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Assunção, 29 (U. P.) - Foi des- o golpe teve inicio no quarquel da
coberto um rnovimernto subversivo antiIllalI"ia "Paraguaí.". Diz ainda o

ooartra o govêrno do Paeaguaí, 1110- comunicado. qjue furam detidos os

vímento esse chefiado por oficiais implicados na in,t€'Dljjema, 'Os quais se

scbalternos do Exército': A tlelnltativa encomtram atnalrnente á disposição
1eV'e início na última sexta-feira, da Justiça MUita/r.
dia 24, quando oficiais d'a aviação
tiveram o propósito dJe apoderar-se "DiETíAjtHES
da ,rerffi'i,da unidade, ESISIE.'Is detalhes Assunção, 29 (U. P.) - Foi di- REPERCUSSÃO NA ARGENTINA
foram divulgados num. comumicado V'w'g{a!dlo um comuníoado oficiel, I Bue110s Aines, 29 (U. P.) _ O
do Departamento de Informações revelando novos detalhles a respeito i

matntínro "La Prensa" em editorial
dia prresidêlnJCÍa de Repúblicac di? "cOlInp10t". 'aibort3Jd/o pelo ": de hoje expressa sna esperança de

vcrtco par-agnaro. Soube-se assnn.
qlll'e. desaparecerão as d!i.ficuldaops

Cjlu� o "dO[lllP'lo_t" t�ve inicio iIH:n:a 'qule j'lnrcdem o Paraguai de res!,;
urridade de arbilharia, .d�le pal�t�c:- beleoer a br:alnquilid:alde pública e a

pando corno chefes varros ohcIa�s normadídade poâitíca, apesar dos

s�'aillt�I1l1ios .. S-abe�'S'e, de f()l�te �,f�- nc;vos fatos registaídos, ([IU,e induzem

��al, que r-enna a:bsoIUJ�a trralIl�u�L- a enCla'pa,r oom res'erva a situJaçiio
d'oo'e de todas as de'l11la'LS gluarnlçOeg naquelle país. DeSlCI1eVe "La Prensa"
milita,fles d'a ,I1epúhlica . .Alo, mlesmo os. últi.mos acoutJecimel11to,s o:corri

dos, Clomo a prisão de jo,f!llIa.Iistas e

unilvel'siLtá!I-j:OS d'izendo que ha'stam
sOIlnenlte ,esses Rll1meoe'd/e'n1Jes para
chegar á cOl1cnvsão de que O· pa/no
nama, paragualio não é o de modo
allgum satisfatório para o 's,e'�timen:"
to repiuiblicallllo. "Nã'O OIhst'aln1Je les�as
circlllinSitall1Joia,s _ escre,"e 'Oe j.ol'ltwl
- re1t'erarrnos hoje a eSlp'e;r:aJnça f)X

pres\SaeLa em nosso c,omentáJrio doO
d'ia 15 do ,COI'I1e!l1've mês, no sellltido
de qUle s'e'rá p.oss'iv,el s/alvar 'O país
e evi,tar mm retr.ocesso que demo,re
a tarefa de v:olbtaóJ' á I.JOrmalidade.
Para cOlnlSleguir 'elss'e oh,ie.tiVlo fUIIl
eLwnremrtar' há um caJminho seguro:

l11Ialilldado pel.o major britânico.' o eLa lihendadJe. E que o povo ex

J'osip. EUglel,' muro fUlllciO'nárLo presse Slua vOl1Jtade en1 eleições càt

jugos,lavo :f,i'colll se,riamemte ferido re1:a,.., e hOl1JeSlta's".
no wtaqwe.'

'

Ri,o<, 29 (A. N.) - Em wpa:nLe !lo
sr. Carlos, Pl'estes, o sooa:dor H,a
milton' No.g'ueiII'la dils/se _que, n;:vs
eleições de '19 o que v.iu foi o "po
vo brasileiro d'errotar o pov,o 00-
munIsta" fa:zen!do pel'lgul1Jua:s ao sr.

Carj.o,� P,l'estJes ,em 'tOl1no do destino
dos 200 mil eJ.eiltor,es coonuni'stas
do Di,Sltr.iJto que ,eram ,t3J1lJÍJo aprre-
�oados. O :11'. Hamilton Nogueira se Ser'-I�O da A -,r Frau"e Recursos '''ontra
��a�.a,c���;�:��a'an�h��;;��iVU�� I
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gação que deu na pr«)va�anda elei- para Lisboa ca�dldatos
O d Bd P t' torwl, á fo,to<gra:fia de um padr,e, A ,paJntir do dia 25 do corren,te foi Sao Paulo, 29 (A. N.) - O anun-

'acor .

O -

"

emar - res es falando em um comício apo[)jtado inidardio, (} s'el'viço aéI'e'O dia, Air ciado recurso conir'), as candidatu

como col11'uni!Slta, quandio, na J:lealii F'mnce para Lisbôa. - As vilagens '/'as dos srs. Arhemw' ,te Ban'os ,ej'

RIO, 29 (A. N.) _ Segundo informações colhidas l!m fO'Dltes igeral- dade, Ó 'S'acevduue nUlIllca professou serão reaHllald,as todos os sábados. Hugo Borghi não deu entrada, on-

mente bem informadas, 'o govêrno federal.jã tem 181m seu poder uma cô- IlIem nUIllca dec,tarou que pro.f.essa- Os S/�nrholI"es Ma'ro3Jdo & eia, algeln,te.s tem no Tribunal Regional Eleito

pia do acordo firmado entre .0 sr. Adhemar ,de Barros, db P. S. D., e o rá O comunismo. ,doIS seI'ViÇJQS aéreos Cnuzeiro do Sul ralo Pessôa ligada ao gru.po que'
Partido Comunista, acordo esse que, conforme tem sidó noticia.d'o, o l1Jemnunca profeSlsou nem nunca Ltda. Es,tão à dis!po'sição d'Os inte- organizou o recurso disse ao re--

candidato ao govê-rno de S. Paulo nega existir. . '" d
.

t
Ad t"Ol' decl.a1'ou q'UJe prof'essar,á o comu- ,1'IeSiSaUOS prura quaisqille.r illl'lOirl11a- porter qtte 'O mesmo everw en TQ.'e

iantam as mesmas for,tes que a cópia do :referido acôrdo'
obtida pela polícia bandeirante. ni>smo. ções,.

t hoje, naquele Q?'giio re(1'ional.,

MOVIMENTO REVOlUCIONftRIO

DO MOVIMENTO

t ..

CONFIRMA O GOVERNO
Assunção, 29 (U. pj - Urgente

- Confirmando a tJe'llItativa de um

goil(p'e revolucionário, que teve

inicio no dia ,24 do corrente, na úl
tini/a s'eXIta-feina, o gJO'VêTIll,O emitiu
tllIl1 'C()/)l1unicado no qll,al' revela que

Da Alemanha para o· Brasil
RLO, 29 (A. N.) -

_ O l1lIiniSltro Luiz Sp3Jrano, chefe da Diyisão Co,n
'liular c],O ItailllJanati, faJwnldro á Irepo,rrta<gem sôbr.e as :n;üücia<s de tralllsf.e
�ênda par::::, o Bmsill de 100 br'3Jsileiros co/nsideradlo.s ",de.saloj/adols'" Íla

AJlemalnlha, deolarou:
- "A n'01Lcia é ahs,0,1ut,a'l11el1,t,e venildica . .A Di,visã,o GonsuI.m· do Mi-

niSJtérl'j,o das Relações Exterione,s v,em há tempos repatri.alndo brasileiros
tine s,e emlQonltna�l1 /I1,a ��1lT{)1l):@, JiniciallmeIlli-e, fOl'am aq;UJeles que v1viam
na Hálila e que, em gr,ande ,nIÚl11er,0, já vi,ena'ffi pal'a' 'o Bnasil. Agor.a, che
gou a vez dos que se encon,t.l'a'l11 na Alell1alllha.·E €lssa la remessa: ClerC[.

d,e 500, vil'á a bÜ'I1d,0 elo navi'o "S'alntalr.€<lll", do Loi,de Bl13JsileiJ1o, deV'endo
par,tir de H3Jl11b'l1.rglo nos (Il,rim,eIl'Ios d�as, de feVler'€'Í-ro".

.RespoDsabiliza
Belglrooo, 29 (U. P.) - A Jugos

'lávia ,a'CU�OU a. Grã-BI'Ie1:anha OOlll<O
. "-

re.srpOlnls�V'el peLa mol'te do sonsul

jUlgos,laV'o ,em N�0I1es, Vaclw Glum

chiloh, assassLnall1ido pO'l' glUardas
"Chebnik" qu'llJl1Jd'Ü v.hsitava um

call11p.o 'de prisioneiros"
Belcgraldo, 29 (U. P.) - O gell1eral

VladmLr Vel/€Ibitt, vice-min.iSEtro doO
EXlJerr"ior da Jurgi&láv1a 'dedarou h'o

je que V,acko G1uill1óhich col11s111

jug'Üs1a�0 em Napoles fôra aSlS,assi

na,eLo iPOIf guardas p e s s o a i 's
"Cl1!etJnik" de UIl11 maJor britâruico e

que o govêrn.o jugosllaiVo' não ,oon

si,d/erava a J.táilia I1esponsável p'elo
jJ1lOj,de/Illte. Vieili�bit di,s,se á iIJ1lPl'ellsa
que Gl�l!mc!hioh, membro d.o OO\Ilse
lho COIl1iSlultivo dia J.ugoOslávia TIla

lJ!:ália, foi wtacado cQm barras de
fenDO pelos guaridas "Chetnik",
qllll3indo Vlilsita'VIa o "campÚ. 38", co-

Grà--Bretanhaa

"ESite foi i()I mais sério inódente
q;u,e OOO,1'Il'eU nas relações en:tre, a

J'llgoslavÍla e arut.orid:ades bri,tâll1icas"
- disse Vel€lbj,t. O ,v1ce.mÍlnistro
jugos'13JV>0 prros>segiuilu, deC'laTa.ndo:
"De aCÔlndo com o's dados existentes
no MinÍlstéri,o das Rellações Exterio-

1'100, a resrpo,nisaibiliidiade oabe álS aI:'

tas aut()ir�d'3Jdes mili,tJa.r.es hriltâlllicas
na ,Itália. O govêl'luo jU!5'ns]Ja,vb to

ma.rá medidas jiuuoos áJs autoridades
brHâlnicas a fim de punir os erirni
,ilIOSOS e !I1ealizar UIlua seve,ra i.nves
,tilgação lSobne o ,aSiSIUIllJOO". Vle'leb1t
lI<cresCIeI1.tou: "Este foi o caso mais
sério eiüre a .série de ataCjlUeIS' so
flr.idos !pelos re:iweserutallllbes jrugos
lavos no estrangérro".

NO PARaGUAI

S. Paulo, 2.9 (A. N.) __ Cresce,

I
damonhangaba, onde se encontrava •.

dia a dia, ç, movimento para a for- viajou pela .Central o sr. Mário Ta

mação .de um novo partido nacio- vares, presidel,1te do. P. S D. pau

nal ou da organização de um acor- lista que, certamente; participará.
do interpartidário contra o Partido das conversações políticas que se

Comunista. Embora os entendimen- realizam na capital do país.
tos se verifi�em no Rio de Janei- ,Anuncia-se, ainda, .que o inter

ro, repercutem intensamente em S. ventor Macedo, Soares .seguirá, hoje •.

Paulo. É interessante destacar que para o. Rio, onde' conferenciará com

foram chamados ao Rio proceres o presidente Gaspar Dutra.

das várias facções políticas de São O deputado João José Abdala,
Paulo. deputado federal pelo P. S. D., se-

O «leputado Cirilo Júnior, Iíder guiu, ontem, de avião. para o Rio

da maioria, viajou, 'ânte-ontem; em de Janeiro, tendo declarado á re

companhia dos deputados Alves portagem do DIÁRIO DE SÃO
Palma e Antonio Feliciano para o PADLO que os dirigentes das di

Rio de Janeiro. Ante-ontem, seguiu versas organizações partidárias es

de avião. tambem com destino ao tão sendo chamados ao Rio para

Ri�, Q deputado Hugo Borghi, pro- debater a formação de um novo

cer petebista de S. Paulo. E, de ,Pin-I partido nacional.
tempo o govênno do Paraguai, che

fiado ne lo sr. Morinigo, ::teu.s,::!! ener

giJcall1l!;lnte os elementos que' subs
creveram o recente manifesto libe

ral, qualíficandc-os COllllJO culpados
e responsáveis pelo inoltarnento do

povo contra a ordem estnbelecilda.

