, Fri?<lerico Paupitz, Ivo Muel- Alfredo Blaese, Werner Pabst Emílio Lan-
Euráchio Fiuza, Euráchio Fiuza Júnior, ler, Germano Schlupp, lbá ,Goitacazes,. '(e: .Ioâo J_osé Jaques, Erv.in Kriech Soo

Ai n� a, Iu tamos )*apo neSD.SOlimpio .de Almeida,' Manoel Fernandes nos Reis. Leopoldo Pelin. Carlos Pabst. br in ho, Joao Kopeke, RICardo Jaques,
de Almeida, Manoel Heck, João Ribas Olga Car-do uzo, Ruy Sousa, Maura Silva, Emilio Rauh. Leopoldo Schirikel, Augus
de Macedo, Balduino Pere;LFa de Sousa, Maria do Carmo Ribeiro, Bernardo Kie-' to Zjbell, Urdo Ebert, Paulo Peters, Rei
Clemente Alves do Prado, João Manoel nem, Lino Mos', Rolando Siefert, Alber, naldo Lingner. Heinz Lange, Helmut
Sllva. Alfredo Lemser, Rau l Bilke.;. He. to Laun, Hélio Sousa, Frederico Kroeltn, Klemz. Ervin Klemz,: Alfredo Stanke, . ,

;ráclides Borges, Napoleão Mendes, Afon-
.

Otto Herveg. Alois Machota , TTenriqu€ Henr inue Knopp, Alvin Knopp, João G. PEARL RARBOR. (D. P.) - O Q. G. na f'rota ll.mrl'icaria no>

50 Dolti, Gilberto Pereira, Clovis Dolt í, Machota, Walter Grahl, Vitor Kumrnro- Vanzuita, Leopoldo Knopp, Teotônio Pacífico informa, que estão sendo' desenvolvidos novos planos parm,
Alcindor Camargo de Sousa, Jacques so, Ervin Schulze, Augusto Eskelsen, Luiz de Sousa. Bruno Ziefeld; Wíland decidir a r"en.dição de um grupo de J'ap'oneses quê, resiste' nas jlha·".(I�Stímamíglío, Laudelíno Fr-ança, Moacir Henrique Lausen, Avelino Batista, Luiz Rauh, Bruno Albino' . Silveira, Alfredo """

StimamígIio, "Alécio Sttmamíg.lio, Alebr í- Ternes, Otto John, Érico Husde ll, 'Maria Vle·bl'antz e Paulo -Neves. Pa.Iau. Os planos são -de molde 'a .evítar mais derrame de''lSangue. oi

no Stimamígll� Lub B�en, R��fu R��, H�mulliA�I, AlfoowE�e�en, ----------------------�-��------�-�-�--��------------�

Larsen, Fr-ancisco D. de Oltveíra, Alf're- Frederico Jaeder Júnior, Edgar Goldnik,
do Dacol, João Alves dos Santos, Sebas.. Paulo Messner, Ern Scheidemantel, Ro
Hão Calomeno, Ernesto Bernar-don i, João land Scheidemantel. GuJlherme Adolfo,
Felipe Rauen, Luiz Rauen, Renato' Goe- Ingo Metzker, C(1rlcs \Veidmann, Fritz
ten, Orlando Bernardoni, Artur PoZ'Zo, Franke, Rodolfo Kroellin, Bertoldo Koe-,
Alfl'edo

.
Morais Ooeten, João Marta. Pe- hler. Germano BOf'hm,' Edgar Wloçh,

r-eir-a,' " Altir Melo, Antônio Dolberth, Wieleibald Krause, Alfredo Radloff..Her
Adeliho UbaJdo Dacol, Antônio Slg'norel i, mann Baumarin Sobrinho. Eduardo Schif·
Hilário "Andrade, João França, Crispim ter. Marcos Cr-amkow, Vitor E\]ke, AJ
Ribeiro, Greg6rio Ribeiro, Severino fredo Euke, 'Arrér+co Gomes, Déa Ama
F.rança: Sergftío .F'rança, Felipe F..arlas, ral, Adolfo Fiec'l'er, Heinz Fiedl€r" Curt
Venâncio Neves, Evangelista Neves, Ju- FiedIer. Julius ,Leitzke, Alfredo ,schjatz
venal 'Neves, João Batista Corrêa,' Gaso' rock, Elí Séharzvook, Valentine Fischer,
sldôneo Camargo, Abdy Dacol, Minél'o Érico Fresch, Aryc1ré Kienas, . Bertoldo
Pereira dos ,Santos, AntôniQ. Mafra, Má· Kienas', Emílio Metzl,er. Alfredo 'Xatz,
rio Ribas' Maciel, Márcos Gonçalves Fa· Roberto Uhlma'11l1, Rinaldo Petersen. VI·
rias. Aldo Sbra'Vati, N�lson Sbravati; AI- cente Pfiffer, Guilherme GuiSiusky, Adão
dir Sbravati, Fioravante Rosa,' Franéis· Gui.siusky, Rudolfo Roedel, Emllio, Ro·,
€0 Duarte. &lbrinho, Leopoldo Larsen, thenburg, Henrique Stanke, Osvald.o
Hermelino Ortiz, José Franc!sco,., João BallJ.k€, Carlos Schneider, Cfeophal' 'yol
Cristiano 'de Lima" Vilí França,. �zerih.9 ]jnger, José Wolinger, Bruno Knauth,
Weber de Almeida,. Miguel calàmetlo, Érico Jost, Willy Ege,rla'1ld, Rudolfo
Mário Carvalho, Waldomiro Almeida, Koesel, Bruno Baucke, Guilherme. Bau
Felipe Goeten. Joãe' Maria Fran� de cke; 'Leopoldo iKrutsoh, Wi1Iy Radloff,
Almeid'a, Hercílio \Moreira da snva; VaI'- Rudolfo Jeske, Walter Mass, Julius Ekel·
divino., Alves, Antônio Rosine, Teodoro s(m, Alfredo Sievert, Alvim Heitler,
França, Miguel França, João Concelç!lo, PaulO Thomsen, Georg von Gilsa, Car

Pedro. Dolberti. Salvador Gomes, 3'1I9'€nl1. los Krieglbaun, WiHy Loesch, Alfredo
Mafra, -Djalrna Deodato de 01i·V'eira, VaI· Brodwalf, Augusto Houv€, Ernesto Kriet·
domiro Dias Almeida, Ar)'.'! Cesar do zer, Adolfo Ladaratz, Paulo Graef, José
Prado,', Antônio Alves Pe:"ira, Artur 'Barbi, Carlos' Schmldt, Guilherrpe
Lemser, Dinarte Pereira, Antônio; Furt.a· Braatz, Germano Slnn, Leone Moser,
do, Antônio da 'Silveira, Antenor RaJroB. Raul Vicente V>eira, Luiz Pabst, Alberto
Wilwn Ribeiro do Amarante, Se'bastiáo Lessel" Jorge Lucas, Erv1n Marx, Bru
Hamos, Arão lnáci'o Slmas, José Hosal, no Sabin, Guilherme, ,Brodwalf, Guilhel.'
José Lima Filho, Alécio Herck, José O· me Slevers, Josél Li1c'arde, . Alvim Hen
ma. João Batista, Ricardo Lemser" Otí- .kelB; Henrique Nuessner, Alois, Hasker,
lio 'Zordorime, Leovegildó José da Boa· Carlos HobuB, José Trentini, Wergel
ventura, Luiz L�ite, Paulino dos Santos, Testoui, Adolfo Eberde, Guilherme Guss
Luiz Fausto Leite, capitão Mário Fer· mann, Adolfo Eskelan, José Gabriel.
nandes Gued€s, Martiniano O. Tarvares, Luiz Schumacher, Al!fredo Leucke, Os
Salvador, Calomeno, Mário Camargo. Fe· valdo Link, Alois Wollinger, Emílio,
liSbino Corrêa, Manoel Alrves Silveira, Braatz, Adolfo Miranda, João Gadowsky,

'

'João Sbra'Va.tI, sub-tenente delegado de ·Bernardo Schfeunemanu, José Haend
Policia, Ramiro Centenário, Olavo de Si- chen, João Inácio, Albert! Frieutinger,.
mas Francisco do Prado, Manoel Leite .Helmuth Arnold, Leopoldo Sousa, Leo·
de Almeida, Walter Dolti, Juvenal Ri- poldo Brandes, Emílio Dehrk(>, Francis·
beiro da Silva, Otávio Duarte, Henrique co Rothenburg, Artur Eunrlch, Bernar

Losso, Querino Fontana, Caet'<lno Sousa, do Wollinger, Érico Ville, Conrado
Guilherme Paes Farias, Indalécio Ribei· Koepsel, Tomaz Sedlacek. dr. Francisco
1'0 de Andrade; Luiz Raphaeli, Jorge Oliveira, Alberto Laun, Frederico Schu·
Morais, João, Machado, Antônio ,lfrança mann, Guilherme' Adolfo, Leopoldo Pe
Pinto, João Maria' Gomes: Luiz Grane-' lin, Ulci-néa ,Barbi ;Wiethorn, Consolata
mann, Manoel Mendes 'de' Santana, Fran· Moser Pelill, Nely Zur,hold, Frederico
cisco Rodrigues :ereto e Associação, Ru· f;'aupit,z, �Amérj,co Gomes Amaral, Jabes
ral de Curitib;!nos;·, .'

.', ." ." ""':,' 'G:arq.fa·," Mansueto Isolani, Mário Maf_:a,
CONCóRlDIA ';c- Caetllno Chluehefta.; 1;{qoetto :Raulo Wendhausen, dr. Aragao,

Proc6pio Mór�.iI:à,\Har0'dqto· !rlIi!J'l,q:Iiãé" Matino, �ãmara Rosa, Vi�or . Me11;QesL
Dogelo Goss," Diretório' Municipàl'· do' P. Raul· �usai "Francisca Córdova, Rosa,
S. D" Cassal Figueiredo I de Anorade, Naq: 'L<l,dárlo' Ribeiro, Ralena �e1li I
José. A. Marcos, JoSé Pedro Lang. Gui- Laur, Élzim Stuart, Jessie B\J.stos. ;Gi. .,. �

lhel'me Alfred,'o, :.Bl;,algl, Merclna' €hagas, selá" Fisçber, Beatriz Guerorl'lé,

EIVira.r,
r

Hipólito Stiey':e)JLAlcides "Andr.é Morais, ChavéS 'e Siegfried Remer. .'
.

Alice Mm'ais, André Dalmagro, Aldo IMARUí - Margarida J>t?tQS Bitten. _,�, ".
Stienph, Pedro Locateli, Acelino Goss, court, Enedina Bittencourt Pôrto Ma-

. " <,

Hipé'ride's de ,Sá Ferreira, Freya Hoff-, chB'do, Eulina' Vieira Barreto. Laurenti- '. r ••
mann \Vettengel, Nelly Mi.iller Lima Ce. na Lopes Medeírbs, 'AntônilP,'Cartlaso, ;

..

cília Sousa Andrade, Eva de C€cCO 'Ioli· Nida Blttencourt, Cantalice Martins Bit· . ".,:.' .....1' .""

ta Goss Cordeiro,. Suely Andrade P�ssos, tencourt, Mairia Matos" pl6fla .l'íl�}i:nq

I'
';''i .e') -,',', ·,1

Mansuetto Boff, Júlio �ves, Alberto Santos Lentz Mal'liíl'S,
.

Maria' ''puccml :J;,",'\" <. i'.'
Boff, S. A. Indústria e Comércio Con· Bosslle, Oélia. Nunes, Maria Vieira, 'Lu<;y ..." ,;;�,'�"" ,�,,' ,";,1c6rdia, �rei AChl,'le,s, é"

DOllilngos. 'Macha: 'Olive'ira,'" IJ,'oan,a" pl,@.,.f',�,"i,>�)jc��, Pa;tl;íclO :,,\l""
do de Llma. ,Bento, Marla .���,\L. S).�\;'�,H:.��.• :r.Q..r,r,Ii!.l.. "Z.Çl·. ' ...�"""",".,, ,.�,�,

.. -", .."".-.�",.".,,-.'�""..n'-">.,.• '".-"'.� ...

