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Espetacular ataque do exército francês Manifestação ao candi-
Ranoi, 3 (D. P.) _ o ataque de i'n0erudi,ando residências e igrejas, na região de Nam Dinh, 50 milhas d t d V""t "

·

gramde amplbtude Iancado pelas As aUlto.ridaJ?'es francesas nesta �a-I a s,udé,Sf�e desta oapilt,al, l�:'aram .

a o a I o r Ia
rorças f'rancesa.s na madrugada de pbtal, acreditam que as forças IU- de' roldão as forças' mdo-enmesas

O[)ltem, próximo á .0apital p. Indo- doehinesas deram, início á sua cam- que haviam conseguido, perfurar
ehina foi coroado de pleno êxioto _ panha de "f.erra d�stada que, se- as defesas gaulesas naquela área.

segUllldJo i1nfommain IJIOIU,cias 1'8C\)·- 'gumdo ,propalou a rádio víetnames, Os despachos procedentes de fon

hídas hoje. l!ugindo. apressada- Jseria lançada dentro em breve

pe-I
tes francesas' inlfo,rmam que a zo-

mente ante o avanço' íruntérrupto j!
los'. revoltosos,

, na. conquistada pelos destacamen-

das colunas f,rmHoesms,. os índocui- .

* * �
.

'I
tos do exército francês na região Ineses estã? �eixançI� para traz ür- R�noi,? (D. P,) -,. 'I'ropas fran- setentriOlnal da Indochina 'está sen-

mas, mutllçoes, ,mortos e fendas, 0eSaS em espetacular co,ntra-rutaq":le do' cOilllslrderf!.ve·lmente amplIada. I

o terrorista '$8"8 enforcado Plano· rodoviarlo do
Jerusalem, 3 (D, P.) _ AIS trO-j foi 'seníterroisído á marte a 2 de [a- Bp·oArOto· do Sul
b

' A " Alegre, 3 (A. N.) _ Eill-
pas nrítãnécas írastalaram novas neiro, por um ataque á delezaciae contra-se nesta oapíta! o enge-
bar-ricadas de acame faJrpa'oo e de policia efetuado. UQlVJe meses an- nheíro Gumercindo Penteado, pre
unir-am-se á nI.oJ]á'�;'a, para forma- tes Gruner nessa-se � assínar o1" "'" l' nH '. L'�L" '", � '" , � sidente : do Oonselho Bodoviárío
rem pesadas patrulhas de ruas de seu jreourso de apelação. Seus :rud'- Nacional, que aqui veiu convidado
oito a 10 homens, encruanto s·e es- VlOI"'ad'os crue se to....1lI8'l'IaID peritos"'L�'l� 15" '1� �

.

IJLl' pelo diretor do Departamento Es'-
paIIHlJm os rumores . de que Dov em "undergroumd" por se emcar- tadual de, Estradas, afim de supe
Bel Grumer, membro do under- regarem de casos com capangas de rtllltend'er os 'Vr;a;balhos de "adapta
�r'OIUlndl" [udadco condenado â mor- Hitler, declaram que seu eonsti- ção desse depantamento á, Legi\sta':
te, sUlbi<rá á forca terça-feira pró- tUJint,el não quer a apelação. ção vigente. Esta formaâidade é de
xíma. Sabe-se qUle, o govêrno dia Pa- grande ímoontancía para b Esta-
Fontes bem informadas declaram hestina deu-lhe um prazo aré �a- do, pois dela depende a execução

que 'o g)oiV'ênno da Palestina íntor- nhã para decidir. Enquanto Isto, de UIlI! vasto plano rodoviário do
mou aos' Í:íldleTles' da 'Agência Judaí- cresce a tensão, pois a maioria-dos .Rio Grande do Sul.

' .

ca Qllle se o judeu húngaro for en- obser-vadores- acredíta que o enf'or-
forcaldo, oa Palestina será posta sob camento ·'de Gmmer alará lugar ao A Per'sia pediuum toque Ide re.colher de villlitJe e CUlllliPl'limeln;!:{), pela Irgtlln Zva,i Leu-
quatl'o' hor.as de drUiraiÇão. Adlianwu mi, d'e·-su.� ameaçâ de "reação ime- T�erã, S; '(D, P,) _ O premier
que s)e, oóo,rmer qrtl,alquer vjJo!m�cia� d!iâta'�. ,O·� bad,r:n) ,d,e Rehavia, alUde Qav,âJm, éin' caflta �

.