Contra o governo polonês
WASHINGTON, 2Y (U. P.) - Ao oumprír instruções, río generae

Mauis.hwJa, o Departameanto ,ctle Estado emitiu uma declaração acusando o

gO,'êlfllI0 provisório da Polônia de ter fa l'bad>o ao cumprianento de pr«-,
messas solenes no sentido de fazer realiaar eleições livres e imparrciais
"empregando, em troca, amplas medédas ide coação e imtiruidação C0]1-

tra os elementos democrádioos". ,

A declaração taímbern diz <]lue nestas cir-cunstancias Q,S Estados Uni
dos não podem consideram curnpridas as disposições dos acordos de
I<tila e Porsdam. )

,..,

acusaçoes russas
LON.DRES, 29 (U. P.) - Um despacho da agência "Tass" irradia

do pela emdssora de Moscou disse que as relações amlglo-americanas a,g

sumi.ram um Cla'ráter :d'e aliança milÍltlar e afilI"mou 'qule os dois,' países
f'oTUnlllraun um bloco contna a Russia. A neSlerpeitü- d:aI l'ea,fiwmação b.ri-·
tân,Loa sôhre 'O t:l'at3Jd'o :aJngJ.o-sO'ViIét1co .a a,gJ€lI1IciJa "Tals-s" 'U1cenlbuou: "Sa
be-lS'e q;ue a G1rã-Brle,t3Jlliha ,nã,o p:o,s'sui Ullll 1Jr,artJado fOrJllIal com os Estados
Unidos. No eJn<ta.nto n�<llrgllUCllll p'ode d�lNid:ar das ,es,brei,tas relações qu'e
de fatü assumi:ram o carruter de uma aliança rnildrt:ar. A Grã-Breta.nha:
con.cluiu um tratrud,o de vinte amos com a União Soviélt1rca mas não se

pode dizer C[ule ,a, po1io:iJa hrirtâinica 'em 'l'elação á RUiSsia s/ej,a iii de paz".
A "Tass" dis:se que i()< espiTito das ,peilJações ilDi1Jeil111ladloll1'ais era mais im
portante de que tu'atladoo. forn�ais.

Contra os Estados Unidos
SrHANGA:t, 29 (U. P.) - Uma m11llrtidãio de 1;500 chÉmeses, €<ln sua

maio'ria ,es.tudalllbes, l'eali2lOU ho'j'e' nle<SltJa cida/d'e, 'I11ma nllaJmiifeSlta:ção runti:-·
a,m€lrica.na, dlUir3Jllte U111a. reunião d/e,Sltinada a OOJIl1emOJrar o illlijcio' d�
gueflraJ não de'CI�árard:a eDltl1e .a Ohiala e .o J'arpão, f1arto que se deu n,est'l:
cidadle ,em 193,2. A r/€Iul11!ião apr,o:v.ou tuna reso!Ju,ção <€.il11 termos ama'l'gos.
a,ousanldo 'Os Estados Urnridlols de "roubalJ.1e!11 aos cihilin:eses 'Os frutolS da
v,iltó>ria sÔlbre o Jarpã'O". A 'l'es,oJ�lÇão al,eg.a a.inda qule os TlIcl'te-ameri
c@nos /elS:liav,am. aiP01al�do os fascistas jlapcilneses e 'exigem a fletÍ<rada das:
h'orp/a� 1l0000000e-'aJI1l!el'ic'alnas, dia ChÍlIla.

Desapareceram os tralados
LONDRES, 29 (U. P.) - Desapareceram os tratados 'de paz 'c'om a

Itália, �Hungria, Bulgária, ,Romania e Fin/landia � �nform.a-se nesta
capital.

LONDRES, 29 (D. P.) - O ministério do' 'desaparecimento"dos·tra
tados de paz com (a Itália, Hungria, .Bulgária. Romania e Finlandia.
está ,deixando intrigados hoje os fUll<conárnos d,o íl\iinistério do Exterior
britânco. ,

Os importantes exemplares dos tratados ,das Nações Unid,as com as

cinco naçõe,s referidas, ex-partic,ipantes ,do Eixo, .dresapareceram, l'�

algUl;n lugar, quando em trânsito ,en.tre ,Washington 'e Londres, París·
ou Moscou.

Aqueles tratados haviam sido assinados pelo' st. James Byrnes'. que'
realizou então seu, último ato :oficial, como \Secretário. de Estado dos
Estados Unidos e foram logo após encaminhados ás capitais das outras

três :grandes potencias, .mas um porta-voz do, Milllistério do 'Exterior
britânico declarou hOJe que, ao que parece, ninguém l!;abe exatamente

onde foram para 'aquelés do'cumentos.
-

f,hantage
comunista
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Cabelos Brancos'

Sinal de velhice
A Laça0 Brilhante foz vai.

tal' a CÔl' natural primitiv.:1
(caltanha, louro, doirada ou

negl'Q) em POUIO tempo. Não
é tintura. Não mancha e não
•uja. O seu uee é limpo.
faoil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

ai caspal. o' prurido, a lebor
rhéa e t6dal OI, afecçõe. pc
rOlitárias do cabelo, allsim
como combate a calvicie, re

vitalizando as raizu capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

CANSAD'A
.

: �sISp��d�'��
,

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

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e 'todos os) dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi
gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
da, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a suá felicidade, A felicidade
de amar ..• e ser amada.

CREME
. �UGdL ��,� ..

Alvim & Fr.itas.ltd�.·C,P. )379·5. Paulo
';11,,,,.,.

1 _.e .. " ..

MACHADO • DA.
Ag_ala.'e R.p.....ntag8••.em

Ge,ai
Matrl.: Flo.lan6poU.
Rua 10110 Piato I a. II
Calza PoItal. 37
FilieI: ,Cre.ci6ma

.

Rua FloriClno P.izoto, ./a
'(EdU. P.6pric.).

T.legrama.: ·PRIMOS·
AaeDtou UOI prlnclpClI.
munlcloloe 11';- E.todo

.........., : .

Dr. (LARNO ,G.
GALLEJTI.

ADV'OGA'DO.·
. \ .

/

'. ,C�imae c�y�l_., .,.

COlllstituição dê. Sóci,dode.
�A�U�ALí:Z;�ÇpES

'

Títulol ,�eolarat6rio�
Elcrit. �- Praç�5 de Nqv. 23.

,

'lo. andar. '

Relid. -� Rua Tiradentel 47. ,',FONE -- 1468
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Importante organiea.ção ecme -cte l de ITAJ,AI, comunica 0011 In-,
terulIOdos que fará realizar um concuno para admilsão de funcioná.
rio., nClI '.eguintes boses:

a -. local que ,será exercida a funçÇío: -- Escritóriol comerciai
Empresa em ITAJAI.

b -. lexo': -- malculino.
c •• provai poro concurso:

1 -- corre.pondencia cornerciCll.
2 -- datilografiCl.
3 .- noções de contabilidade,
d _. Encerramento das inscrições: -- dia 30 de jClneiro do cor

rente.
e -- dia que .",rá reali»ado o cencursc s -- 4-2-947, ál 15 horal.
f .- Ordenado: -- Será na base da capacidade apresentada no

concurso.

ImportClnte: -- As inlcriçõe. poderão aer fe�tas diariamente, das
8 ál 12 e da. 14 ás 17 horClI, ,ne.ta. Redoção.

FARMACIAS DE PLANTÃO,
MES DE JANEIRO

10 _ quarta-feira _ Farmácie
Esperança _ Rua Conselheiro Ma
fra.

4 _ sábado _ FaI\IDOOia NrelsoJll;
- Rua F,eUpe Schrnídt,

5 _ domingo _ Farmácia Nel-'
san -'- Rua F1elipe Schmidt.

11 - sábado _ F-arwlÍJcifã Mo
devna - Praça 15 de Novempr()�

12 _'�domingo _ Farmácia Mo-
DJAS DE LUTO NO MERCADO Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA derna - Praça 10 de Novembr&
L NEGRO L 'Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL 18 _ sábado - Farmáoia Sto.,

PaJr.is - (8. F. I.) - Uma das Antônio ._ Rua João Pinto. flII'epe,r-cuslsõels mais eloqruentes das

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt se - Sala 5 19 _ domi,Il!go - Farmácia StGr,nOIVas medidas sôbr,e 'a r,eidução dos Edifício Cruzeiro - Florian6polis. Antônio -;- RiUa João Pilnto.

pil'ei)OS . adürúados pe1ó GOlVêrno 25 - sábad() ,- Farmácia Cata-.
Blum, fez-se "e'llltü' DlO mercado ne-

=-....--.----------------------------=
'rinense -r- Rua Traj'allo.

gro. o,s preçQiS que não pa�aYarn de CUR'SO DE MOTORISTA 26 - àlOmingo _ Farmácia Ca-
aumsnta,r de di,a para dila, sofre- tarinense _ Rua ''l'oo.jano.
nam uma l"edução de 20 a 30 por

.

e'
"

O serviço noturno Slerá efetuadO'
cento, segundo oonstruta o "CONTI-

PSd A t pela Farmácia Santo Antônio ,sit.aServiço de ronto ocorro e U omõveisNENTAL DAILY MAIL", pública- á rua João PinIto.
do em Pa,ris. As rendas frarucesn,s Ensina-se a dirigir automóveis _

aumen:tara,m. Amador e Profls�lonal
o decreto de redução eSip8Jcifica Teoria ,e prãtica - conhecimento do motor.

que todaJS Ias etiqu8Jtws de pll'ei)os ex- Atendem se chamados para lleparos 'de urgência.
'

postas sôbve OiS gêneros deverão
'

AlJto ..Escola 1-47.77
indi'car {) preço alnügo e o novo, '

Mm 'a r,espe�tiva. To:das as f8itUlT,a� GA.RAGE UNIAO - PR�ÇA GAL. OSORIO. 40.
p.ar.a 'ÜlS orientes deverá!) ,especifi-
0ar c�ar8imente uma Dedução de 5 CONTA CQRRENTE POPULAR
prOl', cento. Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

lluDeO do Distrito Fed:eral Se A. "

O 10 PRESIDENTE DA QUARTA da
REPÚfjLICA FRANCESA

Paris _ (rS. F: 1.) - O Sr. Vin
oente Auniol, que acaba de ser

eleito President-e da IV Repúblíca
Francesa, tem at1l<lllmeruLe 63 anos"
Oriundo duma faunrlia de agricul
tores, cursou Direito em Toudou-.
se, Inscrito no Partido So:cirulrlisLa,
tem sido; eleito deputado, 'Sem in

terrupção, desde 1944. Especíalis
ta em assunto rmanceíro, deferi
deu,. em y,a.rias legiISll!rutura, a poli
tíca econômica de seu Paotido 00-

mo membro da Comissão de Fi
nanças da Gamara.
Apóls a, guerra de 1914-18, fez

pante da Oomlssão de paz, tratando
especiakmenta da questão de divi
dias e neparações, Deve-sa 310 pri
meiro Magtstrado dia Nação -Fran
cesa o cOIJitra projeto fi,na,nceiro
de 1933, assim 'Como o início dare
O'Dganização administrativa do Es
tado.

PautiJi:J:i,pou da Conferenoía de
Dividas reunrda em Washmgton
em 1925, e em 1928 liderou, no

P,arllamenLo, a bancada socíalsta.
No Govênno Blum, foi Mi.l1i.s,tro

das Ffnanças (1936) e um ano de
pois MiluilstrlO da Justiça no Gabi
nete Chauternps. No .segundo Ga
biinete Blum, em 1938, :Doi: Minis
tro de Goordenação dos Serviços
da Presidência do Oonselho. Após
o ,rurmisti1cio, VOltou contra os ple
nos poderes outorgados a Pétaín.
Preso e solto mais tarde, viveu na

cla:ndeSltinidélide até Ü143, ano em

que conseguiu chegar' a Londres.
Panticipou da Assembleia Consti
tuínte de Argel e depois de Par is,
onde fbi Presidente da Comissão
de Negõcíos Ex.teI'iore,s� Em 1945
foi eleíto vice-presidente do Par
tido Sooi,alilsta. A 21 de novembro
de 1945, era o Mini,stro i:ncumbido
das relaçõ,es com a Assembleia, de
legado da 'França nas Nações Uni
dias e membro do Conselho de Se
gurança da ONU.

,

Eleito Presidente dia prilll1ei1ra
Ass�mb[.ei,a Co:nstirtuimte (janeiro
de 1946), Clonserv'ou . a,s mesmas
funções na segunda.

, Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Elltado

Flori�nÓpolis
Dr� R. G S. Medina Farm. Narbal Alus oe SOUZIl

Farm. L. da tosla AvUa
,

Exame de sangue, Exame para verificàção
de cancero Exame de urina, Exame poro

verificação da grovidez, Exame:,<ie escarro,

Exame para verificação de doenc-:J.1iI do
, l)ele, beco e cabelol, Exame de fézes,

J:xame de secreções,
Jlutovciccinas iii transfusão de sangues,
Lxame químico de farinhas,' bebido.

café. água., etc.I
I.

AI)V()GADOS I

Envie ao seu amigo distantf
um número da revista O VA
LE' DO ITAJAi, edição. dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará c�ntribui:Q.d9 para
maior difusão cultoral

�L de nossa terra �,

CAPITAL: CR$ 60.000.,. .000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000�OO

Rua Trajano, 23 • Florianõpolls

80,00
45,00
25,130-
9,00
6,50
90,00
50,00 ':
30,00
0,50"

ti
,

;,�
I

Anúncios mediante contrato

NOSSAS SECÇOES
Direção de:
BARREIROS FILHO

,

.

Notas P6Iíti.,..
Nota. Locais
Artigos de Redação
,Página Literária

SI[]IN'.EI NOCETI
Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Científica.

"

•

Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitnra
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do Pais
Artigos de Redação
A, A. VASCONCELOI

-

"": J t,�
...,.-,

.��
ii'
'1l1

(.r-$.
,

T",

�
,'!� ...�

�.' OI �Pelos Municipios
Assuntos Internacíonaia
Concursos

Artigo. de Redação
D. P. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina
,Magazine

PED�O PAULO MACHADO
Esportes

"

r

TELEFONES MAIS r<ECESSITAOOS
BombeirOl UU ..

Polícia' .•••..... , , ..•.•.•••• '.. • • 1031,
'Delegacia 0, P. Social .••••..••••• 1578<.
Maternidade .".'""............ 11'5.
Hospital Nerêu RamOl •••••••••• UI
Santa Casa................ 10$••
Casa de Saúde"S. ,Sebastilio' 11'U
Assistência Municipal ••••�....... 16�:",
Hospital Militar • .. • ll!i.1
14· B, C. 15ICl"
Base.�Wa ....•.• ,............. 788<-
7" 'B, 1. A. C. ... 00 • .. .. .. .. .. .. 15!1lJ·
Capitania dos Portos "............. 138" •

16" C. R. ,16011,"
Fôrça Policial 120:1
Penitenciária ,................... 1511 I

"O Estado" 1023
-A Gazeta"� 1651»
-Diário da Tarde" ;... 15711
L. B. A. ...........•.••••••••• 16'"'
EIIIP. '-ária Oma- •••• • • • • • • AV"
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Rio, 29 (A. N.) - o sinistro do
ANIVERSÁRIOS: • "Empirir Plower", cargueiro in-

SRA. MARIA JALDEJA GANDOLFI glês, que há dias arribou á Guana-
Tra:nsoorre hoje, o aníversárío bara com fogo num porão, produ

oaLalÍ<C;ilo da exma. sra, d. Maria zido pela combustão espontanea de
Jaldejo Gandolfi, esposa do sr. J'I um car-regarnerno de "'�Ol'!t de gi
Ga,ndolfi, professor estadual em rassol ", está ganhando maiores

,

Brusque. '

_' .J.-'I_' proporções. Na tarde de ontem,
FAZEM ANOS, HOJE: duas guarnições de bombeiros ex-
- o sr. José A<dü<lfü de Souza, tremaram-se 'em esforços para

,-cabo da Polfcía Milidar; do E'slado. apagar aJS chamas, que consumiam l

- a sta. Maria de Lourdes Rosa. grande parte da carga, o navio se
- o jovem Moacir Solon da Sil- acha fundeado por ItJrás da ilha de

, v,eira. Santa Catarma. Prosseguem os
- o menor Fernandino, filho

'I trabalhos de salvamento .

.do sr. F'lor-isheoto : Silva, proprie-
tário da Alfa iatar-ia "O Unico" e

presidEmte do Clube 5, do Esbreito.
_ o dr. Carlos Loureiro da Luz,

..advogado.
•

VIAJANTES:
FERMINO NUNES

Prooedente de S. Joaquim onde

.é eonceítuado industríal, encon

tra-se em Flor-ianópolis, o sr, Fer-'

'mi.no Nunes, que veiu acompa,nha
.do de seu fi.lho Osni NUIJIes o qual
'vai matricular-se no, Colégio Ca-

.. Larinense.

_festa de N. S�Dbora
;'dos Navegantes

Oom numerosa aSISÍ'stêIliCia
:.fiéi,s, pro.sls'eglue.m diariamelllte, oom

jní,cio ás 19,30 ho.11as, a's novenas

'em louvür a Nos,sa Se.nhma dos
. NaV'egamtes da Igr,ej.a de São Se
.bastião e cuj,a festa será emoerra.da
no. pit'ó:x;ilmo dÍla 2 de F'Ewerai,ro,
com a ce.l,ebraçãO' de missa s'olene

. ás 8,00 horas e, a 'segui1l', o :desfile
da imponente procissão marí'tilUia
na baía nor,te,
As ,no'vena,s ,têm tido a colabora

,çi1o do magnífi,co coojunto coral
das órfãs do &silo Sf}-o Vicoo<le de
P'aula.

'

Inúrne.ros porprietários' de em

barcaçõe,s têm noticiado á Cooni,s
são OJrg.ani?'adDra de que

CO<ffipare-l,c.erão eoon 'seus barcos f,estivamen-
te embamdei,rados no desfIle re11-

'_gio�,.Q de domingo próximo.

\

Continua o

tacendte
./

ELE AéoMPANHA SÓZINHO
'A MARCHA 'DO TEMPO

Catolicismo
SANTO DO DIA

30 DE JANEIRO

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

o tempo corre e Fortíssimo assi

nala, com rigorosa Precisão, a

suo marcha. Nao lhe

lho, porque dá corefa
dá trobo-

a si mes-

de

"D4i :t�(� I.'
'I {//'f PIlO/JQTO

OAKhOTUIHO-pJl'f. tU6UROI
___�ITAdAI -4

mo e se proteqe sózinho, pois'é
Automático, anti-magnético e a pro

va de choques .. Fortíssimo lhe ofe

reçe, a qualquer hora, a hora certa ..

.
II

,

AUTOMATICO IMPERMEAVEL

ANTI-MAGNÉTICO I N O X I D Á V E L

ANTl-CHOQUES L U M I NOS O
I

RELOGIO SUlCO COM 11 RUBIS

.

LIRA TENIS CLUBE
REGULAJ.'\1ENTO PARA o CARNAVAL DE 1947

O Lira daná bailes carnavalescos nos dias 15, 17 e 18 de f'ever-eiru, Rio, 21 (A. N.) - A embaixada
e uma matinée íntantil dia 16, domimigo. I da União Soviética ,neSita cap'ital,
.

As mesas sle�ão ve,�d,i,d<as a parti,r do dia 9
�
de Ievíereiro, Idlo�iln<�o, I

distribuiu a seguinte nota oficial
aIS 15 horas, 11Ja sede social, a 'razao de 01'$ 50,0'0 cada uma, dando direito

, ' " " "

aos 3 bailes e á matmée inf;ulllltj,J,. Paira a aquisâção Idlas mesas terá o sócio a nnprensa : 'TIemdo O J'OiMI'3<1 de
de apresentar o talão dle quitação relativo 13.1() mês de fevereiro. Não: 17 de janeiro do COrI100De ano pu
será permdtida a entr-ada de pessôas estranhas ao (!1l11fWd:ro social, ,s:em o blicádo copias fOlbostáJti.ca,s de bo
cornpctente co,n'Vite--iIJ?:gl"e:SiSiO. letíns de pr-opaganda el,e.ilúO'r,a,1 que

ter-iam paetído do embaixador da
U. R. S. S., sr. Y. Z. Sur.itz, e teriam
sido pelo mesmo assinadas, a em

baixada da U. R. S. S .no Brasil,
julga necessár-io declarar que tais
bol'etiDls nãü passam de fal'si,fica
çõ-es grrosseJIIas, forjaJda,s sem dú

vida, por ,el8lm8lllJtos hos'tis á União
Sovié,tica. - Rio de J'alléiro, 29 de

lo embaixador
desmente

TOME APERITIVO

li' N-'(:)'" T

r '

v:: ,. i!"l
so USO L\.OJ.�OS! �

diz Constance MoorcJ•

famoso estrelo do Ii�oubl;:: r:o·�::::!i..,,,,::
que ap",,' em "Ead Cc,,,j ",,",,,bce,'"

•
-;:-. C! ''"''••�

SERVICO DE IME'TEORàLOGIA
Previsão do tempo. até 14 horo.sl

do dia 30 na Capital:
'rempo: instáve!, agravando-lIe

com chuvas e trovoadas.
Temperatura: estável.
Ve.ntos: 'variaveis, com raJadas

frescas.
'Tempera..turas extremai de ontem:

máxima, 29.2; In,ínima 22 9.

JaD,eiro de 1947".

Voto � f'·�e con lança
P.ARIS, 29 cC, P.) _ AssembJé�,a Nadünal Franc,ês,a aprovou hOl�,

por 543 eOlntra 18 ",o,tos, um'a moção de cü<nfialnça a.o "prenJi,er" Paul
Rwma/d'iler, rupós um ,c1eba:ioe de wês e meia honus sôhre a polÍltica geral
çlo glov,êmno. o.s deiplltadiOS dirietistas 1aune!llta'ram 'o f:üo de o Mil11d,stéri()
�a Deflesa Naci'O:nal ter sido enr[lne'g]lle a um c0Il11/un1s,ta,. O sr. RamadD.ei.
"'w>li.colu .que, de aoônrno com a nOva Oo'nsti,tU'i,ção, o primeiro milllisrtro
�i o Clom,a\lld::\I])t,e tédn:ico Idas forgas amnadas e (]ue nada pOdei'ia sle'r feit()
por aquele Mjlllisltério s'em 'O \Seu OOfl1's8Il1Jti.mento.

Sta. Martinha, Virgem c Mártir
Roma p�de glcriar-se também

desta santa. Ela nascera de uma das
famílias mais nobres 'oe ricas, Mas

»";
nem as honras nem os bens pere

DR JOS; CUSTODIO IOiV)e,iS
deste mundo conseguiramPROF. . E

. _, _ _" o"
.

GUIMARÃES lP're�,lJIer o conaçao oesaa virgerr» .q�e
E!lcontra-<s.e em F.lor:iooópolis, ardia e� amor de Deus ,e. do pr0x.;-

, h rl,' CO"""
mo. Privada Id.e seus pais quando;tendo l)IlJeem nos onI'aUJo 'U< ,

,
"

'"

'

P f dr Jo ainda jovem, desfez-se suas rique-
.:sua visna, o 'sr. TO ,es'sor .

-

.

C tódi V G írnarães chefe z'@semfaV'Ordosp'o.bresp'a['a'VI',er,;sé U'S o ro . UI,,· Q, "'.. ..

S
'

d Pt-ao Animal únicamcnte para DElU/S. E,.,lte' aanor
"do erviço 'B 1'0. ,eçc', I'

'

,

.

L dní "'''''t do do Paraná deveria ser dimarnente provado. Du-
em on Nua, J.!J" a'" u, w '

"
' _

" I

"O Esbado" apresenta-Ibe votos, 'l'ante ais '�8II'�segJUlço.es �]'oVldas con-

f I' êncía entre nós I tna 0'5 crístãos, 0, 1111'P1O Alexandre
.de e IZ pe,rmane , j, '. • ' . .

..

I
eXlgIu que Martnnha s'acl'lÍllcassle

Relação dos. pa,g;sageir<Ys que em- '�os deusles pagãos. Ela negou-se a

,,", m nesta ca'l)i,tal pelo avião lSIÍO. Esta r,ec.usa mereceu-lhe um
,,IJarcara

I
. .

h
.. ..