ORlESOIUMA - João Campos, Màndel. .
.

Rosa, Vânia Faraco, Mário Moretti e fa" ! :
',""\.�.....', ,,,,,"'.• ',

���;bli!f.q't��e:rto NJ;Ál���l�, CíAC��!f�' Ouro . p'afa"'D�hti'Stl
h· - :'.h .',. "

La-combe, René Brasil Borba, Saturnino' '.;
Nuernberg, Manbel ,Freitas, CooperaÜva '

e a'uriv'�" ;.; ",;
de Consumo dos Mineiros, Virgllio Bbr,. .." .... ', .,.,' ". .-:,
ba e senhora; Francisco Na-scimento Silo PODE·SE COMPRAR .. , .,

v�, J<?ão José de Freitas, PauJino Antô·
. DIRETAMF:NTE'I.(' ",� "!; - - _ .. .,..

'mo Süva, Agenor Faraco, Emílio Hülse' ..'7', 6 ó,••ê !. l
Rubens Costa, Gílio Spilere e Adolfo Al: Remetemos pelo Reembolso
ves da Silva. .

POIl.tal .I� a preço do dia, para
'qualquer parte. 'd..o l Braan�
pr'oduto.' quimicamente' pre
parado. ,e quilate., 6aranti
dos confo,rme analisa da.Ca·�a�
da MOE!d� do Rio de Janeiro.'
Ouro. P-rata. Platina, ·Ouro
platinado. Soldas .em lami
nas. lIi'-cei. e pinoll para fi.n!1',
odontologico. e para ouri,rei•..
Peça lista de pl'.eç". para:

R. S. MUCC10LO
São Bento -n 518 '

andar· Ilala 6.
3-1966 • São Pau lo,

eDIl
CANSADA

m. �,Sp���i��
gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas. man

" chas, cravos e es

pinhas;,são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre· a sua felicidade" con
fie nas virtudes do Creme' Rugo!.
Rugol corrige rapidamente as cau.

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em·

beleza,d.or, usado todas as noites
em suaves mas�agens no rosto,
pescoço, e todos ,os dias como.

base do "maquillage"" remove as

impurezas. que se: acum\llam nos

poros, fottalece· os tecido's, dá vi
gor e mocidade à pele. Oom ape-'
nas uma semana de uso do Creme
RugaI a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos· e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGdL
••

Alvim.& Freitas, Ltda.·C.P.1379·S. Paulo

','

�'. "f'·, ,lo '.=

i
{

de s:Doriao Gray

,,--- -----�---__,.__- ----------

Prudencia . Capitalização
COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

.l{ •

.i'"
. C,opitqI: Cr$.2,250.000,oo

.

t."

Sede: Ruo, José B�riilQ;io, 278 _' São P,oulo
� .'

�

.,.

Participa�ão aos Portad8res"'d� Títulos

CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional

para Favorece'!' a Economia, está distribuindo, a partir desta

data, em sua Séde Social, à Rua José Bonifácio, 278,1.° andar,
em São Paulo, e ,nos Escritórios de suas Inspetorias Ge(nüs
e Agências, disseminados por todo o País, as quantias á

que têm direito os portadores de títulos considerados em

vigor entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1936,
conforme estabelece o artigo 9, das suas "Condições Gerais".

"A qaantia a ser distribuída num total de Cr$ 1.299.581,30

(um milhão, duzentos e noventa e nove mil, quinhentós e

oitenta e um cruzeiros ..€ trh1ta cen'tavos), conforme Re-
. ..; '.

� ,., ,I',:.

latório d'à Diretoria e Ba1ánço 'encerrado a 31· de Deze.mbro
'dé'1946, �p�ovadõs em Àssembléüi G�ral realizada em 31

.,'._ .�e M.�IÇO ..ge 1947, repres�nt(�ma porcentagem. de, 31%
sôbre o valor. de Resgate .. dos títulos no décimo· alio.

� ,'.: .' _. ''o
."

'�.
�

são 'Pau'lo, 31. de Março de ,1947
, , ,

� ,

','.
.

': '" , .• ' A I!)IlRElTORIA

ii" .'
,I"�

Rua
I'

Fona:

A PRUDENCIA
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A VIDA l�TEIRA ENTRE

I
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JJm . 'lU)srelho Cinematográfico
em Pe�feíto :e.s�sdo,_

Ver e tratar no cU:lema de

.�
� 'i:' SantQ:�A:tnà:ro.·,·: "j:

v. "

Os EE.· UU. aceitariam a mediaçãO
WASHlNGTON" (U. P.) - Funcionários da Casa Branca anun-

ciaram que os Estados Unidos também desejam servir de' mediadores
na revolução paraguaia, si o g'Q'vêrno de Assunção ooncordar' com isso,
Entretanto, preferem a efetivação de um amplo esforço de conjunto
inter-americano. Diplomatas ianques declarar'am que a situação para
guaia oferece uma bôa oportunidade para o sistema continentaJ

.

solu
cionar a disputa através de meios pacíficos.

NA-O É NOCIVO AOS ANIMAIS 00
'" i'f*N .p§sBePE -:esí+'

. , .

"

l

Se você vivlf numa luta perma- corra em suas veias um sangue
nente entre a saúde e a doença, é mais rico em hemoglobinas. Lem-
porque talvez tenHa o sangue po- bre-se de que não há felicidade
bre e desvitalizado.E isso significa completa sem saúde. " Vinol é
que as suas defesas orgânicas não uma verdadeira "fonte" de vita-'
estão equilibradas I Daí as gripes lidade, um tônico para a famí-
constantes, as dores de cabeça, lia inteira I E' especialmente re-
a fadiga, a paliq.ez, a debilida· comendado para os estados de
de, .. Convém', portanto, reagir desnutrição, esgetamento, neli.
enquanto é tempo I Comece, hoje vastenia, depressão nervosa, ema-
mesmo, a revigorar o seu sarlgúe, grecimento, anemia" e como.. au-
tomando Vinol! Vinol autnenia ," xillár, na cqnvalescença de dOEn
as defesas. or�ãnicas, provOCa o. ças· ou operações, De sabor agra
apetite· e equillbra O sistema ner- .

dável, pode ser ministrado tam-
voso. Com Vinoi, você se sentirá bém llS crianças em idade escolar,
mais disposto para o trabal,ho, vi- que muito aproveitam c.::-ni o uso
goroso e .sàdio I Vinol é uma feliz regular. de< Vinol, às refeições.'
combinação de ferro" fósforo, Vinol encontra-se em tôdas as
cálcio, vitaminas e outros ingre- farmácias e drogarias: VinoI é a

dientes de grande "
.

I/� saúde do sangue I
valor terapêutico.......... /�VinoI pode ser to- ::- �
mado em qualquer -

época do ano. Res- I"�rwifj�
laura suas fôrças,
fazendo com que

,

\{'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Vida
_",,-WIVERSÁRIOS

DR. fIAHOLDO PEDER.\TEIRAS

ORESTES BITTENCOURT

MtLTON BÜCHELE
Tranlsicone amanhã a data

-natalícia do joyem Milton Bü
<:eh'ele, oompetente auxiliar da
:5e�-ão de L�notitpo da Impiren�
,:sa ()flicta} do Estado e filho do
-nooso es;tim3ido conter:r:aneo
�sr. Edgar Büchel,e, telegrafi,s�
ttla do Departamento dos Correi
<ce Telegrafos.

STA. Il'vLt\.RGAlRIDA STEPPAT
Ani'voersa:l'iou-se, onruem, a s�a.

.Margar.ida SLeppat, filha:-{}:o . sr.

�J'Ü-ão Slepput, hmciDnáriü de es ..

,:er:itórjoQ comill�cial e muita ap1'9-
,c�ada paI' suais nume1'osas anrig'as

lLZA LUZ BROGNOLT

,.

1.\11

o �8TAnU-DOmlitgó 27 de ,Abril de 1MI: 3

Q -.' _ ...,.-

l'cOCla

..",. 6 se. João Pedro Nunes. 1e
saJ'g:f'nto do Exército e eeportista
muito estimado em todos os meios
sociais.
BA'rlS.vrO:

.

LUm ROBERTO

ODEON
- ÁS 1%, 11s.

I
Dorolhy LA.MOUR - Bob HOPE

- em-

SORTE DE Cct\.BO DE ESQUAD:RA
II' ,

- Virginia BruJoe
- Edw<LI'd Ashliey
- Vidor MlC La,glen - ,em

OS CAPRICHOS DE HO;aERTA
- .No PwgI'a;ma'-

,

1) - ,Cine Jo,rnal nd 51 - Nac.
Imp. Filmes-.
- Pll�eçOS: -

,Cr$ 3,00 - 2/10 - 1,5().
"LIV,RE" :_ ül1eamças maiores da

5 anos !poderão enwail'.
-IMPERIAL

- ÁS 2 hs.-
1) - Atividades, E)soolares nO' 1

- Na,c Irhp. Filmes, (
2) - Equinos e Bo,vinoE> do Oe,5-

I te
- ,Short.
3) - Ocupaçõe's Im.lLSiÍrtada,s ..•

Shorl Colorido.'.
II) - Méxi,co do Futuro - A

MamIla do Tempo,
� -5-
� Brenda Joyce - Bruoe Edwards •

-Iem -

O d T'· I
O .GENRO DO PATRÃO

.

crime
J

a 110CB. Rieh.alxl AJRLE� -= Jean PAR-
RlO, 26 (A. N.) - CDintmua ,aID- KER - em -

da o mi,sterioso crime do Rio das ESTRADA DA VlrróJUA
Pledras, DlO albo de Ti'j'llca, de que - 7 -

foi viltima MélJri·a Silva J,oalqui:rn. O' ,CAPITÃO AMÉiRICA
Seu marido Mano'el .

-

Joaquim, o com

principal aCUisado, a!piezar do,s' in- Dick PURCELL - Lama. GRAY
dicios colhi,dos p.ela p'Ü'lici-a, ain- - LiollJel ATWILL.
da não Iconfe's,sou lO crime. Prosse- 11/12° Episódios.
guem as investigações. - P�eçOis:

Cr$ 3,00 e 2,40. .

"Imp. 10 (DEZ) anos",
ODEON IMPERIAL

- ,simul,taineam.8>nte -

'

- As 4Y:l - 61,6 - 8V2 - ÁS ·7lh hs.
- ,se,ssões' @Iegantes -

CORAÇkO DE PEiORA
caim

ALDAN LADD ,- HELEN WAL
KER.

.Mlbe,1 iPayge - Sheldon Leonard
- RJarie Mc Donalid.
r. No Progrruma -

1) - A Ma/roha da. Vida nà 59 -
Nac. lmp. Filmes.

2) - Fox Airpla:n News 29x28 -I
ALuali-clllldes.
- P,reços:

Cr$ 5.00 - 3,00 - 2,00.
- As 6% - Cr$ 5,<00 (úÍLnco).

Cl'� lLOO IÚl'ico).
"Imp. afé 14 anos".

•.

".!.... '

João d'Albuquel'que lI1amnhão

I

, ,

TIRADENTES
DO ORATÓRIO AO PltTtBU:LO
(Para a Juventude Catarinense)

Forte como. Jesús, escalando' o Calvário

I
.

- o se: Joã'o André de Souza, co- 'I'iradentes errverga a alva dos condenados
GineLes em tropel!. . , fanfarras e soldados,merciante em Saco dos Limões. o cler'o, a multidão, dobres de campanário.

- o
'

.sr. Aécio Cabral Neves, da
casa' Moellmann.

.

Nos céus azuis o sol sublime .milionário
o sr. Amauri 'I'emporal, De luz veste o perfil dos 'carros escarpados:

Abril sorrindo em Ilôr com seus jardins doirados
- o menino Enio Luiz Alves. eI de visi

.

Perf).1ma o funeral o gt-an e ':lslOnarlO.
- o sr. Alvaro Bonzon. •. -

, '_ .a sta, Nadir Garcia. Marcha assim,' festival, o fnnebre cortejo
_ a exma. sra. Iná W. Ba llalaís Rumo aos vinte degraus do' negro cadafalso'

FAZEM ANOS, AMANHÃ: Para gáudio lo Rei, que não cora de pejo.
.