ás ,-, enilblãiiX:adas
ClOlnfomue ;vem sendo, ameaça(d!o pe- fioo a Agêncita J'Illdáica e ourtT'as re- norrtre�amlelr.icana,' britânica, :Er,a'nce
la I�glllll Z�a,i Leumi, será

imrpos--l
partições judiai'Cas naei1onais, €lSte- s<a 'e l'UlSSa, soIilCitou que n;�: fo�s<.l Os I destrui'dores de Varsovia

ta ,tel maJ'lClla} em �lgUlma's álJ'eas ?O ve pesla\dlaJOl�p.te fortiftcado, drur,a�l-_ cOln�edli:do UIIll lugar na colIllferên-, . ,.. '. , '
'

p3.1S. GI1U[],er el)lJ1!IDInlllJa pI1e\S\). ELe te todo, o dia. .

cia da p,az .alemã, soh a alernação LOIlldr,es, 3 (D. p.) _ HItler deu ;cwava la,nçar toda a culpa da de-s-

____________.:..,

'

.______ .ldle que a Pérsía rt1nha r�ivim5idica-· ordells eJGpr·essaJs para que Y'arsó- írnição da cápital pOlloriresa no ge-

'Aumentara' preço da' gaso'II-o'a ç5es a f.azlerr COillitra o govêrn.o e o via fos's\e "pulver:i.sada" Iog{) após neral Von doo Bach, o 0Omantda�-O P{)Vo alemão.
I o levalIlIte do exémito "\sUJbLerrâ- te alemão declarou que em segul-

RIO, 3 (A. N,) _ ,As 'compannhias importadoras de gasolina 'en- neo" polonês, em Uig'ostO de .19441d'� á_ s\llJpre�ss_ã� do �ley'��e, sua

caminharam um requerimento ao Conselho Nacional de ;Petróleo, �o:' Aume'ot,�m _ declarou hoje o general Vou den mlssa{) haVIa hndadQ ,.e)tqda a au-

licitando, lautorização para' lwmentarern em 20 centavos o preço do li':' U Rruch .oomanda;llIte das tropas al'e- tortdoo1e reventia e)ll(,ã,ó .�� GU9taV

tro idaquele combustível, Este pedido foi instruido da (iocumentação OS preços,
mães de as'sabto na állea. crupita.il, da F.ischer, <COlmo admini,str'rudor civil

correspondente ao aumento do preço nas fontes de produção. _ Polônia, p1errulMte o trilbllnal de cri- da ca'l):ital. Frsch:erj foi, rucusado de
Riç), 3 (A. N.) _ Apesar de inu- mes de gtuerra de Varsóvia i.nf.or- iucendilar V,ar,sóyia. 'e ordenar a

m_eros laboratórios estarem anun-.,I. mau.

.a. emi,s·sora of'ic!al p,oll'Ülue.sa. execuç&� de mi,lhar,es, de poloilloe
cwndo o ·aumento. nos preç�s de Re:FllItando 'UiS aoosaçoes felltas por ses, par,em, procurou lançar a cu1-
diversos produtos farmacêúticos, um outro prisi>cmeiro .de guer,ra pa em Von. den Bach aoolarfbillQo:

ROIIDa, 3 (D. ,P.) - Os altiados hoje a COIIllliS'são Ali1111d,a de ÜOintro- já a partir de�te rJiê�, sab�-se q�e alemão, Gustav' F.
.

.iúhe:r, aIllttgo gO-1 "E1? "estava Uip'�r;��S cumJ;lr iu.q� or-
.aJbo1iram t3J sUJa COIID1ssão dle Con- l,e d!eixar.á 'de existir. A cOlmuJlüca� tal aumento atndq. nao f01- auto1't- vel'liltlltdor de Varsóvia, que pro- d8!Ils" .