' ,

oda Cruz,ei.ro do Sul PP-CBV do Sul aos maIS <ornvels ma'r'tlrJOs: a

d' 29l' !Santa foJ, alçoitaJd,a, l'asgaram-Ih.e as
,no Ia -:

Com Desti'llo á São Paullo: oa,I'nes, malltl1aJtaTlam 'O cor�o co�
Er,ik Krueg,er, Ivo Steiner FeT- c�cos de lI�:1has, oQlntl�ram-�'he v.a-

, C· .J'esll',."o a' RI'o de Jafl1ei rIOS crnelll1lbros" e, por fllllo, fOI ],ançu--r,eH1a' , om U" , lu ' , ,-

'r.o: .:_ AbdoJl Nav'a:n�o Lin, Ma'ria ,da' ao ,runfiJt,eat'IIo pam que as féras

do Rosário Lins, Geranço Avi[.a, ,a,cabaI5s,em com a vIda. Mas estas,

.Solol"t ivIazarabs, HHda Rego, Wal- esquecidas de sua ferocidade 11'alu

da Ontiga Fedrigo, Carlos Angel'Ü .1':1, não, lhe fizera.m "mal !lenitlt:lll,
.F,edrigo, Osmar Duarte, Arrnoldo Uma tr/emen,da tempe·stade"' que ae

Suarez Cuneo, Ingrid Brod'in, Erik sabou sôbre a cidaJd,e, deveria ser

BI'odi,n, MalLs Fa,l,enius, Eitel Von vir de a'V�so aos verdug'Ül', pois, em

BernBr, Henrique Oli'nger, M,amoel aOIIJ,s,e'ql1lêlnlcjia de!a, de'SlmOrlalll:ruraJ11

Ohm, Sônia Mara Costa Souza 'Os templos pagãos, esmagando os

-Gonzaga, lvlar.ous Vinicius Costa 1dolos, Slob sua,s ruiI1aJs. Muito pa

Souza Ganzagla, Vera Thegi:Ilia 'Casita gãos, vendo Ü;ítO e a ooragem indo-

,üomzaga, HeLi.rune Oo"va .souza Gon- mável da virgem, conv,erteram-se

2Jag'a; Desembarc.ados neSita mesma pa'ra logo serem candenaldJos á mor

daLa: _ Proc.edel'ltes d,e Curitiba: te. PaTla pôr fim a tais afei,tos im-

'V.iltor Dequech; PlIOICOOel'lte de SâJo plI'8vis.to!S, o iníquo juiz mandpu eo]'

I Paulo: Edino' Krieger, Aldo- KTi,e- ,ar a cabeça da! sta. Ma'l'tinha..

ger, FraJncisco Busbamemte. Pro-

,;cedente de Rio de Janeiro: Arman
do Od8'bl1echl, Rafael Frrede.rich

Bpuker, Oscar Barcelos, Aracy
Bal1ceJ,[,OIs �1oe,lllIDann, Ernani Mar

tim.s Neves, Fr,ederik Samuel Wil-

1rsms, Di'olüsio da Cunha Lauth,
.Alvi:na: Renaux, WaLter Cosenza,
&nM.nio de Souza Freitas, Ligi,a
Ghav,es Cabrall, Marcilia eLe Olivei-,
ra, JenlIly LiberaDO, Heill(}l' Libera
to Manei Fiuza Lima, Helena Riuza

Lima.
'

Ih&lTO da Uustra.çiLO &-cima,�
, '-,lhe. em o.mtl.vel gesto. um cêlice CIo

excelente a.peritivo KNOT, lem�
.... V, Si&.. de a.crescentar. ao agrad&
o." .. gentilem:ESTEE',Al1.
Bf,� () I1EU APERITiVO

I'REDlLET(1!

o PRECEITO DO OBA

MARJ\\lILHOSAS
*

o Inaior estóque
O mais lindo
sortimento

A maior organiza,..
ção de vendas pelo
'reembolso postal.
c.:ompre seu torle pelo mes"

mo pre�o do alaudo pau"
lisla. [n"iamos amostras.

*

lIEPHESENTANTES: Aceitamos

ativos e experientes de ambos

'JS .exos. Exigimos idoneidade.

FUMO E SAÚDE
O uso constante do 'fumo pro

duz intoxicação ou envenenamento
crônico, que se m4nifeilta por irri-

I tabilidade, nervolÍiamo, falta de
apetite, palpit;:>çõe., pulso irregu
lar, talsa angina de peito, trans
tornos da visão, além de outrCII.

Livre-ae de numerosas per'
turooQões. obandonando a há
bito de fumar, ou, pelo manoe,

restri�gindo-o ao minimo
SNES

o VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

R.OSA

Sedivão' na BoUvia
La Paz, 28 CU. P.) - Os mora

dOl'e's da loc.aM<dIa.de de Vil11azon
i,Diforma.'l'Rlm ao pr.esidellte MOiI1je
que tiveram conl1<ecÍlIneIllto de que
deveria esta!I'ar nessa Ziooa uma ,re

V'olução, temeIJIdo-se que a mesma

tenha ramificações no resto do

paí's. O ];XIIesidEm,te Monj,e respon
deu que 'o gOlVêllDO, com o apoio do

po'v'o 'e dO' exérci,to, domina oom

ple,tJamefl1lÍ.e a situação. Por OIutro

I'a:do, o mi;ni'stro do Iint>erior decla
r.ou á "Unilted Pr'e·s's" que re'ina I

abs,oluta tranquilidlwde em 'toldo o',
.paí,s ,e que ap8lIl!as um peqU€lIlO gru-l
po de sim'j)3Jtizam\tes do govêrno j
a,ncel'ioT, com o pr'8'texto de r-ei-'

vindicações sociai,s, alim,eDita o de-Isejo de prOiVocar deso,rdens, que
não eDoontram ap'oio pO!mIIRr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���
DE P IO N E I R O
R SERViÇO DE V.S.

'iI

ti

FILIA.r_. VAqIG: Praça 15 de Nov=rnb-o
EDIFICI.) LA PORTA - Telefone 1325'

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS 10. de Março

Matricula das 10 às .2 horas
Dias 22, 24 e 25 alunos que já frequentaram, o CursCil;

26 e 27 - - alunos novos dos 20, 30 e 40 anóli.
28 -- alunes novos do primeiro ano.

I. B. G. e Estatistica \ I-L- b" t'
I!

EDITAL ,a ora orlo

c��= I(usi-'
� .m ...

No exato curnprímento da Iegis
ção vigente, faço público, para ge
ral, e principalmente para ciência
dos estabelecimentos industriais
€XIis,tentes neste Município, que se

encerra, a 30 de abril próximo, o

prezo de ínscrição no Registro In
dustrial de 1947.

'III
I,

Em face do exposto, ficam
vídados os responsáveis por
prêsas ou f!ÍJr!m,a.S indnstriais
nas, fábricas, moinhos, engenhos,
etc.), ()lU ofdcimas Id:e consêrtos, a

comparecerem . nesta Inspetoría, á
rua Padre Míguelãnho, n? 15, (altoss
do. Cine Roxy) onde serão atemdi- !
dos diáríamente, das 9 ás 12 e das I
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e inscrição do 00Il estabelecimen
to.
-Ao fahric�am,te que não. atender,

djel!lrtJro do prazo acima fixado, á

presente convocação, será apâicada
.

multa ariável entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.000,00, tal como, esíipuâa o

artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
.de fevereíro de 1942.
E para que chegue ao conheci

-merruto dos jlntereSiSlados, faço o

presente edãtal, que será publicade
nu "Diáoio Oficial do Estado".
Floríanópolfs, 25 de [ameiro de

'1947.
Araldo Caldeira

INSPETOR REGIONAL

Radio-Tecnico-Electrcn
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Anlpli- 'Ificadores-Tranemi••sree
Mabrial importad.. direta- tmente dos U. 3. A.

Proprietário
ütemar Georges Bõhm
E�ectle - Tecnico - ProfiseioJ\a)

formado na Europa
Florian6poH.

�uu João Pinto n. 29 .- Sob.

""'1."

Nervos Debili ..
tades Provocam
a Neurasthenia

NAO EXISTE �IINIA

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E-INTELLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN
TE, A' NEURAST.HENIA

mais fácil de preparar
mais fácil de aplicar

...

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações prev-ina
se contra as suas conseguen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedio de effejto
positivo e immediato. Não
tomeedrogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude âs .pessôas exhauridas.

Vj�onà1
FORilFICA E DÁ SAÚDE
LaQ,oratorios ALVIM & FREITAS - S. Paulo

. ,..

mais economlcG ....

Tome KNOT

r

l'

flASTI·COR é a nova tinta plás- PLASTI·COR adere a qualquer
tíco-fíexívél, tão vantajosa superfície, "tornando o mate

quanto qualquer tinta a óleo, ria I que cobre resistente, la
porém muito mais econôrni- vável, durável e ímpermeá
ca e simples' de preparar! vel. Para pinturas externas
PIJSn·COR em pó não necessi- e internas, sôbre: cimento,
ta de dissolventes. custosos, ferro, ladrilhos, vidro, rebo
pois é preparada com água. que, gêsso, tijolos, madeiras.

Fabricantes:
CAPSA do BRASIL 5, A. - Cio. Americana da Plásticos,
Rua Xaviar da Toledo, 140 - Tal, 4-2638 -SÃO PAULO'

, Peço grátis o ;,.,......
sante lolhelo com r�
amoJ'fro, d. �.
instruções.

Representante para o Estado de

Santa Catarina .

Id Z. R F I' 9 Schmt tiN. Lope. Vlanna.. ua elO

Endereço Te.legráfiCo «VIANN A,»

Co"mblnant05
demons'ra;6e• ..para .os

srs. plntores
-

1

Em tôdcs as casas do ramo

Na.::ional

IVi::sem-=�ro:s:i

I L������:���41
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

FARMACIA ESPERANÇA
\ do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias -:- Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário mêdíee,

Adqu.ira TUDO de que necessiiar,
de UMA so VEZ, �,

p&gando PABrCELADA,MEJllTE,
com &8 VAN'IJ.'AGENS da. compra à, vi_ta,

grvindo-se do
� ,

SISTEMA CREDIARIO KNOT �.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro I
A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas BS Isemanas

_DO.ENÇAS.NiERV'�SA.b
Com os progressos da medie""

hoje, as doenÇM nervosas, quanct.
'ratadas em tempo, são malea per.
feitamente remediáveis. O \!ur8ndel.
.ismo, fruto da ignorância, só pode

I
prejudicar � ind.ivíduos afetados tI«
tais enferiitidades. O Ser.viço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatóri'o, que atende �..
taiiamente os doentes nenosos l)to
digen_. na Rua Deodoro 22.... e
l. 11 Ibora. tHàri.men�

U"ros
Chapétas
anstalGçõ" .16trl._ .• s.na6rIM
Artlles p.............te.
Pele.
Casaco.
Qualsq..... artll"

......s
c.lpdos
.'vell

Rádios
Geladeiras
Bicicleta.

J61as

-:

INDÚSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

[QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que !he

i,llteressa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado \lU

para que alguma falta não se
'

repita; e I
NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a eausar, encami
nhe-a á SECCAO RECLAMAÇOE:S,'
de O �STADO, que o �.aso será levade
sem demora ao conhecimento de Quem
de direito, recebendo v. 8. uma informa
c� do resultado. embora em alguns ca

sos não sejam pubHcados nem a recla·

, mação nem a providência tomada.
'(�r-,;;jf

htMeII"" lhe 'I b l' . tIet 14a.n_
""

o. K. ."",.,.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO . E ElECiAHCIA 1 IPROCURE A

alfaiataria Mello I\ Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

f
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LIRA TENIS CLUBE
ma tínée infantil

Dia 1- de
carn-avalesca,

fevereiro, Grittl de Carnaval. Dia 2,' domingo,
ceminicíe às 15" horas. Dia 8, soirée carnavalesca.