- o sr, Valdir da Luz Macuco Tiradenles, heróico,' ostenta' o. altivo porte
i'llncioná1'10 estadual muí.ío esti- E àêPátria que lhe vai soluçante no encalço
mado ,e,m nossos meios sociais. Promete a Liberdade imergindo na morte.

Florianópolis, 21-4-47.
- [( exma, sra. d. Emilia M.

Ferreira, esposa do S·I'. Manoel Ma-:
rinh o Ferrejra.

-- o sr. João AI1Lul1cS Filho.

1�,('rá levado hoje, à pia ,ha,fis

I mal. o interessãntc menino Luiz

Comemora seu aniversário . na
Robert o, filho elo nosso am ign sr

lalício, IJ'oje, o ,S,1'. dr. Haroldo pe=1 Antônio de PádlJa Pcrerra 'e de sua

-de rneiras cugenhe iro-civíl, e dir,e-: exma. esposa D. Cacilda 'Santos Pe

tal' elo' Departamento de Estradas
1 I'f'ir�, S"ryjrã,Q ele padrinhos o SI'

-de Bodagem e uma das mais' soli-! F'ranci ..i-co Roherlo Sü"a e sua

.das culturas técníoas elo nosso Es- oxma. espcsa D. Mania Salum Silva

it'ado' I
_

. FERNANDO
Por moLi'vo· do

.

batismo de seuSua aíjvidade profissional e fun
-cional tem sido sempre desenvol
vida no sentido ,de cooperar pelo
pregresso de SanLa Catlm'itla, sendo
.glfande a. sua folha � serviços
;prestados á-nos'sa ter'l'a ..

Aliando á sua luci;da inleJi.gên
·.(lia, qualidades ,express,Í,vlas de ci
·,oadllió pr-obo e incança!v,el, ,conse

:guiu I'81unir a seu 'ne,d'Ü-r grande
numero de' 'amigo.s e admirradooos

1 -'e mllÍl[ias,' por islo ás homema,gems amigos.
'-.que hoje lhe 8·ffi'ão p-rasLadas e ás

IC--O---N---V--I�-T---E--'.q\.l�i,s nos ·'as·sociamos.
.

-.

o PART/DO TRABALH/STA
Completa m.ais um a.niv·erSlário, BRAS/LF/RÔ convida aos

hoje, o sr'. Or·esLe,s Bi:lt�noourt;
c-onüeilu3Jelo comerciante.

seus companheiros para uma

reunlao
.

no dia 10. de Maio
às 20 horas em homenagem
ao dia do Trabalho, e em

que berá tambem inautu
rada a sua nova séde, à Pra-

·ça Pereir<J e Oliveita. . _._-J"_._._._ _..•."..". _._ "._. _.•._._ _..-.•__ -.._-_-_._
.

Nessa ocasião será lido um ' �
manifesto sobre a orienta· � A Caso'8 «São, Jo .·ge»ção política e idiológica do

�. Partido.

I
de OS f\tiA ,< MEl K A

Dr. C.
arlos G. de Oliveira

Dr. Saulo Ramos VQndQ OS I1lQI hOPQ>s ôptigosSr. Mário Schmidt. ......::J

pOP Ppg�O (.!g tabQIR.
MOLESTIAS

.

DO � Ptlf�S f'·p�( O.Ii' à 10(/fI 'u),:o.;
FIGADO Bebidàs., conserva�, cereaiG e todos

os demais gêneros allment CiOS.
Arlu'a,' Pér% à·,.,.$ 4,00 (t'lbolo)
Rua Major Costa, 60 - Te!. :; 5-8

Transcol'l'eu, onfiem, o nala.Jíciú
rda Ma. Ilza Luz Brognoli, furucioná-
•ria -do Df:.'Ip. E"L. de Eslalísüca.

<RüDOVAL MOTTO ESP-EZIM
Faz a.nos, a.manhã;. o 'llD's!SIQ pre

:xado conVe,rràneo, sr. Rodava! Molio
:Ei)lpezim.

O :a:nivensaJ.'iante que g<Q:za um

·vasto eÍrculo de ami:z3Jdles, nos

m,eios sociais e oomerci<ári(), por.
,cerlo, receberá inúmeTas f,elici,La
q{ões,

ALCIREMA Morro ESPEZIM
Faz anos .hoje, a prendada sta,

Alcirema Motto Espezim, 'aplicada
:aluna da Escola Normal e filha do Maiores esclarecimentos escrevam:

''%1'. Rodo'w!l M()Iuto ES(pezim le cI.. Caixa Postál 3.061 • Rio

So'lohá Espezi.m.
.'

SERVICO DEA alJÍovle'rsRr.ianfe üf,ene.CJeTá lauLa
.

,

'mesa ,{)e ,doces e hebidas as suas METEOROLOGIA
inumeras a.mi·g'ui'l1has

I Previsão do t-empo, até 14 hora,
'FAZEi'vr' ANOS, HOJE: do dia 27 no Capital:

- a exma. 3ora. ,el. Maria Concei- Tempo: bom.

Cão Guimarães Colaço, espo»a do Tempef<rturo: estável.
_ . Vento';' de nordeste a sueste,

·sr. Joao LUlZ Col,a,co Sob, e pl'ofes- fresco".
.

�ora. aposentnda . I Temperatura. extremas de ontem:
- a eÀ!ma. sra. eI. Olindina -Coelho roáxilT'O 22.4: mínima 15,4.

-B org,r> <;, 'e&posa do ST. Antôniü Bor-

'gels d �,s. iSan-tos.
1 ,

-I
-', sr, Luiz Thlgênio Beirão

�on[QC:oT.

filhinho' Fer-nando, a real izar--se
na -tall'de ele hoje, será muitn ourn-

J)11'imenilla.clo o casal r. Fernan-
"

r[(') d'Aquiuo. ati.vo gc-r,eiÍlILe comer

cial elo "O Esta,do" � el'e sna exma.

esi)o,s.a, el. Maria de LO'Lll'Cles Cardo
&() d'AqLl ino, funcionlá,ri-a d.a De

parlament!o de EstradaIS de Roda

gem, e qu-e, 'Pelo ausp.icioso -e;v-ento,
ofcre.cerão um.a f,es,ta - íntima aos

Cumemorações de r de Maio
Estiveram reunidos nos dias 22 e 25 do corrente, na Delegacia

Regional do Trabalho, sob a presidência do Dr. Raul Pereira' Caldas,
Delegado Reginnal: do Trabalho, os presidentes cle Sindicatos e Assa

I ciações de classe, para discutirem e elaborarem o programa das come-

morações elo "DIA DO TRABALHO", o qual ficou assim organizado : -

PROGRAlvlA
.

6,30 horas - Páscoa Operária, com Missa Campal, promovida pe
lo Círculo Operário Católico, . presidida por Sua
Exceléncia Beveí'endíssírna o Senhor Arcebispo Me
tropolitano.

Local --'- Colégio Cor-ação de Jesús,
10 horas - Festival promovido pelo Figueirrnse F. C., em horne

nagem ao "TRABALHADOR BRASILEIRO",. cons
tante de jôgos de: campo, harraquinhas, churrascada e
dausas,

Local - Estreito - FuLi.u'o Estádio elo Figueirense 1". C.
11 horas - Viaita ele cumprimentos ao Exmo. Sr. Governador do

Estado pelas Du-etor-ias dos Sindicatos. e Associações de
classe de Empregados e Trabalhadores.

Local - Palácio elo Governo.
14 horas - Festiva! esportivo no Estádio ela Federarão Cataiincn-

se de Desportos, constante de:.
.

a) Jôgo ele Futebol entl'e -equipes ele VETERANOS dDs
SindicaLos e Ligas Beneficiehtes, em disputa de um
trofén.

b) Jôgo ele Futebol enlre as equipes do Caravana do
Ar e Atlético, em dispu la da laça "DIA DO TRABÂ
LHO".

ENTRADA FR'A.NCA
20 horas - Festival teatral pelo Grupo teaLral da União Recrea

tiva Operária.
Local - l'ealro Álvaro de Canalho.
Enlrada Franca.

da ·,'Juvenfude)

.

.

HOJE

, \

Digestão difícil e aerolagia
Pode ser divido a doenças do

fígado.
Aqueles que sofrem do_ fígad_O
teem em geral a digestao mUl

to penosa, andam ,empre bo

cejando. Outro sinal tam�em
de mal funcionamento do flga
do, é a aerofagia que significa
- "engulir ar".
Sem os males do fígado a

vida é boa.

Lembre-se:

useHEPATI IA
H.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO

LEIAM A REVISTA
O VALE no TTAJAI

... umu R."illta MenllOl criado pal'Q viver Q Hiatoria de
S. Francisco do Sul.

.

Procure adquirir .eu primeiro fo.clculo na comemoração do
Centenário dessa cidade,

Suas página. refletirão imagen., vulto. e fato. do pa..ado
francUquetlSe I

Acha' •• a venda na. mvraria. «43», «Moderna» e «PI'Ogl'U,o»

..
- - ._-....._._._-_-_-_._. ..-_._-_-_-_._..-.-.-_._-_a.....-_-",..-_-_-�_•._.__-.-•••.,.-_._-.-.-_._...._-_-_-.�

Telegramas retidos
Marça Luiza, Walter Ch'eyer,

T,Ldin,ha Corte-s, IDuclides GU{�
�es, Al-encrur Muni, Mane Boell,
Balsavit, Odete Soare.s, John
LeopoJ!d, Arnaldo Agneilo Bi
sio, Luiz Fernando, Celeste Sil
va FerreiÍTa, Gauldo Pergini,
José Shruzzi, N8Jsinter, AntoI1io 68ITIFI"A-SD unM.Maicke Ilwet<rans, Amelinha fi U n li,
José Anton:io de Souza, Maria a quem achou e entregar duas

Moreto Vieira, Cl-ara Maestel. ,peguenoll eh.oves tipo '(ale, .perdi-
. .. doa no trajeto Rua Pre.ldente

Walter, AlclQI1e OllveIra Alves Coutinho _. Rua' Joinvile, ou nas
Dr. Ca'stiltho Amaral, Os'Valdina imediaçõea.
Mari�l1o de Assis, E,rnani Cezar Informações nest" Renac;:ão.

Moura, Rene Cifero, Denizal
Regis, A1da P3.1goraro, Mario
S11Vla a/'C Riggenbach, Elena
Diem, Adão Stekl, Lorurdes
Silva, Osni Pere,ira, Augusto
Cmz, OS<Car Silva, Sian, Adel
mar Moreira, Seinila Sah, Ha
milton Sleguirval e Luiza To-
maS.

Camisa., Gravates, Pijamef,
Meial dai melhores, pelol me

nores preçol IÓ De CASA MIS
CELANEA - RuoC. Mafra. fi

TOME ÃPERITIVO
�

K �,() T

Domingo, 27 de -wbril 4e
194"7 �'HOJE

)UTZ - Hoje ás 10 ,ho'ra.s·da manriã
Matmée da pet.ieada

1 ° - Noticias da sema.na - Nac,
- Dl!'B.

2° -;- 'MeLro Jornal - A.tualida
eles.

:30 - O melhor arrugo do homem
Short colando.
4° - Ted Donaldson - "Ace", <O

cachorro maravilha.
RUSTY

CENSURA LIVRE.
-' Preços : :_

Creanoas até 10 anos - Cr$ 1,00.
Aduttos - ür$ 2,00.

.. ,

·,itáz' ._:_. 'H�j� .,��
.

2' h����
....

UM SONHO EM HOLLYWOOD
Jimi Dorsey - Caemen Caval-

Iara ·e suas orchestras .

Censura LIV,RE.
- Pneços : _.:..

CI'$ 3,60 - 2,40.
••••••••••••••••• •••••••• 0'0 •••••

n.OXY - Hoje ás: 2 horas
10 - Noticias da. s,emana - DFB.
2° - Warren W.illiam - Ann

Savagc.
'

PASSAPORTE PARA SUEZ
3° - 015en &. Johson - Alan Ja

ne:; - Alem Curtíss.
C�SA DE LOUCOS

1(0 - O ARQUEIRO VERDE.
Censura. aLé 10 anos. -

- Preços : -'

3,00 - 2,40 .