�
_ '. ' "

tTtoJ.e a pántúf da Zer{) hOI'a de ho- çãb do general Mongan acrMceilta zado pelo Ministério do' Trabalho.
.

je. COIIDIO se·sab.e, esse orgaJIlilSIIlú que-as remanleScelllte.s � a�ividaldes °deVaesnsduontsoe�copno�neUsatesemd'.;aSeSe:UadmO!-' O .plel-Io·. em,. Per.n·a.. m"·buc'o.fui e�::he],ecido pOUJC<'> aIJl'Íle.S dia· as- dia Oomissão "tp,assarão a ser de- " • w •
.

siniaJl:JuiI'a do aJI'lIDist!ício com i a Há- sempenlh!adalS' [pelo •.Q. G. dias for- nado .pela Comissão' Central de
lia ,af,im-<de servir QO(IllIQ OOnsellhéi- ças aliadas". A med'irdia foi romaJda Preços. ,

. RIO, 3 (A, N.) _ Continua sensadonalizando 'a JGpinião ,públiea; •
!I'Io: e SUJl)el"V!ÍJsor d.o govêrno 11la:lia- 1PÜ\lXl1llie a ·Comi.s.são die CoIlltirole i j;á. {:puração do pleito 'zem Pernambuco, :OIllid,e o caI1jdidato ique chegar vi-
no, Aissim, o. gotmera'l Sir'WiHiam lJlão rem' mais' ra:� de ser, e a R'ell·qu'l-a d'e" 1

.. d
'

t d' ot() di vantagem
,

Mo"""u,. Sll""",e\n.A cOlIDalJld"n"'�' alia- ,�ua eXJt][]'".'i� tJa,z .pn ....t.e ,da ·r�di.iUI�a-o
'.

.

I
'.

r' .t9rios9. �a vez ".conSiga .,apenas, I ua� .cen enas e,. v IS d' !ed' .

• ..".... ,.... v .. 'IJC' � Y"V QU, v sôbre 'o seu adversário. :Até .ontem, ao 'meio dia, Q, resu ta ° ava .rao. "r.
do lI1a âJ:1ea do Mediterrâneo, alllUill� ge;ral doo

..
es1la!baLooooentos :m;ili", - Sto' &OtODI·O B b L:' f3' b·· h u�a' v�ntagem linferior a \mi! ' votos I Falta

,
' cioUJ ,"""IA a; pa.rítir da: mela noite de l"BS alia,..Jlos iIla 1i"'a'II'a. "

,'._ a ar osa Im,a o' n.n "o .

E'
.

ü'd t ...
'i""" >li ,� '. porém,. ap:u.rar' 30 umas � :capital.. o:seu Ico�pe or, nes. as mas,

) Rio; ,3 ,(A. N.). _ Realizou:-se, on- , , .

Iiss
' , . :.:a

espera tirar a difer,ença, J\{esmo' que,' o v_enha ta ,!Se verIfIcar \ aInua

Questões e.CODoml·"8s ·80"1·81·8 tem; nestq :a�ital, a �ntre(ja�solene haverá a, incognitâ"dasr .ie1eições .lSuplem,entares. A {corrÍ,da, 'com'o se
" " , .ao culto publt.co da.�veneraçao, du- ,(

RIO, ;1 (A. N.) ,_ Adianta-se que vai ser Jinstitudo junto á -presi- ma partícúla dos ossos de '. SÚ"to ,'ê, é empo,lgante', e o� '"partidário d� :amb�s, as !ca�dida�uras r�fia� :adência da República um orgão pa1'a est.udo das qúes{ões econ6m'icàs--;e AntÓnio de' Pddua e- LÚb'oa, dádi-' "itôrio, dizendo, no entanto, corno na jglTla turfIsta, que e a sera e

8ociais. Paro,';os estudos desse orgão seria ;utilisado:o ·ivasto Imaterial, va do.cu,rçle,al Dpm>JJ(Jnt(j,'Aloisio f�cinlto ... ·

',' ,.
"", '.

colhido lJ)el:t::l comiss4o organizadora do Ins tÚu to" dos 'ser,v1ços Soci.dis M4$ell'aj ex-nun,do. apostóliéo no

do Brasil.
.