,Papel resistente à
.humidade para notas
Jle Banco

•

Estocolmo (Via aérea): No

re,sp'l,ande.cente 'E\d)fício de Iadri

.IÍws do Ins:t�LuLo Sueco de Pesqui

.sas sobre a Madeira, siltu�do entre

muitas outnas ilnstittuições cientí

:íiloas, na vizjnhança da Uníversi

.dIade Técnica de Estocolmo, um

.grupo ele 95 pesqudsadores, assís

tentes e empregados suhadteruos,
vlestidtotS die branco trabalham labo

riosamente para eDicorytrar novas

.8IPlioaÇÕ8& para a madeira sueca e

parra aperfeiçoar os- seus produtos
já exístentes. Êlste 1ns,ti'[.uto,_ crca

do medíemte cooperação entre a

"# '.iJooúsMia e ais autoríd ad eis, foi

.Í'IlIauguTaldo of'ieialmerrbe P81J.o Prfn
',cipe Herdeiro da Suéci,a em meia-

"

,dos de Novembro,

O Instttuto compreende três se

,çõe.s diferentes, uma dedicada 110

]lap'e-I, 'Outra á química da madei

ra e a terceira á técnica do seu

tmLalfiooto. Muotos resultados in

tJElI'e:s.&aDltes já alcançados foram

,demo:rJJstradüs ao púhlico que as

.sístiu á inauguração, como poe

',exemp�o uma espécie de paoel que
não se rasga nem mesmo depois
-de haver estado Dia água <8 estar
,wmplelt.amenLe molhado. O segrê
do dêste ipal".,.,el nesíetente á humi

.dade consiste em duas substâocías

nssínosas, chamadas uria 'e mela

mina, que, em pequena quarstída
ode, se ajuntam á pasta. Ê,sLe papel
,e ElXiÚI'flÕrdinartalffifimte resistente,
não somente á humidade, mas tam

'Mm ás dobras, Estão s-endo feitas

.experiênclas prura a produção p,or

.êste método de um papel para no

'tas de banco, que resistirá pêlo
meaos duas vezes mais a dobraiS
do que atuais notas suécas de pa

pel de ,alitã qualídede. ,

Outro 1lrodutn interessante elas

-_pes'(juis'as redativas ao papel de

IDIODlSltlla1d10 foi a pasta "Kcaí't"

bramca, que, em breve, será pro

.duzida nas f,áJbrilc[ljs suéoae de sul

rato, Anlt,eri'O.I1ffi:eIllue, só era possí
vel IPI'iOrduzior papel Croll11(pl-etame,rute
'branco com pasta s1Jllüto, mas ago

ra aperfeiç-oou-se um Iproc.eS'S'o- que

:pel'ffi�te branquear Ia celulose sul-

11[ljto ,gma�e l'ooilSltência do papel
Maf,t com a brancura do papel
.sulí'ão.

<O PROBLEMA DO LENHO ESTÁ

PRóXIMO A SER RESOLVIDO.
A Seção de QUlmica dia Madeira

-€s,tá ocupada, ,e,n:tr,e outras coisas,
'na .importante tarefa dle resolver

o problema do 1'8n110. Cêrca de 30

--_POi[' OelIllÚO da madeira consiste çles-
ta eubstàncía, mas, corno não se

-conhece sxadamente
.

sua natureza

química, a. indústria de produtos
_ derivados da madeira ainda não

ponde utilizá-la de - uma maneira

prrátdca. É empregado sodn-etudn
-eomo combustível de plequeno va-

1ôr. Agora, oontudo, 'Ülb'tiv'enam-se

-r,eslüt[ljdos pI'omissOlI"es. Expondo
a,s células da mrudeLr,a a INl:Í'OS uItI"a

violetrus, os rpoesquil&aldores 9uécos

loc[ljIÍJZar/am neras a siltuação d'O

lenho, tendo (loillseguido determi
nar' <em parlLe la oOIDiposjção qui
mica de,Slta substância.
A Seção da Quimicla da Madeira

es'tá ocup'adta, ,elmre o-utnl\ls coisas,
em e�p'e'I'i,êThc,iJas encami:rJIhadla a

ooIlna)r mai,s flexÍlvel a madieina <8 a
. melhoTar lllS SU[ljS qUl\Ilitdadte.s oom-o

I

maLéri,a pr,imla para Iii i'DidÚls.tria d�
móvei's, impregnando-a oom car

tas sUlbsftânC/Í-a,s químicas.
•••••••••• _e •••••••••••••••••

B R IT O
o alfairtte lnrljc�do
Tjraíl�ntes 7
•

r1'

de seu carro ou caminhão e êle lhe" prestaráf

MELHOR SERVI-CO!
#

-

procure o Revendedor Ford mors próximo

I
CUIDE MELHOR

-. Se deseja dar ao seu Ford o melhor
cuidado possível, siga esta regra sim

ples e infalível: leve-o somente a um

Revendedor Ford.

Os carros e caminhões Ford são
sua especialidade. Seus experimenta
dos mecânicos são treinados pelos
mais modernos e aperfeiçoados mé
todos Ford e equipados com ferra
mentas especiais que lhes permitem
.prestar melhor serviço, com maior

=1=

rapidez e economia. O Revendedor
Ford conhece melhor o seu Ford e

usa peças Ford legítimas.
Procur-e-o, para uma inspeção

periódica, ou sempre que seu Ford
necessitar de serviços ou reparos.
Assim, seu carro ou caminhão lhe
prestará melhor serviço, com maior,

segurança e' economia - por mais

tempo. Para serviço Ford, nada me

lhor que um Estabelecimento Ford.

o Revendedor Fl»rd conhecemelhor o seu ford••• e usa peças Ford'egítimasl

!

)

FORD MOTOR COMPANV

VENDE-SE "

I Reclamem

-imediata-II
mente q-ualquer irre- '

gularidade na entrega
de seus iornaes.

I
I

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

SNRS.
ASSINANTES

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fe-vereiro. Con

tribuirás, assiJ:n. para a forma

ção cultural dos catarÍnense5
'

de 'amanhã I

("CarnlPanhlV' pró-livro" do
C. A. Xl de Févereiro). J

"Que_m extraviar ou inutilizar o

o mELHOR DOS meLHORES certificado de alistamento pagará ===="..".,=lIC.ON.SrN"'40� _ _
._

c:elolloVMAo"'gc.�N���8o�-;l�t;D�E:�\J�����,�O��A�O!.ATOIlIOOOII'" I multa de 10 a 50,.. cruzeiros, outros-
, I sim incorrerá em multa de 20 a 100 VENDE-SE

. ; " I cruzeiros aquele que extraviar ou ü barco TA,RZAN para passeio
inutilizar o Certificado de Reser- com 7 mts. de oomprimento por 2

vista". de lléllI'gul'a e 7,50 de mastro.

(Art. 129 da Lei do Serviço_MiJi-l Ver e tratar á rua João Pinto 5.

tar). Sobrado .

o predio rio, 5 'do rua

Tiradentes.
Trotar com Domingos
Valente, rua Alvoro de

Carvalho 64.

üeseje obter
emprego 1-

Procure então a no!W& Geri.·
eía e p"reencha a nossa "'ficb&-,i.
informaçôes úteis", d'lndo tôdaa
as "índícaçêes possíveís, Clue,-ten
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos jnter�sados na aquisiçio ••
bons funCfOnário8 (as).

INDIGESTÃO ............................................ :

••

0

.

I �

:ReconstrucêesI de' cosas, muros, telhados,
I etc. Trotar com Jorge de

I
.. Paulo, no firma Buach

& Cio.

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebi(las, incluslvS3 ati
fahricadas em outros Estados.
retiraram suas candidatura.!,
\)ara reinar nos larell - catari-

luenses, :-- em vista da cediS.'li
ma vitóÍ"ia do aperitivo KNOT .

Quando se forem as dOr.

agudas após cada refeiçio e desa

pareçam os ardores causados pelo
\ excesso de acido no estomago, as

sim como a azia. que é wn verda
deiro vexame social, torna·...

vida novamente aprazivel.
Porque continuaF a soÚ'er ii

A primeira dóse do saboroso cPÓ

Digestivo De Witt:t dê alivio ime-
- diata= Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

�D,Wltt'

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catsrinense escuta
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas mMias).

Horários de irradiações: - Dal

":!It"lO às 14 e 17 às 22horas.
Representante em Florianópolis:

D. F. DE AQUINO
Red. do Jornal «O ESTADO«

..............................
'

...

LEIAM A
-

REVISTA
O VALE DO ITAJAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deverá chegar hoje a

tomará parte no

Belo Horizonte a delegação catarinense
Campecnato Brasileiro de Basquetebol

41
�

que

Direção de PEDRO ,PAULO MACHADO

Não irá ao sul o fluminenseUltimas notícias esportívas do país
. Ourit.íba, 29 (Via Aérea) - O cer SIUOOo erwiado um cabograma á PÜ'I'to AII'eg,re, 29 - O Esporte Ai@llIalidle carta do, Rio com detalhes.
Flllumrill1ienSe, SiU('p'ffi'-tampeão ca- SIna entidade consujtamdo sôbre a ClJuibe Oruzeiro havia tomado a Saudações (a.) Gaspar Sl'lva, chefe
rioca de 1946; despediu-se, ríomin- dia/ta proposta pelos ulI1UIguaiolS. imiciativa de ,TIl'aI:Iler o esquadrão do dieiliegação Fâuanimanse".
go, á {Jande {los gr-amados locais, . São PaIDo, 29 CE) - Continuam Fllu(1l1tnetnsle, super-campeão caráo , COlmo se vê, '0 I, super-campeão
disputando uma pantida com o os preparativos pana o Campeonato ca, á nossa capntal, pana um notur- carioca, a jlUwgar pelo seu telegr'a
Atlélti.co Paranaense. Confirmando Brastleíro Idle Motooíolismo que no, tendo, palra isso, passado um ma, deixou lUilllJa ponta aberta para
seueantes o conjunto car.ioca per- dOl1nj�,gio próximo será realizado I' "'V,e's,t:enn." á delegação do tr:iJcoJo,� I UlOVUis n,eg@c:i,ações,pois

..
prometeu

de 4 x Ó. Opr-imeiro tempo termi- na pista de linmer,lagOis. guannabarmo. remeter urna oaríta do llio Dom de-
nou com' 1 x O, com golo de auto- Ri'O, 29 (E) - A Confederação

I'
Inêeldzmente, OIS propósitos do talhes. que se jJUJ�ga sleJ;ann propondo

ria de Caeéca, aos 30 minutos, Na B�'asi:J/eiJr� de Despontos, recornen- oluibe do escudo estrelado nao pu- outras datas palra UIIIlJa temporada
segunda fase, aos 9 mLIl!UlLOiS,' Caré- dada, solicitará filiação a Federa- dJemam ser colimados, conforme po- em nossas canohas.
ca marcou o segundo golo para ção Intennaoiorua I de Basquetebol. I de-se VIer pela tmJdrução do seguinte

.

_

suas côres. Río, 29 (E) - Brevemente o Flu- telegrama qJue a delegação do Flu-
2 O I d I 3 X I O I:PIRANGA CON,VIDADO PARAAos' 5, r an o e evou para miJnense lPI1omoVl8'l'á urna tempora- mànense passou:, EXiLELR-SE EM JOINVILEO, e, aios 30 minutos. Rodrigues dia id:e baseball com a partilcÍ(pIalção, Impossível dJe momento aceitar

concretizou o marcador com o 4° do "Booklin Dodgrs", filiado á I
o honroso convite. Falta data em

gola do tr.ícolor guanahar ímo. O "Krooklin National League Base-! Virbude excursão Bahla onde cs

"Leam" do Fhurnimense formou com baâl C11l1b", de Nova York. Il!nejja\!'emos próximo d o mi III g o.

Roben�inho (depois Adétio) : Ha

roldo (depois Miguel) ,e OSI1i;
Pasooel, 'I'elesca e Bigode (depois
Pé de Valsa) , Pinhegas, Or lamdo,
Caréca, Simões depois Ademir) e

Rodrígues.
Pm:'lio AI,egre, 29 (E.) - R,egres

sou alllte�oDltem de Reci;f,e, OtIlde se

encon1ra.va em féri,als" o diaTIlteiro

Hélio, ,pentJencente ao Grêmio P'O'I_'to

AI'egr,ense.
Riü, 29 (E.) - Um emiss,ano

do F,llwmengo 'entrará imediatame�
te em wt,i,vidlades para oontraLar

jogador,es I para a tempoiralda do

corre,Dlte. ·Sã,o cinco os "player.s"
que nece.ssilta o Grêmio da gavea,

deVlenldo per'ÍrenceI'lem ás .se,gui'I1tes
posições: zagueiro dil'eHo, ,extre

ma direÍlta, meia eSC[llelUla e pon- .

ta e,squel'da. ,são Paulo é o p.riooi
[lia I centro vtÍsado pe],o rubro-ne

giro.
üunj,Liba, 29 (via aéDea) - Em

di,spUita do cwmpeona.to de profis
si.onai,s da F,edenaçãJo Para.naens'8

de F1][leho,1 joga'ram, sábado, á

tarde, fIlent,e a um púbLico r·edu

zido, os quatdnols do Curitiba F. C.

é do Agua V,erd.e. Foi. v,enoedor do

embate o bonjunoo curitiba.no, que

atss,inalou dois gollos contra· um do

Aglua Verde. o.s dois tOOltos dos

V'ence,dOJ'les fl()l'am ob�idos pelü
oentro wta.éailllte CeZaJT, aro'bos rua

1 a fa,se. Soni mal'COU O tento d.o

Aglua V,ende, no se@undo ,tempo.