RITíj - ás 4,15 - 6,30 - 8,30 110-
n-as - IR(j)XY - ás 7,30 horas
Sabina Olmos - Roberto Aía-al

d).
ERAMOS SEIS

Censura LIVRE.
No programa: .:.._ Cine Jornal In

formativo - DFB - Atualidades
PKO..R,ád i-o JorIlJal.

- Pnecos: -

-RITZ - ás 4,15 e 8,30 - 6,00 e

3,00.
RITZ - ás 6,30 únieo 6,oó.

ROXY - ás 7,30 únilÇ<o - 4,80.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 O
..
F��'1'A Tm_':'" Domingo 2 -: c:ie "br-II de "47

. .

"

_ ..:.�'.DE QUE --MODO SE.....PnnE.
PROVOOAR A CHUVA_OU A

NEVE?"
-g esta UlJUl. das perguntas para
as quais os eientiStls do

.

, Éxércíto norte-americano vão
"procurar agora as respostas
Nova York (8. L J.) - O

Exército dos IDsIbados Unidos,
.através, do seu Corpo de Sina
leiros, juntou-se á General
Electt lc 'para a execução. do
progTama de pesquisas ten
dentes a descobrir o que causá
os fenômenos meteorollógícos.

:

ou mais simplesmente, 'o, "tem-
l,

po ". I, '

Trata-seda continuação dos
experimentos realizados nos

.Iaboratóríos daquela- oompa-
. nhia. e d�s demo,n·stíaçõe.s 'prá
ticas I-evadas a, efeito .pelos seus

engenheiros de que as tempes
tades de neve podem ser arti-Ificialmente provocadas. O bom
êxito desses trabalhos criou um

problema para os diretores da
General E'leçtric, expressado
na seguinte pergunta: Pode
uma corporação privada ter o

direito de lidar com Ienômenos
de tão vastas proporções como

,
os que, contdtuem o tempo? A
decisão foi que isso devia ser

função de um departamento
governamental e não de uma

companhia particular. Assim,
as pesquisas iniciadas pela
G: E. serão continuadas pelos
cíentístas do .Exércíto, que te
rão de procurar respostas para
perguntas como as seguãntes:
"Corno se forma a neve "? 'ITELEFONES MAIS NECESSITADO�

Bombeiros .........•.....••..••.• Uh "QUial é a causa da chuva?"
Polícia ................••....•••• 10$' "De qu:e modo se pode provo- IDelegacia O. ·P. Social............ 1578 #I

Maternidade' 115�
car a chuva ou a neve?"Hospital Nerêu Ramo. .••••••..•• lU

'Santa Casa ...............•••.••• lOJa
Casa de Saúde S. Sebastíãe ..... _ 11).
AlI.istência- Munidpaí ......•••••• 166#
Hospital Militar lbl
14· B. C. . _ _ . . . . . . . . lSlt
Base Aérea ,,7'i
"a B. I. A. C. " lS9J
Capitania dos Porto. " •• ,.......... use
16a C. li, !bOI
F6rça- �iaI .:

_ _ • .. . .. .. l;lCJ�
I'euitenclárta lSU
"O �o" ," lIU:-
fiA .Gaeta" 165G'
flDiárlb da Tarde" 157)
1,. B. A U'U
X_. 1'aner4ria Oro.- •.. ·.; .. "., Jeit' _

o EST�DO
Redaçib e Oflelna. à rua Joio

PintO n, 5
DiretO'r: ru.R�1ROS FILHO
PrO'Prietár.Io e Ulr�reD&et

SIDNEI NóoETI
DiretGr de�Be'dação:

A. DAMASCENO DA SILV.l
Ohefe de P�:

FRANCISca LAMAl Ql1B
Chefe de Impressão:

lOAQ"':m CABRAL DA SILVA
Representantee
A.S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 5'
andar

Tel- %2-5924 - RiO' de Janeiro'

,

, Rua Felipe de Olfveíra, 21 -
8° andar

Tel. 2·9873 - SãO' Paulo
ASSINATURAS

_ .
Na .Capítal

AnO' . Or$
SeJ:nestrc .. . . . . Cr$
I'rímestre � Cr$
Mês............ Cr$
NÚJ:nerO' avulso .. Cr$

NO' Intertor
AnO' _........... Cr$ IOO,()() ISemestre ..... -.,. Cr$ 60,0'0'
Trimestre c-s 35,0'0'
NúmerO'. avulso Cr$ 0601

'AnúnciGs median�� CGntrat:' I
Os ortginaís, mesmo nio'

puhlicados, não serão •

devolvidos,
A direçâo não se respoe

'sabiliza pelos conceítos
emíttdos nGS arttgoa

assínadea

80,00'
45,0'0'
25,00' .

9,0'0'
0,50'

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

laboratório
Radio-Tecni co-ElectroD

Fundado em 1935
Montagem <:ie rúdioll, ÂmpH·

I
ficn;;icn-ea-Tran.rninore.

,':
Material tirndPortu�"'", dAiretomen e o. • o. .

Proprietário
Otom-i\r �rges Btihm

I':
Electu· Tecnico - ProfinioJ,'lo}

formado na Europa
Florian6poli.

.

�ua Joio Pinto n. 29 .- Sob.

SenhGrita!
AG escolher seu perfume lVerifi.

que se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria Farina" que já e-ra

preferida pela corte imperial dé
D. Pedro II

�?
UE'HORROR!

BAR
Vende-se um, bem sortido

e bem afreguezado
Rua Tirt;tdentes

'.

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
1ôd!\s as bebidas, inclUSiVe a·!)

_fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturlU.
para Teinar nos lare! catari
Ilenses, - em vista da cei'ttMi-
1110& vitória do aperitivo KNOT,

, \

tência de sobra I

Os acumula-

dores Etna' Eo-

j,ram projetados
e construídos pe

los4:écni.co� da General Motors'�\ \ \,

,-

para corresponder exatamente

PRODUTO DA

G EN ERAL

..

MOTORS DO BRASIL S.A ..

Desejo obter
emprego 1

Precure então a nossa Gert.It
cia e preencha 8 nOSSD �ficba 1iIl.
Informações úteis", dando ti)C§.,
as indicações posslveis, que t",,..
mos prazer em recomendá-Io f",J
IW"I Interessados na aquisiçi0 1ft
"on .. funcionário .. (.",)

j

o VALE DO ITAJAl
Procurem Da Agência

Progresso, .

LIVRARIA 43. LIVRARIA
ROSA '

reíra.

Ensina se remédio ex

traído de arvore muitc co

mum, mediante Cr$ 20,00
cartas para

LEONEL LEAL Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

'GEN ERAL

23.

PARA VENDAS E SERVIÇO PROCUR.E OS DIS/TRIBUIDORES
E CONCESSIONÀRIOS DA GENERAL MOTORS DO 'BRASIL S/A

.

Título. Deolaratórios

I
Erícrit. -- Praça 15 de Nov.

l0. andor.

Os udenistas de
-ReDid .. 'Fg�E :_irrt6�nte. 47. I

-" ..�,�-;..;._-�t ..'l."""-."""l'l�"' _

São Paulo �

São Paulo (A. N.) Eie- Bom 6inóc1l1�
mentes da U. D. N. paulista fi d VI- a-Bquerem sohcítar a anulação rau e 8"
das eleições do 'diretorio esta
dual daquele partido. Adianta
se que- chegou ao RIO o sr.
Castilho Cabral. qu;e foi por
tador do relatório sôbre a P9-
síção da U. D. N. de São Pau
lo pedindo a ex-oneração do seu

presidente sr. Waldemar Fer-

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem ,tem sólida
in�trução.

IMUNIDADES PARA OS PARTI- Bqns livros. sobre todos os
DARIOS HOLANDESES E INDO- assuntos:

NESIOS LIVRARIA ROSA
S. H. r. - Informam de Batavia, Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

que a Comissão e a, DeLeogação Indo-

D';� eJARNo G.
GALLETTI

I
.

ADVOGADO
Crime e cível

COlIstituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

..

'/1
Ik /

-.��
! .

�

/)tI�SftlfllltIL#SIJ4YRtiJI/Es
,

f1dítl'(/PIS1IItfih'@!erewêe
De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

I

N. o 1: Regras abundantes, pro�
longodqs, repetidas, b.emorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regms, regras
atrazadas suspensas, demin�jdas
e suas consequências.

VAUMART

""Cp'Plt!IOl V�:lU3iHAOJ.d 'ft m�o o-e�'3m
'1If�J ti! 111';10 sOP�Hq'i\d. tIt'F!!;;i o�o 9::QtI

.�� Illn.8ro w. "JOQ�� 'op1?1yn••, op I),,�
·WClJO}rq 'etUn 'f . Ã "OpU���l 'OlP t!P ;,p
m:.mb �p o:l:a�m��tJoo 0'2 'e.IOWdP tD�!'

01''''''1 1)J"" 0",,3 o .nb 'ocr"J.S;:r (_> .p
I 'SSlO�VWV'I33:'H OY�,:1�C: " """""

f ·tmu:ru_ I lla'8n-eo, U lIA 'e.1;:»pod exr..nb no

i 01l�"lD"l""" �n. " .nb 0f"P�O.� o OYN
a !'IHd�l _9 o� mT'B'J BmndI1:� ;,nb -end
Dl' 0treJJa .IdAHS� iOInb o Jt!l�;)J�rtIQ e.l'ed

wt:lU3p�AOJd 'emn 'altI;)mr��.l '? 'e'SS�ljlt1!
''lj .nb o �S :�O,L.I3"'1 OaVZ3"llc!
sa03YWV'1:Y.tlH':!l SYXI{fIiltl

I Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul CatlHmense escuta
I diariame.nte a 'Rádio DifusorB

de Laguna.
970 Klcs. (oncllis médias).

HOI árias de irradiações: - Das
10 às 14 e 17. às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F. DE AQUINO 'tT�ll

Red. do Jornal «O. ESTADO»

nesia com comunicado conjunto,
garantiram a imunidade dos parti
darios dos holandeses e dos indone
sios, declarando que "ninguem se�
rá processado ou de qualquer mo

do sujeito a processos legais em

yi e[ l1rde de haver peorteIllci,db a qual
quer dos dois partidos ou de ha
ver-se' colocado sob a proteção de
qualquer deles, O Governo holan
des e o da Republica Iru:lonesia re

for('arão esla declaração com ,todo
o poder ao seu alcance a fim de
tratar com a maior firmeza qual
quer transgressão ao mesmo. Alem
disso, ambos os lados farão' o pOS
sivel para libertar as pessoas \ríti
mas de prisões em virtude de. par
tici,pação na luta politica, bem co

mo as que foram aprisionadas p0t
elementos ir)esponsáveis".

o SEU OQGANISMO

o mELHOR DOS mELHORES
WiiWSi)4!JI!5ãJ LIC o N S NO ,o� em" 4444
COMO \JMA{l1I.5 tONT�lfllJlCàt S O( GI'�QIIII, CO' lAOORJl.TOQIO OUlhI- i

o PQ!'co Of51e I>pot>urOI> .. Il<.OU :õ!O"�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I' �TADo-Domlngo 27 de Abril de "47 5

,0
A, úftirnas es tat.is ticas oficia" coligida, no,W EE. UU. atestam que, de todos os caminhões

Ford V - 8 vendidos até hoje, 78 % es tão proporcio
rranrlo bons serviços! A duração média dos caminhões

Ford at.ualrnerrte em uso é de aproximadamente
9 anos!·E os novos Fords são ainda mais sólidos,
rnafs fortes, rrra i s resistentes - oferecem 32 Im

portantes aperf'eiçoarnen tos, para maior e�iciência
c .durubil idade l Antes d� adquirir um canrinb.ão,
procure um es t.abelecímen to Ford.