..' Brasil, aô monse.nhor' FeUcio Ma-'

�:;:�t����iÓ:::'::�;:���d;a�:n� ,O "cr"u" z·e''::I·r··'o .' '0' 'a-O' ','sel'ral' '·.d'e-s'v·alorl·za:doC a n d i d a tos' e I e i t o $ �;::' loi. oomm"iád" O;�aldo

Rio, 3 (A. N.) - COIID exceção .aliança PSD e PR; :Saia, Otá-V;io
dlos res·1llIbados de Pel'lJlarnibuco, M:;t�rubeira, ,da ooligaçã{) DnN-
Mato GI1oiSJSO, Goiaz e Rio Grímde PSiD; Espiri;tü Saaito, C�rlos Li-
do N.ome, QlUJe ainda. podem w,frer delIUlherg, da llllia:nç:a doO PSiD ; e

a:1®um1aS· alTerações; estão eleitos UDN; Esta;do do Rio, EdmUlllrlo. dle

gO�I'1IlJadorés, .. 'Os segUJintes can'cr. Macedo" Sowes e Siliva, da. colig�-· LonlCl:r·es, 3 (D. P.) ._ O emcou

dMoS.: Amazonas. LOO(pOldo Ne'Ves, ção DiON e PSD; São BaIl.1ilO, Ade- raç8ilClo 'VallguaI1d "que oOIlduz {)
da a,li:;tlllç� DiOiN-P11B; Paro, Mau.., ,mar ·de B:at'I'os. ldia coliga.ção, PSP Thei e· a R:ailllha da Grã Bretanha,
!l1ai Carrv:a\llho, do PSD; Ma'l'lajl1hã'o, e BCB; PalI"alIliá, Mo,isés Lupi'en, da jUlMtwmente oom as 'pr.j,no�llts Eli
SebaSltião Aioher, do PTB; Piaud, R. c()iligla'ção PSD e DDN; Santa Ca- zwbeth e Mlwg,allet, 'em sua Viagem
l1urr!tlii<b, da UiDN; Geará, dlesem- taJrinal, Aiderbal Ramos, diQ· PSD; á Áfiric.a do Sul, naV'ega agora dire-
.ba'Ill!adror F,auSltÍono Aubuqu,erque, Rio GTrande do Sul, Va].tJeJ,"' Jobim, tamellte- pam as iLhas Canárias,
,dta DDN; PaJI"aih.a!, OS.VlaiMO Tri- da ali\ança PSD, PRP e PCB; Mi-,

rup6s ter enfrreIlltaido viOllenoo vem-
gueiT'O, <m DDN; Alagoas, SiilJVes� nas Gerais, Milton Campos, dia co- PlQraJI na baia Riscai·a, .que destiruiu
fr-e �éricles de Góis Mionteiro, do leg''lçã·J. DDN, -dlissh:llãnpia do PSD nnúmeTlos pelltooces dos soberanos
�SD; Se!1gli.pe, José Rolemheil'g,' da .e PR.

.
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o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CONvIDA A SEUS RE
LlGlONÁ�IOS ,E AO povo (EM GERAL ,PARA A GRANDIOSA MA
NIFESTAÇÃO UE CONGRATULAÇÕES 'AO GOVERNADOR ELEITO
DE SANTA CATARINA, A REALIZAR-SE HOJE, AS 19,30 HORAS,
SENDO PONTO DE CONCENTRAÇÃO O LARGO FAGUNDES, ON
DE FALARÃO VAR lOS ORADORES. DESSE LOCAL SAIRA O COR
TEJO DA VITÓRIA, RUMO A PRAÇA PEREIRA E OLIVEIRA, ES
TACIONANDO .FRENTE A SEDE DO PARTIDO, DE CUJAS SACA.
DAS SE DIRIGIRÃO AO POVO OUTROS: ORADORES E, POR
ÚLTIMO, '0 DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA, O NOVO GOVER-
NADOR CONSTITUCIONAL Dp�'ES"TAnO�'

'.

Rio, 3 (A. N.) - Telegrama aqui elevação dio seu valor, f,a,to este que

di'Vlllll!gado -hoje, pel>a DlJlitoo Pl'ess, tmnibém Qoorre oom outr'os paises".
diz que: "Se�l1lMdio os circulos e<:o- p,�� ,esclareciIlllOOtI!> !J

nôcrnJi,cos bem informados, os meios 'l"e:>peito '00 MilllÍstér,io da Fa�nda,>
financeill'\OSo. bl1asil'eiros vêm 'rlIisOlL- a reporltagerrn de "O Glnl>o.�'· ali

findo há algum t-eIDIPO, a c.on .;�- úIbIteve 'a segui,nte int1olrinà'Ção·t· f�O
niênaia dle dar um n'o,vo valor ao �ovêrmo não dogita de dleSlValOri

crU'zeiro, es:pecialmlente p�·ra o f.im Zair O' cruzeÍn}, COIl11IO Já t'e.ve oca

de exportação., ÜOIIl1rurdJo, - aJCres- sião de'afirmar ®l car-álter' ofioi8I.
,ceuta _ ,até o momen!o não SI8 Não 'prooo:r,a' por outro ,Ladio efuvar