Com êSlse r.esu�tado o Curiüba

pross,eg'ue na Jilderamça do ceI1Lame

junto OOlm o F,el'oVíiári,o, ambos

com 7 pontos lP'erdidos, enquanto
no segunda 1])lOSltO ,enool]]Jtra-,s,e o

A,tJéti.co, com 9 per{lidos'.
POl'to AI,egre, 29 (Via aérea)

Tudo faz' a,cr,8leÍj,tar q'ue 'ü6
.

próxi
mo d01l1i·ngo, á tande, Rs'si,sLa ao

primeiro gramlde choque da tem-

pOO"ada. As COIIlv,ersações já f�'ram
TOME:iJni:cillldals, eSltaJl!do o lnÚelI'TllaIClOnal

e o Cnuz'Biro preparados para .o

cOIIlfrOlIllLo, possiv1elmente no está-
c;,. MELHOR

diQ dos CI"Ufl,eiriSltas.
PülnIlo Ale.g1I"e, 29 (Via Aérea) -

,Os domais de MonJtevidéiU noticiam

q;ue o PTies,iId.ente da AiSlslOciação, SUé-1IOa.. dle F,UlteboJ., ,oIla na capiltal .ur�
g;u'aia, QOilTIO �ntegranTIe da mlssao

iOOme;rci,a� da' SiUéoo, dirigiIU um

(lQlnlVi,t1e á lenil:1daJdte o'riental 'para
rnna v:iisita da se}leçã!o uruguaio ao

fleu paiIs.
O oOllllViil:e da entidade slUéca é

!palli31 que os UJrililgiuaios s'e enoonilirem

IImque'le pais, nÓ'lid!\Cio em setlemblro

vil11'dlÜlllrü, ma:s {)iS idir:iJgentes da As

süciaçáo Um.llgiu:a!i.a, \� J'esolv.erern
em dlefilflit:iJvo, i8JstabelJe,ceranl que a

lidla do aOlmMnado orienta,l po.deri.a
ser sómelnlt'e ·em jUlnih:o, tendo, o 'pró-

\

\J

Nos estádios do Vasco'· e do Pacaembú,
a «faca do Mundo»

Ia F. I. F. A. de organ ízar o cam

peonato mundia.l. T'I'JIlido '0 sr. So
Lare üo,nme cOlflsultwdo lSü[}re OIS 1.0-

RIO, 29 - POUc.o depois da r,e-.
s'Ülução do C.ongresso de Luxem

bUl'g-o reconheoendo ao nosso país
o direito da realização da "Taça
do' Mund'o", vár.ios proj'eto'S vi'8l1am
à publicidade, um dos quais dava
como provavel 'a reaLi:llação de eli
natóriiélls ,no nÚ'I'ite 'e .no 'Sul do país.
Por is.s.o mesmo, torna-,s.e ouri.oS'a piLai, 'e Paoa'embú, em São P,aulo.
a relsp'Ülsta da:da pe�a C. B. D..ao Será que ter'0010s de nos CQ.Dtten

sr. So,te,ro COflme, seu {lelegado Lar unicamente C()lll1 as finais do

junto à Comi·ssão enc.aI'il'egada p'e-. oertame em nosso país?

ca.i,s d'ÜIS jogo's da "Taç.a do Mun
do" res;pOlndeu 'a Cünf'ederaçã'Ü que
o.s jOglos serwo efetuados' nos es�á

dios do Va'slco da Ga.ma, nesta ca-

i!1

Derrotado o Palmeiras nos

últimos minutos de jogo
Montevideu, 29 - Prosseguiu on-, '. .""

t d· ,. d C �� do la contagem mlDl,mo, güal oon-
em a ls'pUtJa· o ampe'OTIlcvvo. .

"pe-AJrânU,co, com o sensaciÜ'nal cote-I qUl'Sltandü por Varre:la, de

jo entr,e Palmeiras, do Bras,il, e DtaU", quamdo falLava apeTla<S 30

PeTIlar.dl, 10ca,l, acusando o fina'll segundos para o encerram8I1td' do
dia pugna _o .1Jrinfo deste último pe- jogo.

RHOT I
APENAS Cri I,"

Com essa infima quantIa V.e'
está auxiliando o seu próximo.

APERITIVO I C ...ntribaa para. a Caixa ele Fa••�
. &0. lnd.kentell tle n.rlallÓ.Ou..

ENPRESA «CONSTRUTORA UNIVERSAL»
AVISO

De acôrdo com o decreto lei n°, 7930í o reElmbolso
será dado agora em Florianópolis,

o Carnaval··vern ai 1 •••
Lança Perfume - Confeti e Serpentina

CASA «O PARAISO"
na

Rua Felipe Schmidt 2.1. - Florianópolis.

ODEON - ás 5 e 7,30 htor:lis
- .se8'sõ�s Chios -

CHIi:l�A INCONQUlSTAVEL
Com: Anna Maq Wong e Harold

Hubber.

111-
...---......._......

('N�-S--'�·�·�··---··-I ne�oa t���l��:: :_:) N:lic. f;>����.es
.

Gí-

a) G • 2) A Voz. do Mundo...,..... Atuahda.-

ASSINN4TES
.

.de��'eços: Cr$ 3,60, 2,40 e 2,00.

Canoinhas, 29 - O Caxias po
pular e ramoso clube da 'cidade de

Joinvile, convidou o Ipiranga para
exibir-se hoje naquela cidade,
f'rente ao seu "onze" tii�ll!lar.
Por motivos irnperíosos, o

clube do de, 'I'arciaio Sohaeffer
não ponde aceitar tão gentil .con
vite,

EM ATtlVIDADE O RIO BRANCO
F. C.

COTIlLinuaTIldo suas a:Liv.idrudes fu

teboHSlLi'c_as. filOIS gramados vargea
nos,. ü simpáJtiJco e bem .ongalilj.za
do clL�be de C'Ülqueirüs, Rio Bmnco
F. C., exibir-s,e-á domingo próximo
em Bi,guaçu, frente aIO Bi.guaçuen
se F. C.

SCHMELING QUER VOLTAR AO
"RLNG"

Nova. Jo.rlque, 28, (U P.) - Re-
centemenbe esdrure'cildla sua la.tivi
dado como membro das "-8. S." du
l�aJIl!�e o r,egime TIlaziSl�a, Max Sch
melLng, que foi crumpeão mwndial
de 'Lodols 015 pesos, planeja voltar
ao "ring".

Reclamem imediata
mente qualquer irre·
gUlaridade na entrega

I de seus iornaes.

ITelêirãõiãsretidos
No Depantamento dos COII'rúos e

Telégra.fos ,wc.lTam-s,e ,retildos tele-

gl�a.mas para: Henrj,qu'e Fialho,
GoulaI1�, Lidia Lima, Amltôni,o Fe- ,

neiu, Aldo Ouriques, Li.gi'a &Lange,.
Dede F,el'I1andles,- EUsa-Mendes Df3-
I1anoio, Muri,ho Gal'ci1a, Ga:lixto
Zanino. l.Ii1i:a HaeZJIl!g, PIélill10 Cama-

m, OI'lozi,nho Muniz, Antônio San

trurem, Dr. Mario MaLta, Anita

SClhaefer, G;l'orin:ha DuaI1te, Elpí
dio da Silva Oamdúso, WtaLdo, Vi·re
lilto Soares Cig'ot, Alai Pinto, Anas-
1JáJClia MaI1ti.ns, Edson SouZJa, Bento

Romão, Henrique Linnemann, Hen
ritqtue Honhleimer, P,ro.ciba, Alber
tJo Simão, Dalva Hei'reles, Aida

LeiboVlioh, J'osé W'ercIDffilll, Irene

Machllldo, RJa'UI S'aboi'a, Ag'ffilOlr FI,o-
rianü.

FRACOS e

ANÊMICOS
·TOMEM

Uin�8 Creosotaio
"SILVEIRA"

Grande .Tônico

A Agonia
da /(sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

.piratôrias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos di-as. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior
proteção. '_,

Mend a c o Ac:��,::.m
Agora tambem a Cr $10,00

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meia. da. melhores, pelos me

Dores preços ,,6 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC, Mafra. fi

,

RITZ Hoje ás 5 e, 7,30 haras
ROXY - <is 7,45 hoeas

- Sessõ,e,s Chios -

Alexander Kmox, Marsha Hunt,
Henry Traves e Dorothy Mort-is,

NINGUEM ESCAPARÁ AO
CASTIGO

Censura : a,té 10 anos.

No programa : l'<io�icias da sema

na 46 x 116 - DFB; Notilci,ári,o Uni
vle,rsal - Jornal!.

Preços: Ri'Lz ás 5 horas � 3,6a"
2,40; á's 7,30 lms. - 3,qO uni,co.

RJoxy.á,s 7,45 hr8. - unico 3,00.
....

-

.

RITZ - ROXY - Domi:rJtg1()l:
Turhan Be.y, John Ha'l! e Maria:.

Mo,Dlte.z.
A RAINHA DO NILO

"Imp. 14 ano's".

IMPERIAL - ás 7,30 hlorws

Co.RAÇõES ENAMORADOS
Com: ·eJa,n'lle Cr,atn, Daruna An

dr.ew.s, Dil()k Hayme.s e V.ivian

Ba,lyne.
No· pll'Ü'glrama - Por caUlSa d6!

uma ·bola. - NlliC. COOip.
Pr;eços: Cr$ 4,00 e 3,00.
"lmp. 14 alil.Q&".

,N21�

;f)ARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORRTÓRIO oohl S. fi.
CAIXA POSTAL. 36

SI,.UMENAU • SANTA CATAR!I'�"

•
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DR. SAVAS LACERDA .

llJIdCa médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.eriçéio de lentes de
contato

IIOK8ULTóRIO - Felipe Scbml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

_J])1I:NCIA - Conselheiro lia
fra 77.

� 1418 e 120.

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS ..

DoI Serviços de CUnlca InfanW a.
Alijllstência Municipal 'e de

Caridade
CUNICA I\U:mCA DJil CRlAN(.1A8

. ADULTOS
OON8pLTóRIO: Rua NIIJle,8 ....
....., '1 (Jildiffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 hOl'll8

JUDSll>J!:NCIA: Rua l({aréchal Gm.
lherme, 5 Fone 788

DR. ROLDÃO CONSONl
maURGIA GERAL' - ALTA CI
SURGIA - MOLJ!:STIAS DIl ...
• . .. NHORAS' -o PARTOS .• •

.armado pela Faculdade .de Me<U-
cJ.nna 'da Univérsidade de SAo

�ulo, onde foi assistente por" .....
dOi anos do Serviço Cir11rg1co dO

Prof. AUpio Correia Neto
(lIrurgia do estômago, e vias bi
liares, intestinos delgado e grouo.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

&tero, ovãrtos e trompas. Var.tco
'MIe, hldrocele, varlges e herna

CONSULTAS:
dIUJ 2 às 5 horas, à Rua Felpe
kbmIdt, 21 (altos ds Cssa Pa.

ralso). Te!. 1.598.
IIIlSID1!:NCIA: Rua Estevell Ja·

nlor. 1.79; TeJ. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
•Mico do Hospital de Caridade U

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, C8pee:IaJ.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do' sangue e dos cervo•.
Doenças 'de senhoras - Partos.

.

Oonlultas diàriamente das 15 l. II
horas.

Atende chamado. a qualque- hon,
. inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..
les, 18. Fone 70:1

USID:€NCIA: Avenida Trompow.tI.
62. Pone 766

DR. MARIO 'WENDHAUSEIID.,ettJr • <{o H()spital «Nnc.. ftamus"

CLfNICA M�DICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

'

Consultório: R. Visconde de Obro
lPreto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.embro talto8 da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Con.ulta.: das 4 á. 6 hora•.
Ileaidência: R. FeJ.ipe Schmidt, III

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - \Tias Urinãrlas -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
J'is1o$.erapla - Infra vermel.b.o,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às Ú,3{) b.
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vldal Ramos, 66.
FOlle 1067

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na
!!tonal de Medicina da Universld.,
de do Brasil). Médico por concur
10 ,do Sérvtço Nacional de Doen
lia. Mentais. Ex Interno da Santl
cap de Misericórdia, e Hospital
Plllqootrleo do Rio na Capital )'e

deral
OLtNICA M:fl:DI(' i\ - DOJjJNCAJI

NERVOSA.8
- Consultóirio: Edlficio Am6J.ia

NETO
- Rua Fellpe Schmidt. Consula.'