Severo Simões, relator.
PARECER N. 123

O Govêrno do Estado encaminha à
-aprectação dêste Conselho Adrnínistrat í
vo um projeto de decreto-lei que cria,
'no Quadr'o único do Estado, um cargo.
'em comissão, de Oficial de Gabinete. na
«drão J, da, Secretaria de Estado dos Ne
-gócios da Segurança Públtcà.

Com meu voto favorável, apresento ao
Plenár ío- o seguinte

Projeto de a-esolnção
O Conselho Administrativo do Estado

�aprova, nos .têr-mos. em que pe acha re

.dígtdo, o projeto de decreto-Iei do Go
-vêrno do Estado, remetido'. com: o ofício

� .vn. 228, de 24 de abril de 1947.
S, S., em FlorianópoIís, 24 de abril, de

-:1947.
Ylmar Corrêa, presidente e relator.

"
,� (1960)

RESOLUÇãO N. 101
É aprovado,' nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei da Interventoria fede
oral, remetido com' o ofício 1'1. 186, de 24
<de março de 1947 .

• Texto do projeto de decreto-lei nos

têrmos em que se acha redigido "

Art. l0 _- Fica criada; para efeito de
�FiscallZação do Serviço de Armas, Muni
-çôes, Explps1vos, Inflamáveis e Pr.odutos
.Químicos Agressivos ou Corrosivos, a l6s

.

·,.Região com sede em Cresciuma.
Art. 20 - A RegiãD a que se refere o

arttgo la,. 'compreenderá ps .munícíptos
<de Cresciuma (sede), Orleães e J�gua-
-TUna.

.

"

Art. 30 - Ficam desmembrados da 5s
-.Região, os municípios de Orleães e Ja

" guaruna.
Art. 40 - Fica criado no Quadro

-'único do EstadD um cargo isolado, cl0
provimento efetivo, de Fiscal Region.
-padrão H.

Parágrafo único - 1l:s'se cargo será
provído mediante livre escolha do Chef·
-do Poder, Executivo

Art. 50 - 1l:ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga
-das 'as disposíções em contrárto.

S. S., em F'lorfanôpolfs, 18 de abril de
-1947. .

severo Simõe�, prestden te-substrtuto.
Publicada na Secretaria do, oonselho

Administrativo' do Estado, em 18 de abril
de 1947.

.

Nelson Maia Machado; secretárto admi
.nístratívo.

. RESOLUÇãO N. 104
Jí: aprovado, nos 'têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei do Governador' do Es
tado, remetido com o ofício n. 199, '1e
10 de abril' de 1947.
Texto do projeto de decreto-lei, 110S
rêrmos em que se acha redigido

Art. 10 - Fica criado, no Quadro
-Único do Estado, um cargo isolado, de

- .provtmento em comissão, de Sub-Di<retor
de Expedição, padrão N (Departamento
-de EducaçãD).
Art. 20 - Compete ao titular dêste

. cargo a execução do disposto no decre- Ito-Iei n. 537, de 14 de maio de 1941.
Art. 30 - A desp'esa cpm o cargo a

que se refere êste decreto-lei, correrã, no
corrente anD, pela dotação 0-100 elo 01'-
çamento, vigente. I

Art. 40 - 1l:ste decreto-lei entrará em
vigor na data. �e sua publicação, revoga- � _C'_;>, /"-r.:-das as dJ<Sposlçoes em contrário, ""

.

""â'c.",/P.'';j",;('2''?'';:;'-; V'endem _ se
Florianópolis, 11 de abril de 1947.

I
""'-V:...:=u�-

Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

( ri.Administrativo do Estado, em 11 de abril -'.-.....-----..........."""'=--...-. �Gerodor MarcDni -- Londrell 15/Zlcde 1947. I 30/ ONelson Maia Machado, secretário admi-
.

DOENÇAS NEBV'I)SAb v� ta -- 2 am�.
-- 1440 R.P,M

·,nlstratlvo. Com os progre880", da metUew. proprio para carregar bateria. ou

luz, com rheostato,
'

hoje, &s doenças nervosas, qUlIInih
tratad� em tempo, são malel! Ibel�"

Motor 3 'ph. 2Z0 volts 2 HP,
feitamente remediáveis. O cunndel. 1440 R ,P ,M., com chove Triangulo
sismo, fruto da ignorânci-a, IIÓ pod! x Estrela e automatico com eixo

prej�cJ!car os ind.ivíduos afetados tÉc ombcs os lados MarcDni-Londres.
taia 'énfermidades. O. Ser.viço Na- Motor gasolina. lron-Horae com

�ional de Doenças ment!tis dwph gerador 110 volts alternado 800
ele um Ambulatório, que atende 1'1''' watts, 8 volta. x 4 amps. contínua.
tlllitamente 08 doentes ner't'080I a� completo c/tanque etc,

il«entftl, na Rua Deodor. H, clu ! Ruo JDão PintD, 29 •. SDbrado,
li 11 >boru. tJarta_�lih. O. G. BOH.M

==�================����-------------------------------------------------------l\lV'l'lCIAS DA IN;oONESIA NAVIO INGLES DETIDO E RE-
TROPAS HOLANPESAS EM JA- 'VISADO
VA RECJiiBEM ORDEM, DE R.E

'tIRADA
S. H. I. - Comunicam de Bata

via, que as tropas holandesas ré

ceberarn instruções para retira- I
rem-se da cidade de PatjelLrawas,'
a este de Java, ocupada por -enga
no", segundo declarações de um I
porta-voz militar holandes. Acres
centou o mesmo que Patjettrawas

1
fora ocupada por patrulhas em vir
tude da existencia de operações de
extremistas nos .arredores, porem

I
que o comandante holandes local
deu instruções para a retirada das
forças e estrícta observancia do
acordo' realizado em 20, de março

� pelos comandantes holandeses e

indonesios do este de Java depois
da ocupação do -delta do rio Bran
teso

•

,

Sinal de velhice
A Loção Brilhante foz vol;"

lar a eôr natural primitiv..1
(castanha, louro, doirada qu
negra) em POU80 tempo. Não
é tintura Não. mancha e não
aujo" O seu u so é limpo,
faci! e agradável,
A Loção Brilhante extingue

08 caspas, o prurido, o sebcr
rhéa e tôdaa 08 afecções pa
ra.itárias do 'cabelo, oasírn
corno comberre a calvície, rei
vitalizando as raizS8 capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento NaciDnal de Saúde
Pública,

'COMERCIO� INDUSTRIA fUOPLAY LTDA
,7t.N�I.VérIA. 41' 7EL,S·IO()()·$.PAVI.O.

-

JCONSELHO ADMIMlSTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
PARECER N. 120

PDr intermédio do Departamento das
-ATunicipalidades, .a Prefeitura Municipal
..de Fbir'ama submete à consideração dês
-te Conselho Administrativo um ·'l1roieto p
-de decreto-lei que dispõe sôbre ã ater.
"tlll'a d e um créd ito espec i aI de"
'Cr$ 220.00(}.DO, afim-de atender às (j�R·
pesas com a con struoão geral das estra
das municipais bem como 'das ruas da
-cidade e vil:as do município, numa ex·
-tensão ele 7-05,5 quilômetros.

Em exposição de motivos apresentada
pelo sr. Prefeito, acha-se perfeitamente
rjustificacla a abertura do referido crédi
'to, que corr-erá por conta do salelo do
-exercíclo antsr-íor. que monta em ..

CrS 247.317,50. conrorme 'e vê pela lil1-
formação ela Secção de Coritabil idade do
:D. M..

Assim, pois. como o pedido está jus
-tificado e a Prefeitura dispõe dos recur
sos necessários para atender às despe
-sas indíspensávels aos serviços que se
propOe levar a efeito. sou de parecer
-que o projeto em aprêço merece apro
vação, pelo que ofereço à Casa o se
-guínte

Projeto de a-esoluçâo
O Conselho Administrf,',ivo do Est�'10

aprova, nos têrmos redWdos pela Sec
-ção Legal cio D. M., o projeto de decre.
·to-lei da Prefeitura Municipal de 1bira
ma, enviado em ofício n. 711723, de 19
-do corrente mês.

S. S., em F'Iorianópol is, �4 de abril de
1947.

Cabelos Brancos 7

FRACOS e

ANÊMICOS
TOtylEM

UiR�8 er��sota�o
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

,
.
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Há mais caminbões Ford em uso"

que de qualquer outra marca

-/-�t'U'
são construídos, peça por peça,

para durar mais!

:::: ::::1: ::::::::::::
.

LEIAM A REVISTA
O VALE' DO ITAlAI

: : : .: :::::::�:;:;::::: ::-,

..

:::: :::: ,: 1!-l;":':_;f��1�
'.::::::: ::::::::::::::::-

,
.,

S. H. L - Informam de Batavia,
I que o cargueiro inglês' "Empire

Mayrover" foi detido e revisado

pela terceira vez por Uma embar
cação da marinha holandesa, quan
do a caminho de Cheribon. Sabe-se
que o navio pode continuar via
gem após receber:._a necessaria per
missão.

O navio foi detido em vir
tude de haver .após receber a ne

cessaria permissão. O navio foi de
LLH:le d-e haver o seu 'coman
dante, Capitão Gilbert ' K e n t,
rumado diretamente para Cheri
bon, apesar de haver sido previa
mente infurmado por funcioná
rios holandeses em' Singarpura, da

necessidade de fazer escala primei
ro em 'I'andjoengpriok, de acor

do com os regulamentos da mari

nha: holandesa. O cor,respondente
da agencia "Anete" teve conheci
,menta 'de "que Kent havia declara

do em Singapura, que pretendia
carregar' o navio em Cheribon com

produtos naturais da região.
. . . . . . . .. .... ..

AgADoiae. ReprelJIJntaçõe" em
0111'0.1

Matri.-: Florian6poll.
�J1Q Ja,ão Pil\tol D.-II

Cc:üll:'), POiJtàl, 31
FilieI: en.ciúmo

Rua Flol'iliU1o PeiJ:oto. I/á
(Edli. Pr6prió).

T.levrama.· cPRIMpS·
Agente", uoe principais
Ulunlo{oil)C do Elltodo

NOVO REPRESENTANTE HO-
\

LANDES JUNTO ÁS NAÇÕEp
S. H. I. - Informam de I-laia,

que o Jonckheer Snouck Hurgr;n ..

je, ex-ministro ,da Holanda no Ca

nadá, foi nomeado representante
holandes permanente junto às Na

ções Unidas, devendo chegar a :�<)
va 'Y-ork éJ IOde abril.

TOME I{NOT
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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será a re,gata' que' ·boje 'promo.verá ,o :Vlnbe de Regatas
�

«Aldo Luz», em homenagem ao Exmo.� Sr.. Góvernador
, Aderbal ·Ramos da Silva, com o Co.Rcnr80 dos

.

outros dQis clubes ',da Vapital.
----�--�------����--------------------------------------------------�-,------

Reeleito Presidente de Honra
,

.

DR. ADERBAL R. DA SILVA

do C.

.

"
de R. «Aldo Luz» .

Regata interna promovida
pelo C. R. «Aldo lUl»
A realtzar-se hoje, às 8 30 horas

DLRETOlUA DO CLUDE DE REGA'DAS "ALDO LUZ:
Presiderue de' Honra:

DR. 'ADERBAL RAMOS DA SILYA (reeleito)
Presidente :

:SlDNEI NOCETTI (reeleito)
Vice-Pl'esi,clente:

,Ji..:LEDDORO VEl\'TURA
2° Vice-Poesidente :

Osvaldo C. da Silva
1 ° Seeretárío :

HELIO KEJRST'EN'
2° Secretário':

HELIO PORTO
1 ° 'I'esoureiro :

'FIRMINO FETJó

\

r

,
.

2° 'I'esoureiro :

VASüO FONTOURA
Orador:

DR. AbFREDO DAMASCENO DA SILVA
Diretor de RlegaJtas:

OSCAR ITFJSKE
Diretor de Galpão :

WALDIR BRASIL
Diretor de Materia.l Flutuant.e:

JOSÉ DUAlRTE DE AMORIM
Comissão de tornada de contas:

GElftCINO BOTF.J..HO
�SAú PER:ELRA DA ,SILVA
EDUARDO ROSA
HEITOR LIMA

AUTORIDADES
DrRETOR GERAL DA REGATA: _ Waldir
JUIZES: _ De lPantilC1a e pé'l'curs�:
Acíolí Vasconcelos

!' ,,' '��:'.::� .

rr:
r \ ""1

'i: (.'.'

,i

Gr.ísatd.
,

Heitor Fenrar!
Haníredo Leite
De clieqtula:
OrIando Cunha
Esaú Pereira da Sil;y,a:
José 'I'olenl.ino
Cronometris ta:
·ManJ,re.do Lerte .

� PRLMEfR:O PMUiIO - 8,30 HORAS
\ Iole à 2 remos _ 1.000 metros

Pat,rocin&:lo .pelo sr. José Elias _ Homenagem ao Exército Braeileíco
BAUSA 2 _ C. N. F. MAJRTfNELLI:

�I �'-I.'i
• 'i�f ";'

, I Pwta'ão: Ernani Pereira
Voga: Edilon Pereira dos
Proa: José Azevedo

BALLSA 3 _ C. N. RIA!CHUE-LO:

Sianl(.os

!

Pabrão: Arna,ldo Ch ier iguinf
Voga: Belarmino Veloso
Proa: Carlos Míllen

SEGUNDO PÁlREO _' 9,00 HORA>S
Iole à 2 remos _ 1.000 metros,

Patrooinedo pelo sr, Gercino Botelho _ Homenagem à Polícia
.MiJi,La1' do Estado
Medalhas de prata

BALLSA 2 _ C. N. RIACHUELO:
Pateão : Eloaso Silva
Voga: Arnaldo Chierignind
Proa: Nelson Pirath

BALLSA 3 _ C. R. "ALDO LUZ":

Patrocinado

PaLrão: Va-ooo Fontoura
Voga: Odílio Alves
Proa: Rubens' Fangier

TER,CELRO PÁREO - 9,30 HORAS
Iole a 4 r�mos _ 1.000 metros

pelo sr. Edua,rdo R,osa _ Homena.gem . à Ae,ronáu'Lica
\ Medalhas de prata .

'I ,c.
"I

OIs envelopes ou cartões
postais devem ser mareados
claramente: PERGUNTE O

QUE QUIZER;
PROGRA!MA DE - HOJE-
19,00 -- Bumárto dos pro

gramas e Interlúdio Musical
19,15 -- Notícíáeío,
19,30 - Palestra sôbre Wyn

dhann LEwis, por Geoffrey
Orígson,

19,45 - O Compositor da
Semana - Líszt.

20,00- -- "Correspondência. do
Paris", por Pierre Comert,
20,15 - Jack Hardy e sua

Orquestra.
I

.

20,30 -- A Marcha da Ciên
da. I

,

20,45 -- Musica da América
latina.
21,00 -- Notacíário,
21,15 - 1) "Páginas Femi

ninas", palestra de Edna Lo

pes; 2) "Crônica Londrüna"
de Ríbeíro Perma,

21,30 Música de Clamara
22,00 - Rádjo-pa.norarna.
22,15 -- Noticiário.
22,20 - Epílogo.
BEGUNDA-FEIRA;

abril:
19,00 - Sumário dos pro

a nossa Marinha gramas e Interlúdio Musical.
19,15 Noticiário. ,

19,30 -- Orquestra Ligeira.
"Midlami" da B. B. C.

20,00 -- "O Hidro-avião de

Hoje " , palestra de Henry
Knowl:er.
20,15 - Billy Mayerl. piano.
20.30 -- "Falando á Sério"
20:45 - John Al-exander, fa-

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO
",

. A guarnição do «Aldo Luz que concorrerá ao 6J. páreo
nas Regatas de ho ie

BALISA 2 - C. R. "ALDO LUZ"':
Jlài�I'ão: Vasco Fontoura

Voga: Bení Machado
S/Voga: Célio Silva
S/Pnoa: Oscar Ávila
Proa: Joã·o Furtado

BALJjSA 3 _ C. R. RIACHUELO:
Patrão : Eloaso SiJva

.Voga : Mário Gonçalves
S/Voga: Marcos Deme tr i
SI Proa: Djalma F-errari
Proa:' Norivaldo Vi llain

QUARTO PÁR:EO _. 10,00 HORAS
I01e à 4 remos -:- 1.000 meta-os

Patrocinado ;pel'o sr. Char-les Edgar Mo·rillz _ Homenagem
Inspetor da Alfândega.
Medalhas de prata

C. N. F. MA:RTlNELLI:
Patrão: Ernani Pereiea

Volga: Sebastião Bonassis
S/ Voga : José Azevedo 'Vieica
S/ Proa _ Edilon P€lne<i,ra do Sllrntos
Proa _ Silvio Veloso

BAL1SA 3 _ C. R. ALDO LUZ:

ao Uma. Sr.

BALLSA 1

Palrão _ Cai-los Bicocki
Voga _ Antonio Boabaíd
SI Voga _ Francisco Reis
S/ Proa _ Adolfo Mar-íruho
Proa -,Enio Luz

QULNTO PÁ!REO _ 10,30 metros
Canóe _ 1.000 metros

sr, Osvaldo C. Da Silva
Prefeito Municipal

Medalh.as ele prata '

BAiLLSA 1 _ C. N. RIACHUELO:
Arí Fçrias

BALLSA 2 _ ,C. R. ALDO LUZ:

Patrociríado pelo Hemenagem

Hélio Kerstea •.

BALISA 3 _ C .. N. FRANG1f;CO MARTLNELLI:
Alcides Elpo

,SEXT,Q PÁREO - 11, HORAS
�

OUlt-rilgg,e,rs _ 1.000 meLros
Patrocinado pelo sr. Sidf'í Nocetti _ Humímagern

de Guerra
medalhas de »roio

BALISA 2 .- C. N. HIA,.CHU:BJLO:
LLLL

Patrão _ Elnaso Silva

Voga _ A'ntol\i,o Farias
S/ Voga --;' AlrLino Rergi,s
8/ Proa _ Al'noklo Thegis
Proa _ Arí R.e.gi,s

BALISA 3 _ C. R. iALDO L 'UZ :

,

PaLrão - CarlDs Bicocki
Voga _ Os.car Te.ske
SI Voga _ Waldir Brasil
SI Proa _ Oscar Capela
Proa _ Walmo,r Luz

.i

SIDNEI NOCETI
Presidente do C. de R.

"Aldo Luz»

GANHOU UMA CASA PARA
NÃO DEIXAR O CLUBE
Rio, -- Quando Gentil

Oarlos esteve n.o Sul, teve gran
de empenho em conseguir o

concurso de Adãozinho, do In
ternacíonal. para O> Fluminen
se.' Entendimentos diretos fo
ram Ieitos e Adãozinho preme
teu uma resposta teíegraõíca,
dentro de 30 dias. E ficou nís
s'o mesmo .. ' Soube-se, no en:

tanto, agora, &Ie Adãoz.ínho
ganhou um prédio resídencial,
uma rica 'eletrola, e teve 'O seu

contrato retormado, para não
deixar o seu clube, ao qual es

tá ligado, alem de tudo, por
laços de solida amizade. Estas

informações foram dadas por
Franclsco de Paulo Job, repre- '

sentante do campeão . gaucho,

#

gote.
21.00 -- Noticiário.
2'1,15 -- "O que vai pela

-jrã-Bretanh2.", comentário de
Aimborê.

LONDRES

L

'.1.0' sr.

28

"

.

..

,l

de
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ACEITAM-SE REVENDEDORES NO IN�ItIOR -'.

GOV�RNO DO ESTADo
Decretos de 24 de abril de 1947

O GOV,ERNADOR RElSOLV,E
;N.omeal'"

De acôrdo-: com o art. 70. item. II; do
dec;'eto-lei federal D, 1.202, de' 8 de
abril de 1939,:

Lauro Antônio da. Costa para exercer

o cargo. de Prefeito Municipal de Curitf
banes.

.

Ci)J;c�der exoneração:
A Pedro ·Russ. do cargo de Prefeito

Munlcípal de' Mafra,
{

(1976)
A Salomão.: Carneiro de Almeida, do

cargo de Prefeito Municipal de Curítt
banas,

Designar:
Ary Honorato Farias. Secretário da

Prefeitura Municipal de Mafra. para res.

pender pelo expediente da referida Pre
feitura,

.

Decre.tos de 25 de abril de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE
NOTnear:

Orlando' João da ,Silva Medeiros,

Arrní Faisca, ocupante do cargo da Riü, (A. N.) - O . Gal.
clâsse, F da cacreíra de Professor Nor· Gói� Monteiro, acompanhado
malista, do Quadro único do Estado. do do senador Georgíno Avelino,Grupo Escolar "Professor José Arantes",
de 'Camboriú, para o Grupo EscolaQ' "Ro· visitou a Oamara, Tmediata-
bérto Tr6mpow�ky", de Joaçaba, mente correu a noticia ,de que

Dispensar: O Gal. procuraría. avistar-se IDe acôrdo com o art. 92. alínea b, do
decreto-Ieí, ri. 572, de 28 de outubro com ° ST. Barreto Pinto, que
de 1941:, vem empreendendo violenta ;... .----- �

Armí F'aásca, ocupante. do cargo, da campanha contra 00 Gal. Góis .....--_--_""- • •.

classe F da' carreira de Professor Nor- A notícia causou sensação pór-I QUER VEStIR.SE, «(fM (ONf,ORTO 'E ELECiANCIA 1 .1.'malista, do Quadro único, do Estado. do ,
.

_ .

exercício da" funcâo srratíftcada de' dí- que o encontro nao sena certa-
PROCURE A

��t��te�?, G::;p�;!�����: "Professor

JO'sél:en�,lt�a�U�a��OO�:O.y���:�' 18'lla.l-al·'arlaa
.

"Me'llo I' que O sr. Barreto desapareceu
.

I
da casa, apesar da ínsístencía

,

•
com que foi proourado em

to-j, , Rua Felippe Schmidt 22 Sobrado I

É IDI.A DOENCA dias as dependencías da cama- 'l... ...;. --------
MU!TO PERIGOSA, ra, .Antss de chegada do Gal.
PARA A FAMÍUA Góirs 'Ü sr. Barr-eto ocupara a[Tenha sempre em - coso uma garrafinha de
E PARA A lU.ÇA. triibuna diversas Viezes S'egú'i-

.

R.r·(·R III V.O (I<I-N O I»�as, nas qu::ils agitoiUJ o recinto

IN'com llicuSiaçoes. P.roourado pe-
la reIP'o�,agem o gal. Gói's de- ........_

claTlou que -iria a Camara com

tres .objetivos: Agradecer ao
Envie ao seu amigo distantf prels,ident'e' o co-mparecimento
um número da revista O VA. ao desembarque; visitar' a ban
LE DO ITAJAt, edição decIl cada itllagtoana e trocar impren
cada a Florianópolis, e assim sões ,com o's lideres de varias

estará çontri,buindo para correntelS pioliJticlliS. Quant'O' ao
maior difusão cultural sr. BarretOo PinJfp disse, \qure na-

12�. de nossa terra \.4�....:h dIa tin'hla ,a vier co·m ele. '

Dia

•

'Nervos' D.ebl1l·
'tados Provocam"

.

,

ta Heurasthen'ià"
Mio DEIJE QUE o E)(
CESSO DE TRABALHO,
DEBILlTE o SEU .OR
GANISMO, PORQUE o
CANSACO. PHYSICO
E INTELLECTOAL O
LEVARA', UTALMEN.
,TE, ,NEURASTHENIA

".

Os primeiros symptomas da
neurasthenía são geralmente a

! insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres' de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se imrnediatamen
te, com Um rem�dip de' effeito
positivo e immediato, Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio )ndicado para
qualquer caso-ué neurastheriia.

-

Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao' f;'aéo as forças
perdidas e I'l <el;lt!rgia,cla- juven
tude tis .pessôas.. exhaurídas.

iS(()t1aJ.
FORHfH:-'\ E DÁ SAÚDE
lobo.alGrias ALVIM & FREITAS - S. Poulo

..