Das.15 'ás 18 horas --

....Idêncla: Rua Alvaro de Cana
lho nO 18 - Florlanópolla.

DR. BIASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de SífJ!l9

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFIJLLS AFEcçõES DA
PiELE - RAIOS DNFRA-VER- •

MEI1HOS E ULTRAS-VIOLE-TAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jadme Cã:mara, 46

FONE 1648.

Noticies da
Holanda

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
-- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Larga ..me...

Deixa·me grilar!

-�'
_,_ -

DR. M. S.
.

CAVALCANTI,
Cllnica exclusivamente de crianças

Rua Salldanha Marinho, 16
Telefone -M. 732

DR. PAULO FONTES
CIÚl·ico e operador

Consultório: Rua Vitor Me!a-cles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

Combate a tosse, a

bronquite e 09 ,resfria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das' vias' respirat?rias.
O Xarope São João
solta o catarro e faz

expectprar fàcilme�te.

Empreze de uaveneçêo
CHEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para tI anspor te de suas mercadorias;

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

•

.
..

Agr-adecerlamos, também, a gooilileza de noticias de nasoímentoe,
casamentos ·e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

ADVOGADO
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

Dr. Henrique Stodieck

FOBNITURAS E
OURIVEIS C.

-

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças l!lara oficmas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e' pra

tear - Cordas, vidros para relógios; e'c,
Preços e prospectos com a

C A.8 A 'MASETT (
RUi Semiliário, 131 - 135 - São Paulo.

I
I

MOEDAS I SIMBO- 1 VENDA , COMPRALOS LIVRE LIVRE

175,441618,72
0,761

10,44570,6039
'5,2109 '

4,3738
4,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

74,555
18,50
�,752
"0,4361
0,5968·
5.1496.
4,3224
4,5U94
10,2778
3,855 '

0,1556

REGULAi\IENTAÇ"�O DOS NEGO
CIOS DE EMPRESTIMO ENTRE

A'H-0LANDA E OS EE.UU.
S. H. 1. - Segundo despacho de

Haia,' o íexrto do acórdo, SOIUCio-1nando vánias questões relativas

aos negócios de empréstimo e ar

rendamento, enure a Holanda 'B os

Estados Unidas, deverá receber a

aprovação
í

ínal dentro em breve,
segundo apurou a agência Aneta.]
Revelou-se ainda que o acõrdo
ahordara prjncípalmente os pontos

BIt MA nEIR.A: NEVES básicos, devendo oQ.S detalhes téc-
o--w.:ut nícos serem estudados mais tarde.

Médico espectai�ta em '�,JO'I!:'Hi'!*!!..I
DOS OLHOS' ", ICUrso de Aperfeiçoamento e Lon-

A PROPOSTA HOLANDESA ENga Prática no Rio' de Janeiro

Consultas diariamente 'DREGUE A CONFERÊNCIA DE I
das 16 horas em diante. LONDRES, 'ICONSULTóRIOl S. H., L - Segundo, despacho de
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

J'one: 1.461 - Residência: Rua Haia, a Holanda propôs na terça-
Presidente Coutinho, 58

feira á .reunião dos representan-
tes de Ministros de Relações Exte
ríures dos quatro Gramdes, 'ertl Lon-
dres, um rplalno para o eet,bel,ed- C

-' -

O E dmeIlJDO de urna Alemrunha federa- adasfro -SOCial do « sta o)
da, integrada 'Por estados dos quais,

'

se extirpara todas as posssrhil.ída=] Peddrnos aos nossos distintos Ieitores, o obséquio de preencher o
des ,potbenciRi-s de guerra, Por 'ou-; compon .ahaíxo e ',remete-Io á nossa Redação afim de completarmo.
tro lado, a rpropas.ta holandesa pre- ! quanto; antes, o nosso 1ll0VO Cadastro Social.
vê uma constítuíção CJue garanta.' ,

contra qualquer 'tendência centtrali-l Nome
0

� " •

:
" "" .. " .

zadora sem ,erutretanto prejudicar . S Est C' iJ D N
'

a,s tar�,fras dç recuperação "eçonô-I
exo ..• - . t •••• '

.•••
- • IV •• • • • • •• • •• •• • • asc.. ....•••••••• "

mica. -0 plano holandês, qn.le está: Pais, ......•............•........•.....••.••.• _ •....•.•.....••••••••• �

'oontido num rnemorandum de

1511
,

•

.. f
.

rut d Lon Esposo (a) ..............•.........••.•..•..•....•..••...••...••••••••
paginas, '0-1 ·aporelS·e ·a o em -

dres e Haia, &jrmu.ltaiIJoea:�'e.rut� .

e
Emprego ou Cargo y •••••••••••••••••••••••••••••••••• .' •••••••••••••••

advoga o direito das naçoes llml-I
troíes oom a Alemanha de se faze- i Cargo do Pai (mãe) ....••••...•..••..••..•••.•......•...••••• '. � ......

!180m represendar na elaboração do

t d d I' país Observ•......• _ .•..•..•......•....••.•••.••.••••••.••.••....•••••••••tra a o ' ,e paz com aque'e, .

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pak'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

0,4221
do Brasil,

'C

COMPANHIA -ALIANÇA; DA BAIA-
"'à�••• 1171 - lU•• : ,lAIA
IlfCENDIO" • T:aAJf8POBTBI

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL � ,RESERVAS
Responsabilidad�.
Receta
Ativo'

. "

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5,978Aol.755.97

. 67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Siaistroi pagos nOIl últimos I\) anol

Responsabilidades ' •

98.687.816,30
76.736.40' .306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

Libra

�Dolar $S
Escudo sc

Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suiço Sw.Fr.
Peso papel Argentino, M$N
Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco Francês FrJr.

Aproxime-se mais de sens Marco Vm/3
amigos e parentes en�iando� -Florim F1a
-IhM nm número da revista, O Franco Belga \ Blg 0,4271
VALE DO ITAJAí; edição de- Taxas fornecidas Dela agência do Banco

dicada a Florianópolis . sem confirmação

,
I ,...................._ --- �

de Carvalho. Dr'. Fràncisco
Joaql.lim Barreto d� Araujo

.
'

"A CA'S',-r'AI.rilllriaI
fabricante e distribuidores das afamada. con-

. " ,'11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gl'qn-
,

. "de sortimento de oasemiras. riscadoa. brins
.

.

I
" bana .�ibarato., algodões, 'moroina • aviam,ento.

pall'Q alfaiates. que recebe diretamente{ da.
melhore. fábrica.. A- Caao ·A CAPITAL- ohama Q. ateng50' doa Snrl. Comel'ola:nt.. do intezoior no .entido d. lhe faZ81'emft:uma

viaita ante. de flIfetuorem .ua. compra.� MATRIZ I.m FloI'Jan6poli•• �'FILIAI.m4JBlumenau e Laje..
-
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No desespero da derrota, o órgão da U.D.N.· busca consolo DO sonbo de que o' P.S.D. desaparecerá,
esquecendo qoe as fragorosas derrotas de soas bostes em nosso Estado, no Rio Grande' do Sol,
e em São PauJo, para não enumerar outras unidades da Federação. já Ibe fizeram o enterro do&
ossos em I pleno carDam. E que as vitorias de alguos candidatos udenistas não são da U.D.N.,

mas das forco-s politicas ,que. por contingencias do momento, lhe estenderam
uma mão salvadora. Sem êsse apôio ...

·

o resto é silencio! ...

Expedição as cidades· jesuitas
S. Paulo, 29 (A. N.) - Está sen- gual e Argentina, Não foram feitas rio Ivaí, serão fleitas várias pene.,

do orgamizald.a nesta capital pelo' ten:talti,vl8Js ,de povoanuan.to das cida- trações pelo itl1'fjeri'o,r. Prosseguire__

sr. Curt Peter urna expedição oos des destnuidns por uqucIes hand ci- mos, depois, pelo rio Paraná até,
arutilgos cendros dos jesuítas, situa- nante. ,Sete Quedas e Iguaçú, retornando,
dos no terrutório compreendidn en- A região, que será visitada pela, via Ponto Epitácio Jl S. Pau10".
troe os r ios Ivai, Paraná e Pararia- expedição é 'lMlJo Imenso sertão es-I Os cientistas visitaa-ão as minas;
panerma, .no Estado do Paraná, a qnecido e itglllQraodo pela civilização. ,die VUa Ríca, Sã,O" T'OJl1é, Arcangeles,
qual deverá ser levada a efeito rlu- Caçadores te garímpeiros contar ter Jesús Maria e Loreto, antigas po
r-ante 'O mês de abri.l próximo. Dela visto ern alguns lugares ruínas de

I
voações dos iesudtas.

par+icipacâo vários dentistas de re- cidlald'es 00'111 mais dJe dois a tres
nreüros de aM,ura existiaido ainda Prossegue arestas de flll)nlruções de fren'o, sinos
de igrejas,' Qhjoetos antísticos. En- gDf, rra civilcentram-se na região· algumas tri-
bus dle índios corno os caicangs. A Nankim, 29 (U. P.) - Os comu.,

expedição levará um Interprete de nístas chineses, declaram haver

tUipil-gilta'liallli, o sr. Eustáohío Jac- c�pturado 4.000 soldados do g'o-,

ques de Campos. Os expedícâonàríos
verno centra), em b'atJalh�s' .trava

entregacão aos museus 'e institui- das no sudoésíe da provmcia de

ções 'O mame'I'13/1 lristórico e cie:n,tífi-I T.aiyu3iIl. F,?,rça,s do gov.êr�o dini-.

co recolhido. I giam-se hoje para substítuírem as,

ROTEIRO DA VIAGEM I
tropas que se encootram ,� Tai--

. Falamdo sôbre o roteiro da expe-
erohwamg, no 'Sul da provrncra de'

di
- .

I
. .

f
I Shanturig, após haverem captura-·içao ao no vai, in ormam-nos o

Isr. Curt Peter: eLo uma, impÜ'I1baíIlite b�so oomuni's-·

"O PI t, dJ ta, 10ca]J.za,da a 20 qmlômetra.s da--
- eraurso Qlue preuenJ lemos I - . , .

fa Do
'

-
•

tJ t d d quella CIdade - dl'zem notwlas se-·
z ....r sem o sei';UlIu e: es' ra a te I .

f'
-.

d f tfeI'll"o até LonJctI'i1na, de Q,lltdJe baldea-
mI-'O' ImailS e ou ,es gov,erna·--
mentaIs.I'IeiJ.nIO'S p,a,ra Aip,noa'ra'nã, pon'to fio3il

da, fien'ooVia. Co'n.ti.nlll13lremaS de ca-

Florlanõpollt, 30 �'e Janeiro de 1947

A RAJADA DOEU!

�"

. TItOIlTIoe.
,1\ pessôa do dr. Nerêu Ramos continua alvo .das .investidas udenIS-· -

d _, t FINALIDADE DA EXPEDIÇÃOtas que nele centralizou todo � ,d'espeito a ;üerro a. '

.

Q,nando lera (interventor, atacaram-no polque era Interventor. Os' centustas vão realizar pesqui-
Quando eleito vice-pesidente da República, tornaram a atacá-lo por sas nas ruirias das vilas fundadas
ter sido elevado a tão nobilíssimas funções, tripudiando sôbre Ia honra de 1554 l:jI1630 pelos padres jesnitas,que '0 acontecimento trazia para o Estado.

E 19ora o atacam, novamente porque foi o preatígio do eminente AlLg)UtJ11,as delas tinham naquela épo-
político que lhes infligiu a amarga derrota do dia 19. ca milhares {d� hatb1taut'es'. Essas

Nessas ataques jamais se fez distinção entre a .pessôa e o cargo. povoações forsah destruídas, em
Atacava-se por atacar. 1831, por AlIlitÔlnli,o R3(Po!sO e Mlamj'.elOlvidaram-se os "de lá". que é dupla a parsonalidade de quem
exerce' qualquer função, pública ou particular. Ha a pessôa em si; a pes- Preto a fim de trazerem escravos

sôa física, é pessôa rep resentando tO cargo. Esta, quando as crrcuns- psra São Paulo, Os habitantes que
tâncias o exigem,' pode .deaptr-se do cargo, separar-se da puderam fugir foram para o. Para
função ':e agir' simplesmente ,com,o homem. Homem: que tem brio,
homem Ique tem .dígnidade, ho,mem que sabe repelir qualquer afronta,

P ti
- -

maxime si produto da '\'squinhês, da imtriga, (da calúnia. res.lglo tndís-O jo'rnal udenista jogou mais iras contra (\ homem.
E a resposta veiu icomo uma rajada, na palavra candente do ofen- cU1l1-veldido, mostrand'� ao povo ,toda a repugnância das :mazelas políticas e I.