""' ..

�
I

Larga-me...
"
Oé.ixa·me grilar'!

,�

".,

Combàte· (l' tosse, o

bronquite e os r�sfrio
dos. J�aof O Xarope S.
ée��c��.�o'tx:otromento
das afecções ,gripais e

das vias: respiratóri01.'
O XC:i�ópe São". Joã.o
solta ,,�;, ccÚa,rl'o e _ fq.z
expectorar .fàcilmente..

.'

Vendem.-se
1 casa sita à rua Uruguai n 5.
2 propriedades no Estreito.

Tratar com leão Cascae" à
Rua Trajano nO. 11.

Oficial do Registo de Im&veis da COIl'Jar
ca de Caçador. para. em comissão. exer- I
cer o cargo de OtIciàl de. Gabinete. pa- I
drão J. da Secrataria de ,Estado dos Ne

gócios da segurançà Pública. cr íado pé
lo decreto-lei n. 14. de 24 de abril de
[947,

.. ,'" -"

De acôr-do com o art. 70. item II. do

decreto-lei feaeraCil.' i.202, de 8 de
,aqrll de 193,1}:

W�ldoi';,.iro Machado Schroder para
exerclõ1",{) C"árgo de Prefeito Municipal de
Campo''.1)..legre,

Conceder exoneração:
A 'Adolfo Paulo Herbst, do cargo d,e

Prefeito l\ÍIl1ni-cipal de Campo Alegre.
,
A "jo�o! dos Santos. 1'10 cargo de Pre

feito Munícípal de Gaspar.
Designar:'

Bertoldo Bornhausen, Tesoureiro da
'Prefeitura Municipal de· Gaspar, para
responder pelo : expediente da referida
'Prefeitur2'�' "

De acôrdo com o art, 84. do decreto-rk
lei n. 572, de '28 de outubro de ".'

1941:

Ruté Pereira Nu.ne�:· ocupante d�' cal'''
go da, classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro único do Estado.
para exercer a função gratificada de Df- ' ', � �

retor do Or-upo Escolar "Professor José .

Ara�:������.:Camboriú (3" categoria). O gal. 6ois� na
De acôrdo com o art. 14, alfnea a, do' "aA.

.

.

decreto-Ieí 11, 572, de 28 de .outubro
.

U ma r'a
, de 19.41:

•

--;;;:;;;;;;::;;;;;;=���----���-----,-.---=---�=-.,--.
_',

� ...... ..: � ...._ .: ".�_,_.'.�.. I' ''; ,

t ···SffRS�· ' Dp'TILOGRAFIA
.. 4S'SIN,:N4TES
Reclamem imediàta�

mente qualquer írre
gUlaridade na" entrega'
de seus jorn�(iS.
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• V. pode-se org'ulhar da S':La nova caneta

SHEAF·FER .. : Or{JuÚl?" de ',;�ser visto com a

mais elegqnte das canetas - orgulho. de possuir
o melhor! SHEAFFER tem'a mais nnda aparên

cia, escreve' melh07;' fi é, verdadeiramente, uma jóia!
Nas aulas, nos escrttórtos, em quaíquer ocasião, V.

estará sempre satisfeito com tona SHEAF;FER,!

J

I

'.' Rep;resentall,tes çxalusWos ,

vara o Brasil:
,1.....

· �

SKRIP - a moderna tinta de escrever. faz qualquer
caneta escrever muito melhor. e durar mais. Também

evita enguiços ... SKRIP seca tão ràpídamente que não

há necessidade de mata-borrão. Escolha a sua cor pre-
,�:4'erida �ntre as NOVE apresentadas por Skrip. SKRIP

permanente para documentos que devem ser conserva

dos.SKfUP Lavável para us� geral, no lar e na escola.

SHEAfFEfj
A jóia que escreve
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Quando. Cristo falou em· rrverdade.�\ Pilatos' surpreendell-se. Não conhecia o valor,
do têrmo. Os do . "Diário". são mais infelizes. Confudem-no .

com a mentira. As
sim, se o verpertino afirma aluuma causa, o. povo lago diz: Pode ser que seja:,

verd�de, IDas .lambem Jode ser que· não·· seja.. • •
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Pão-.� ondo _es�ás �JEduc.aç�o Itsíce nos colegit�,'$"o problema do pao aínda el .

lHO, 26 (·A. N.)' � Com refer-encia a nota inserta em varres Jor-·
um problema, embora sem anaIs sôbre a interrupção dos

..é:,:erc!cios, de educação tisica nos. est�be-·
zravídade de tempos atraz. Mas lecln1.en}os ge en�mo secundário, Informa o gabinete d_o ministrri da.
b .

. .

Educação nao haver a menor procedeuoia na notícia. Aí'im ele atendei- :

tçdo o I�U!lldo _pergunta por o�s problemas de organização interna, o que fez a Divisão de Educação
que motívo o .pao de um cru- Eisica 1-01 apenas' suspender trausitoriamente os serviços de inspeção
zeíro ainda � tão pequeno ,se especial izada, os quais serão restabelecidos sem mais demora A p).:o- .

foi tão grarude a baixa da" fa- �idel}Cia foi tornada n� sentido de que exercicios de edLlcaçã� fi-sica.
..

. venham a Ler maIOr eficacia. .

rlnha. .>��_.�.--�'��------------------ __

. . . À próposito esteve ontem em .'

.

O
'

n·
Atividades" ·do �Conselhó' Nacional nossa redação O sr. Antonio

" operarJO eV(Julu"se
.' Sarutos"d�·,,43nva, que nos trou- Porto Velbo, 26' (A. N.) - O·

d .' G "'g i'
.. '

.' S t C t
.. . xe :um"p�a'de .um cruzeiro: ad- QPe..l'ál'io DjaLma Botelho, desapa-

.e. "'.. 00...... ra-.

18 em an. a a arma quírído n.UI.m.. ·.pa.sto dê.! ve.nda .recido ba .dez dias, -f'o i localizado-
descendo o rio Madeira, de canôa., ..

O conhecimento das realidades' tor ídade mundial cm assuntos tro- desse artígo. ':
'

.

A potiçia- informou .não tec OIrde-
gle9'gráf�ilcas' de :S1l.nta ·

..C:(j.t.a.�'ina tem picais e. ;SOllb-ll'o,picais, Iendô .exe"- Dísse-nos ele que é um ope-
. N

'
... .

nado ,a- pr-isão do fugitivo. Entre-
dlel>pe:rtrudo írrvulgar � interésse no <lutado' ímporkmtes estudos Sô1bI'e '. dia d' 25 .

na VIda
\agítada dos días que tanto; sua espôsa declarou ao pro-

n . ..

I ,1" t
.

do r+.; . � ..

L"
rano com a IrarIa 'e cru- vivemos o deseí d I

a 00.' �mcUl os 'llLrlgerr e.s • o- \.NU aIS regroes olropIc,ab 'e sub- l'.OpTCaIS .'
"

"

.' . 30. e .posse ma- motor que seu mar-ido achava-se-
seqro N�:ci'onwl d'e Geogí·�i�,. da Af,rka, Mé�i.co, Arnérica , Ol:),n- zeíros. �em' diversos Iilhos. terlal comanda e orienta "tôo: .ameacado .de constrang ímonto em",
'P,ap�lelamente aos Ü'aballlO$,o(:.ar,.. lJ'al,t;,�rt?-_Rico, . '." . Como. allimenta-l_os se l?o:r um das las -autortdades, cone tí- sua .liberdade, :por isso' resolveu,

l(.ogmflcos e de S'eogralÍra mbaiIlill._ a O II�Üj,er!ll'll() dos es:p,ec�allslas do cruzeiros só podia adquírtr um za o u· t· . d t d
re I evadir-soe.

.

regionat que o DepaJ'�all1�1l�0, �s.' CNg)\P�hu demorada. VJISr:La aos ão da uele tamànho? .
,

-.

o. J� �vo e o. o_! os eSf?r-,
tadual de Geograf'ia , ,Ca.r_togvailrQa murtI,c'l!plOS de JOl'I1:VIle, Selwa AI- p q. '. ". , _

"
ços e atIvIdades e nao !permIte

\'er j'e_iJ.liZl3:oo0 CQrri" ·a..·éOOiPer.aç�o ta, MâJfra,-;·Rio do:. Sul, Blumenau, ... �a,.ndamos. pesar o pao. 120 tempo llivre narn manilesta-
do ,Cons·ellhro,' como 'a élrubaraçao lta,jaí e F.,fo'ri-anópo!is, ·c .

- gramas! ções outras àlém d uel' .

dos mapatS do Estado nas escalas A zona 'lPi,on-eirà. do Oeste Qata- Adequi.l1imos mais dois ,pães jo imedl to . It' as. cu-
. de. 1.5_00.000, ,e de 1.800.000; a pu- r!ne:�s'e será p-e'l'COll':ridf,l. .e·hJ. ,�'Xcur- e- pesamo-los: 130 e 140 gra- b' _

a .Iesu a o seJ8; a

bh�açao, Ido DEGC J?�:rIl\ sao a. parte .que .se',reahrzai'�\. amda OC. t
{;I temçao da nqueza mat�rIal, Rio, 26 (A. N.) - O Sr. EdJua·rdw

GEg.GRAFICO, devo,lado a dllVUl- êste .ano:
.' ,mas, rE'1pe. Ivamen e.

_
da moeda que abre quase tôdas .

Gomes fi3Jl'-;;;;e;-;-á Tep'res'entar nw

gaçao doo _trabalhQs ,exe.cul.ado.g: B .... .�..,. '. ? oasa mereoe atença?, �s portas e ,snaviza uase todo" pos�e do gov..ernador do Piauí, iaI�
em lexeoucao., na\quGJ.e. ,1·mporLa;nl,

I
. . ,.pnllcllpallmen.te para que . seJa os ca

.

1
.

.

p
.

q s como fiizer.a em .relação a.o :gov,er--
órgão Nre,g!:meuta ..

do ,ll3GE,. 'Ü .c0l!-
"

,

.

.' : det:úmin'ado um peso fix� 'pa! 'al o'

mm lOS•. ?r �sso, quando na.-dor de Minas e Ba,bià. ,0 ·repre-
6'01,ho aewnal -de qeogTafJa ex(;- Ha" t

.

u'bll·c
.

..... ' guem, ,em melO a douda cal'- &entante do brigaideiJ'o sei'á o ,de-:--
wta, no �,(}mento, a medição d) , S a· .

p . a ra um. pt,eço fuo. l'eira ,em busca do OUl'O se de- pllla,do ,Candido Fe.nr.az; que seguiu:;,
a,t:co de merrdIano ,de '/t9°,. 30°

Cllra-I
.:

tém a contemplar a p�isa .
hoje para aqllel,e Esb(J)d�:

ves do Bras,ll, ,com as s·uas turmas '. A··o, .' d -, ,A·'·· pem --�-�..;;.._;;.;.;.;;;;;.;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
de tri-angulalção e uivel'amento 2'8

.

", m,cJrgem IS S 5euoe 5 e. a veI que de encantos [Ila no, .�

Amanhã., dia d" bl f t b d
'

o E
. 1

geodésicos op'emndo em nosso Es- .

a ,A's'sem éia lrmamen o or ado de estrê- (I' stado» nâo deve s�r
tado. .:'"

..

�(. . será .Ievado ;·em Ralll las, êsse alguém se arrisca á ri- pano e.Al parte alnuma'
A L t-

-

d eNG
. . O Deputado Schaefer 15 6

i.JlJte���d'a ��t:�S!P���lis.t�s,ode deo� hasta pública. o tem a seu fàvor dois ótimos a- di_culariz8;ç�o pOr aquêles" que do nosso Estado' por

gralfia Humana ,sob a ,orientação prédiO n. 55, da ,�Ü'ibntos, para-justificar a. sua nao i8Ahrutem se- ·desperdice mai� de CR$ 0,50. Nossos
técni,ca do PraÍ<ess<or L'éo W.aibel, Rua C.on�elhet·ro. 'presença n,a Tribuna: Lógica e uma· parcela sequer de tempo revendedores .. tem maT-

E too b' t' '" calma absoluta. Sua Ex.celên- ,

Ipercorre o s 'o, com o. o J,e, IVO
Mafra. cia 'não titubeou deaute dos precIOSO em �bôres que não se gem suficiente para não

,.;
de es<tUlda'r os ..a,srpe.c:tos ma.IS· sa-

"allaI.tac-foguet·es," que llartl'am ('uIlcretizam' ,em dinheiro e ultrapassar este preço.
'

llen[,e;s da Col,olllzaçao em Santa ,,�
. _....