,

morais de seus detratores. .....

I
O golpe traiçoeiro, apunhalan-

O ;PO!O aplaudiu porque o :p.o,:o gosta de ,quem ilhe fale 2. verdade. do-o pelas costas, que a U. D. N.So Inao Igostaram os da oposlçao. vibrou na fi r ' t'
.

-

Sentindo ,o latego, riscar-lhe as rcarnes,
.

como q_ue ,acordaram.;E. só "
..

.

gu a p1 es)g�o�a e �rn-

então Se lembraram que o "homem" era vice-presIdente da IRep'Ubllca poluta do Coronel A1tst�lwno Ra miIllhão le a lombo de bUl1r,o, até ás
e que como ,tal, não devia ter $ido tão positivo em .seu ',rep'údio ás inta- mos, veiu demonstrar o prest'ígio.

-

margemls do 'rio Ivrai. Desceremosmias dos seus iÍni.ltugos. . _ _ ." indiscutível que o gmnde lider
. _ .

Para eles .0' vdlcel-predslde�te dIta Rep'Uf?bca delved ouv�r :as mal�res Ina- serrano tem no planalto... 'e�se rio .��� .canoas, at� o rl'OdJPa4rÜaO-Junas, os ImalS es ava, os Insu os e l(:ar ca a o, so porque ocup -

S dA
-

A na, 'nulI11 Úl aJ0to a{proxnTIadto e
aque,le alto cargo eu edo andou por sobre todo o I 'I

A

t_: .., _ ,. . .' .q;Ull()lme nos. Dumrute a viagem pielo ",sam Giongio�', v:apur italiano d!::Mas' ,essa loglca Inao e a loglca 'do P4)VO. E o 'povo aplaudiu na bri- movtmento que se desenvolveu
lhante � �loquente ,demon�traç�o das urnas.

_.
nos municípies de 'São Joaquim, vinte f'e cilIl'co mil tonehlldJa's, em..,-

InSistir nos ataques, e, 'pOIS, aumentar o propno ridículo perante Lajes e Rio do 'Sul
.

t
- ParRJloSloa 1"018011°, barcou, ontem, em (:renova, p?rn f�.

a opinião pública. ,

' CUJos vo açoes tU AmériDa do Sul, um grupo de du-pam o P. S. D. fomm vibmnte- R' 910, 2 (A. N.) - Falando á 1'e- zeIll�os e viIllte e três l\efug:iados'mente esmagadoras ... portagem, o S1'. COTte Real, diretor judeus. Es&e ·grt�pO de i'sraelitLas se"C01'onel Aristiliano Ramos 1 ho- d Do epartamento de Higiene da de�Li,na ao Bralsil" A'ng:eIllti,na Urli.-
Prefeitur'o., decla?'ou que não teve g1uai, Plerú e Clli'he, onide ,s'erão es-'
aquele orgão conhecimento de ne- lJabelecidos sob o patr.ocini,o do Co-;
nlmm caso fatal de p01'alisia in- 'mité J\omel'icamo de DirsLr.ibllição.
fantil, acrescentando: "Registamos O embarque de ,onterrn e1e'vou G'
tlm raso, apenas, na 1'tt.a Jardim I número total de refugiados judeus:
Botânico".., 'I enviados para 'o He\misfÉlI'i� Or.i
Por Stl� �ez, :'11 secretári? da Satl- dootal, pI1aCJed�nrúes dia I'tá,lia, pa

de e AsStstencUl da Prefetltlra, sr. ra ,seLeoe.ntos ,e s'esse:nIta e oitto.
Sarnd"l Libanio, disse: "Apenas
qtlatro casos toram ve1'i{'icados que,
em período idêntico de 01938, foram
registados 287 (casos".
Acrescentou qtle não ha 'f/wti

vo para' ala1'me.

Imigrantes judeus
para o Brasil,
Rio, 29 (A. N.) - A bordo do,

Perderá a Birmânia Prejudicando os
Rio, 29 (A. N.) - O corre,s!pon- COI bas

mem que pode quebrar mas não
. «pra D» dobra a stla espinha ...dente Har01d Guard, num despa-

c.h'o de LOIlldrr,es, reLatou queo· O golpe qtle seus amigos corre-

primeiro minilstro Clement AttJ.ee Rio, 29 (A. N.) - De volta da (ligioná1'ios vib1'aram contra êle foi
deol'anolU ontem, nos Comuns, que Itália, on,de' foram integrados na I natw'�llmeõ/,te a pi01' cm'tada . que

o seu govreI1no de'U á Birmani,a a F. ,E. B:, vários of,iciais resolveram podert�m te1' dado: Com Aristilia

opoI'turrl:idade de esco,l.her elltr,e comllrar um lote de Iterreno, á .rua
no ce? ta?�ente o. 1 esult�do ele�to

permaJne<ler á CommolIlweabth bri- Raimundo Corrêa, 34, em Copaca-I ml, pode.rt� .ter s�do �nu�to Otltro.

t,amic.a ou abaJUdooo-la, mas Wins- bana. ,Com as economias feitas du-' Se�l Ansttlwno 'o po da den'ota

ton Churehi,M, lideI' da opOIS,ição ra:nte a guerra, cada um deles ,entrou Vettl Jogo que a massa ele'Ítoral da

oooserva;dora, di,sse que esse plalllro com determinada quantia,. com-
zona ser1'ana começou a Stla mar-

cha para a vitória já agora ernsj.gnif,ica tão somente que a Grã- prando o !terreno. Depois, foi tra-
polgante e sem contestação ...Br,etanha pel�derá a Birimania de- çada a planta de um e,difício de

/' "O boi de· botas", como o cogno-pois de ter :feilto sacrificios ali. apartamentos e, amparado pela le-
miram os mandões .da U. D. N. sou�<\,ttlee .deolarou que a Grã-Breta- I -gislação vigente, 'solicifaram finan-

nha conoo.ndou em que a Bi,rmania; ciamento para a construção Ina Cai-
be demonstra?' qtte a sua bota ca

minha galhardamente na' estradaa],calllçará 'a libendade e a indepen- xa Econômca, obtendo deferimento
gloriosa de tlma vitória esmagadenci,a "dentro do periodo de ,tem- do pedido. Entretanto, já ha dois '

-

dom ...
po mai,s Cl1!l100 possivel", acrescen

tando que compete ao povo biT
maneIS decidir se drev'8rá peI'lIla
llieoer dentro da COIIll'lTIoo;nwe-a'llth.

�io, .29 (A. N.) .

- O :ministro'
l\iorvan de Figuer�do declarou aos'

jornalistas acreditados junto ao seu!

gabinete que lassinara, ontem mes

mo, a portaria que autoriza, a en

trega pelos Institutos - á Fundacão'
da :Casa Popular da quantia ,de ér$�
200.000.000,00, para a imediata,
execução do plano ':da construção'
de lares própriós para os trabalhoS'
do país.

QJlasi preso
O-deputado
Rio, 29 (':A. N.) - Informa um

VlelspenLilno que um fato grav,e
ocorr,eu ontem no .Stuburbio da Pe
nha, IlICiSlba ca;pi:taJ. Uma tumna do
"ls'Ü'corro u:ngCiIl!te" tentou prender
ali o dlepuül1do José Romero, em

sua própria resi,dên,oia. O deputado.
carioca, seguIlIdo o mesmo vesper
tino. chregrou- a ter os pUIlIhos pr,fJ.Sos
pelos guarda's do ",sOlcorro lWgrOO
te lO, não tendo sido oonduZlido pe
los po]i.ciai.s" diev.id·o a interv-enção
de Íler.ceiíVos Qlue pr.otest.aram ,e fi
lierrum v,er aos 'guar'ldllis que {) s'r.

Jo.sé Romero g!)za de imunidades
eS'peciai,s. O deputado earioca mais
tarde estevre na CheJ)a;Lura de Po
Heia, teIli'do reIataid'o o .caso ao che
fe de Politcia. É possiv,el que ainda
hoJe ü' sr. José Romero ocupe a

tribuna da Câmara para prote-star
contra o a:te:n:bado que sof�era na

1_ Aceitamos agentes e

correspondentes no
.

interior.

�s interessadDs devem
aPresentar referencias.

anos esperam a execução do finan,,
ciamento com greves prejuizos pa
raos "praCÍll1Jhas". Oslornais de

hoje publicam detalhes do assunto,
pedindo .providências ás autorida

,
des na questão.

Premios em livros
A Redação do "O .ESitado"

Nunca pensou ce1'tarnente "o
chefe distante" que o OUt1'0 .chefe
vib1'asse o golpe de graça nos que
sonharam tlm dia galgar' 'as esca
darias do 1'(Jseo palacio da Pra
ça 15 ... LEIAM A REVISTA

O VALE DO ITAlAI
E como bem o disse um

amigo:
"Foi um sonho dourado,
que a'oahou 'eistl)a,gald'o!

poéta

vai
di'Sluribuir em fe",e�e,jrü próximo,
meldiaIllte sorlúeio, g:mttuiltamente,
em.tr,e ais' pessoas que contam do
seu .cada,s:!Jro sooial vánios livros,
inclus'Ív,e I10maIlloes.

Assim, ])Ioils" 00 que ainda não
pl\eell!chteram o copom ,que v:ie.mos
p'llbllio8JIlldo queimm faze-lo '],ogo,
llifim-de estall'tml h.a.hillittadolS a

coocorr,er a ,essa prilmeira dJis.tJ>i
buição de livll'los qrue "O Estado" fa
rá, !Sob o patroocÍnio da Livraria
Rosa, a rua DelOd01'O, 33, nesta ca

pilLa.I.

o Partido' So-cialista
Rio, 29 (A, N.) - A propósitO'

da notícia de que vár�ns polítioOts;
deputados ,e senado;l\es Ílam fundaI'"
um .paIltido socialista, a l1eporta--.
g.em procurou ouvü' () deputado:'
Herme.s Lilma, cujo nome. 'está na:
!itsta; doIS que pretendem f\1:ndiar es-'
sa �1'O:va agremiação par1tidária. O,
deputado perJ.a Elsq.uernà' Demo.crá-·

•

tica dee;l'3Irou: "Nada de concertor
O Qiue há de v,erdàde a:pe'nas são'
converSfars no carmpo teórioo; ,todos'
conc0l1dam na- IlIecessiidade de r€ar

ticulaçã'Ü; pol�tioca dos- eloementó,s'
ma,i,s pnogr,e�sils,tais' para' tal fimr
Entl1e'Lanto, nardà de positivo, ds'
as,enLadoy prartilCJamente ·existe. El'
ffi1.ÜtO menos' oompromj;é,sü 'Ctspe-·
cífifcüs entre os nomes apontados·
na l1!otLcià. Peito menors, de minha
par,te, 'não o,s -als'sumi" quanto a'

mi,m, e' ignor,o-os.' quanto' a'OS' de-

Nada, nada doo. "ba.ga",
reSltmdo uma coi'sa sómente:

ChoraT tIlIUma cama quewte,
esta del'l1ooa amanga!

.. Que a lição do golpe traiçoeiro
vibrado em A1'istiliano Ramos si1'�
va de exemplo aos que tudo fazem
para a :volta ao mando para a vol
ta ao 'Poder, que lhes escapou das
mãos desde 30 ..•

Nuremberg, 29 (U. P. � Theo
c.apllicmes de aço, cormpar.e.oeu on

dor.e. Ove-stel'1berg, r.mtigo lider doa
�em, a Oorte de Desnazitficàção de

·Nur,etnibeI1g, COlmO testemunha no

ju],g:ame:nlto a que es,tá sendo s�
metido F,r.aTIz von Parpoo. No seu

d/eimento Ove,Slterberg acusou '0 an-

'tigro dirPbOrIllJwta nazista não soonen

te ,dte leV!a� Hiitlé.r. ao podrer, mas,
JJamberrn, de aldotaT tOs di'sp.o:sil(j.vOS
economico's necCissarios ao com,eço
do naci'onrul IsociJaUsmo.
As doo'Joar.ações do eX-loheJ)e dt'

grupo ddl1etjs,ta que .apoiava o

"Fuehrer" nos ptlmeiros dias doO
nazismo causaram\grande sensa-

ção.
...__

Léo sua libwdatde.

PAR'A ' F E R, IDA

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
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EF R R A S,
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