' .

Catal'i'na, de tôd;ls as direções da banca- �m reahzaçoes mspll'adas pelo Qualquer ma.;oração é
.

Ill!Le:gram a turm.a vislitante os da Udenista. Dizia a propósito, Ideal de fazer algo de bom e de EXPLORAÇÃO
"

geógrafos patrícios, plinfessor,e,s
. um seu colega à hora do ,café: útil. _ I

....
'

, :
Fiálbio Marcedo Soa,I'ElE>, <?,ui.malrães', ·Part.•·d·o Tra,ba'b,·sta _;Nosso amigo também é de A liecessidade de vive .d

"........".""'--.-,...... ",. fi ." ....,---
'

Orlando Vatver.cJ.e e LUClO de Gws- i corpo fechado, Invulnerável e
ti'el·"·

'.
r e e

S·
..

J dÍl'o Soa:r.es: especializados, nos. Es- .Bras,·leiro.
até mesmo· irl·it.·mte na· sua a Ils'Ir um lug'ar ao sol'" for-I 81ram onr� OStarjas Umdos onde -cursaram, en-

"., fleugma. Foi o qlla.nto bastou ça a que se 'abandonem, por Y IS ,

ire onLras, a:s Univel'si,da'des de' A Comissão de orientaçã"Ó para que o deputado F·ernando inúteis, aquelas. ocupações el .JeruS'alem, �6 (D.. N.) --

G11locago e �VIsconsI�, e o P-l'of?ss'Or e
�Ielo se esga}.li;�l:sse todo.

aquêle'§ sentimentos que per-
CIIllCO a;gentes Judeus a,rmados::.>

Alfred·o Porto Dommguc-s, g'eogma- estru�uraç,ão �o. Partido
pet· .·t pertelllcentes a uma orgaruiza- ..

fo da Se.c.cllio de Estudos do ,CNG. Traba.lhlsta BraSIleIro mar- E O' dépntado Cali? Viram Q
• uflm ne- eS:puI O humano, os - .... ..

.

-

4 .obeJ�a técnlca. da ,exlCll�sãc cou .para amanhã, às 20 fogo rápido de pistola automá- IdeaIS de perfe�ção, bondade,' ÇI;lO terI-orl�s�a l?rae�lta, rapt::-:-
esLa c.Gtll.f,lada ,ala ProL .Léo WaIibeI, horas, na séde' do Partido, à

t.ica? Sua E.xcelência não dava pureza, fratermzaçã.o e t,!lntos I r3Jm. um IClvIl
. Ip'I;;les, MorTIS,

cat,ecll'át�I'CO ,�e Ge-og1I',ad'Ja Humana
.

.

P
..

01'·...
.

folga a seus cont.raditores, De- .

'outros que podemos avistar e CollIns, ,qUle re,slllde em Teli
das U11lvler'$,IdaiCIe-s de -Bonn (AJ.e-' praça._ ereua e IveuB,.uma pois, aquele risinho irônico, . d ,.�, ., Avvâ, ,porém o soltaram uan-
manha) e Wis'consin (Esta,dos reumao dos membros que·. que se derrama sem maldàde ese�aIJ, ):tu8;ndo a Imagem ex-

. ,

' q

Uni'dos'), presentemente ·'ÜoI1JLrata-..constituem' .o's i Departameri'-' sôbre seus eontedores é .1Jl,esmo e�slvà' Idas posses materiais. �o ,soUlbe-ra� que o mesmo Br�,_
, do l)el,o .oNG

.. pa,r.,a. 'es,tu.
dar os

as-,
tos . .a.e' Finanças, de p

..
ropa-.

. de amargar. VImo-lo, -- aiuda,
.

nao nos a.bs(,'urece a visão. To_'IJUldeu. ,

peclos ,maIS 'Impo,rtantes da [',ea-
'd d F 'd '.' s ·'1'

sorrindo e, votando contra si do indivíduo' sente porém em
.'

'.

lidadPi g,eográfi,ca "brasHei,ra. gan ,a, ,e:. un, os, e ,OCla: 'Í11eSmO, É que aquilo não é.· ,'.' _

,

.' ·Sem apa'relb!:lgem I

O Prof. Wailbel é desLa,cada au- Traba1h;zsia.>...
'

:. eleição, onde os 'candidatos ,vo- SI! O de.s�Jo de ��pansa? e ah-j u··
-tam em si próprios, 'VIO e,spI..?tual e sao mUItos os Rio, 26 (A. N,) - Infarma-{se que-

..-.za., III,.\.... ..---.._..
"

, * ", "
que, ,a esse derivativo das ati- a expediç.ão de ,cierHistas 'en;yj,arla,

".', "VOSS;;l' Excelêucia tem é ·d d d'
I

d F' 1 d' b 'l�,

sauâade do Esta'i:lo No'vo y� a e mturnas, dedicam, pr8- .

a < m an la IP:a!r·a o seryar. o "ec líp-:;-,
zel'osos, :OS momentos de repou-

;<>e do sol a vll1�e de maIO. -esLa.�
disse,. lllJma parte extemporâ- .

. .

.

, ame,aça,da Ide mw ,conl.UlI' com a;
neo, o ilustre lider di minoria. so e Jazer.

I aparoelbagem necessária. O na;via,
. A baueada Trta�sta não ' *. qu,e conduz 'os i'nstTulmenltos iIm--

gostou e 'pelo "seu par", vin- ':' * prets<ci;ndívei-s aos cienüstas fi.ll'I'an�
.. ' "gou:"se, �otando contra o .lider 'Ent.r·e

., dês'es, é ag'lHl1l'dado no RI',"" so�;;;""on_-...

t'd d' .

OS amb
..
ientes em qlle,'

v �u".,.
na. 'P.l'uneJlra ,:,o�Ot um. a e. te no dia 'vinte, ,poi's ,EHlcont"ra"\!'a:-S6'no ;no�so' meio, se. aplicam o l'e.�ido rpelo gelo no mar do N.ol'�e".labor idesinteressado e puro d� ate ontem. .'. ,

idealistas, é o" movimento
I

es-

perantis,ta ,aquêl� .que'mais se HomeD.a.gem a par-
'

destaca !p'elas proporções que
tom� ,é ;pelos "princípios frater- lamentares;mortosliistas ',que' defende. n. "f 26· ('A N) A:

.

CA•.

S 1·
'.. ,rueCol ·e, .,1 ..

"_ . .nS-sem--
._ em ,se ImItar a apresenta- bléi,a ,r,eali,ZO'u uma soosã,(} esite-
çao de um idioma :artificial ca- coi·al em memóri'a de Andade Bezer--

r

paz de ,sel'vir 'ide. ·veiculo. para r�, auto,I' do ,rmo,je.to da -const,itui

eÍltendímento dos p>o��s' \ p' 'e- eao '�'st,adlll;ll de 1935 e a'Ü's demais'
. .

.' ; ..1'. .' ,I.'. I pa,rl,armentar.es mor.t.os. Falalram ',o'
ga e dlss�-?"na I 0. cong'raça- sr, GHbert,Q- Osório, licterr da ,éoli-·
mento e a mtercompl'eensão de gação; ,e. antros depu tados, ..

'

..

tod'os os indivíduos, sem aten-
'1"

ta; \� ,�cr.éd.(\s, . r!tç_a,s, .' _,re.gimes tade", e outros, tôdas' se'

politi®, ou ambiç(ies .econômi- hOlnem sente reaf,irmar-se .«en_·
ca'S. N'a 'cet1eza de que, sôbre t1'o ,�'e si, a certeza (le que Sl'"

êstes :ideais e nestes funda- há efetivamente, neste ni�d.,·
mentos rei)ousarão

.

os alicei'ces amarg'o e ,dificil em .que: noS"mo-
da ;paz universal, os esperan- vimentamos, 'alg'o de mais no-

tista rea.liza.mdas; mais ' gran- bre, lmaJis puro ,emais digno
di'osas e-bras que atualmente se que' a iS i Jll:P l e IS satisfação'
efetuam' no mundo" objetivan- É quando atua .nestes 8eW
'do ia permanente compreensão res, ,quando lfiele's aplica sem

dos homens e dos' povos. Ou- interêsse e sua atenção, que' o' .

tras muitas são ,as organiza- ho�em sente mundo amarg',? e

ções 'que ,mancham paralela- difícil em .que n(1S m(}vimen
mente ao movimento da língua tamos, algo. de m,ais nob�e,..
inteJ'Daciohal, operando \ no mais nobre, mais puro � mais:
sentidQ da aspirada pacificação dig'no que a simples satisf�ção"
mundial. - Há o 4;)rg'anismo do instintos primários de pos--.
rotário, as sociedad.es·dos ·"qua.1 se de' :projeção .. ·

kers", os "clubes da boa-von-I

;-.'

.. Florlant),polb, 21 de .b,in. de 1947

fa'r-se-á repre
sentar

NVITE
. A todos �s diretores dos Sociedades. de Beneficência
P4blica, ere quaisquer credos religiosos ou políticos,

Ie a tôdas as pessôas que se interessarem pelo
assunto, convidamos, par.�'\ uma reunião a reolizar-:
se no dia 10 de Maio próximo, em· loca) que será
previamente anunciado afim dá ser combinadd a

elaboração de um plano de ASSISTÊNCIA SOCIAL
AO REALMENTE NECESSITADO, o qual será apre-

.

sentado a S, Excia"
.

o Sr. Governador do Estado
e �calenda Assembléia Con.sti:!:uinte· do Estado.

'

(.CHING)

Baixou o pano <lo primeiro
ato, com a aprovação do Regi
mento

.

<1a .Casa, Os Srs, Depu":
tados estão gozando as delíeias
de um curto intervalo para en-

-

. tl�al" �m matéria,.. plástica,
� Matérias ·plál"tica?

'. -:- Sim senhol', Com o ftrM;O
curto que sobra não pode sair
'uma Constituição

.

sólida e a
. m'atéria plástica substitui com·

.

!!!!III I_ ,va;ntagem ."os apêrtos"'e outras

Energic.as palavras do governa.dor
' COIsas

1ll(�é·do. Conúesso) ,

RIO, 26 (A. N,) - Segundo,um telegrama �
de Maqeió,. PublsiCo..�Oe .Presos em flagrantenesta capital, o: governador P.ericles Mont�iro a'o' ser inquerido 1Jl

a's declarações do sr. Prestes, que agllârdava a resposta sua 'quanto' à ltio, 26 .(A.':N.) - A Tlolicia pTen
um telegrama que passou pedindo esclarecimentos a resp·eito do feclla- deu ,sII1(ífla,gj�a)1te, 'q<ua,nldo p,rocun3,
me�t()! do P. C. B., d-ercl3Ji:ou: ReabmeIllte, .recabi ,um te�'€1gJr:a,ma.· (�l<e' PI'e,s- vam Ipassar o ",cemrto do Vi.glári'o" a
teso Mas nã,o dou atenção a um cipico traidor da patria. Não gÍlél'o um fazellld'eiro fluminense, >há' pou
n.egocio Coam OiS �scnavos de MÜ'sc.o'u 'que ])l'eflCI'IOO1 a Rus'9�a e trai·r co chegado ao -Rio, os 'esp.er,ta·lhões
() Brasil. Artburr Perei'l'a e Ake,bia,des -Gui-

Tenbo outra especie de r.e.sposta para o sr,' Prestes ·e sua· classe.' ma,rães.

PETlllLll1
:.�IRI[aIR

BELOS E DEMAIS

CONT�A CA'SPA,
'QUEDA DOS CA·

AFECCOES DO

COURO CaBELUDO.

. ! , .
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