,saibe SJe os flllJnci!olliários do tJ8JStouro 1Jhe o Vla]ror. 'Iloido OI emrpemho da

br.a&.ilei�o adotar:am qUlalquer de- [p!ol:ílticao finaIlioeiTia dio presidlente
cisãh a respeito. De acôrxllo com as DIlLÍll"a é ClOlllJSegll'ir a 'fstabilild:ade
imesmas f1onte\S, no BI1lliSH, há os da nossa moeda: Em tornQ desse

que favorecem a de�'tol'lização: do 'obj,eti'Vo e".q.Ule· s,e diese!IlvoOJVletrn os.

cru:zei\fO e outr.os que propõem a esloll'lÇos dlo �ovêI1lltO" .

Ano x'xxm t FtJ,I�Óp�'IH�,,'te-tça�'e'ra� 4' 4t Feverelte' de 1947 I 'H. 9945
,.
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Ru�r�i.s.·�a�..�.,.�a;pli·ta�I::D: � ... p!� 1�.)Afr!�t.� l!!1M�1é ;r�J!'�e I,··

'V
" :lia':.l'eaJ inglesa deu as despedidas WateJ110o, AttIe� e :vá�Q� membros

.' ���--",,; .; .', '," cCrf' �5o.,Oo"o· .

',iv' rhiItha'l'es ';dl� subdítos br,i'l'álnic.o$ 'do '':''ibinete se ·�:O()1ntm
..:l.\�am-.' . Dl<!. ;s-

.

..,.,....,..trC. . ••.•. ' • r... "* ""

rrlmestre •.••••. Cr$ ·25,00' : que se ciJruC8IllbJ13JIla:m no cais, quan- tação para a�H.,ésen;ta.r-' às despedi-
•. � .•..•.•.:..... Cr' 9,oó "'do'ooegou a esta c�dladJe do Iâtoral das ao rei.

'
. "

Número anIso .•. ·Cr$. 0,50' -b itâní o fim: d tom d' .
.

Nó Interior
.' ra a c " a I , e t ar- O. cruza. ort, "A raénha mãe li .írmã do rei o

Ano. • .... ; ..... , Cr$ 100,oó .� baJtalliJa Vanguard" pi�lI'a uma dUJqlUe de Ghoucester e a pr.:iinc�sa .

Semestre ..

'

�..... Cr$ 60,0.0 Vl�em de 3 meses e meao pela -real, � condessa " Atl1J.ÜIÍ,é- viajaram
Trimestre . .... Cr$ 35,00' Mrwa do Siuil.

com os reis aJl;é' Porésmourth. O'

Núp1ero avulso .. Cr,S
.

0
....
'
..60.·.1

Dando micro á prímeirn
'

grande CI'1IllZ'adoc de batalha Vanguard" foi
'·wa�eIm desde .:'1939, .' quando o- rei construido eSlPeoiallmeU'Ite para re-

Anúnào8 mediante" colitrato
. JoÍ'tg:e é a r.lli:nha E-Íizabefoh visita- ceber passageiros da família real.

'..
-

..

.

,. .' ... "('[am, ,OIS Estados Unidos e, Canadá, As princesas Idla ]In,glalterna pela..Os or�na,is, ...mesmo Dio
-

.....
, a:.Jtírn,.4J:i.a real chegou de trem da

publícadós, !Ião serio ,. Clâ!PifaJ.,', . prímeíca vêz, vão conhecer os ter-

devolvJdos. ':.
. _

." :
..

_. .:. ..
.

A direção'" njio se. respoa:;' .' '13ffliIQis' de músicas tocavam e l'itórios do Império. Ao qUI�' parece, '

sabiliza pelos conceitos ,ilIViõés sobrevoavam a didade. esta viagem poderá ter seu carater
. emitidoS. nOs artigÓ. .

'" :'A . fiaa:núl1i'a real . partirá amanhã poâitieo, pois do \3ipoio que Surnuts
assinados an:itt€tS de, ·ama-nhe,s.er. :&TI Londres, dér á Comrnonweadth dependerá a

NOSSAS SECÇOES funen�a. mwIltiJdlãó s.audo'll.r farnília sua permanência no primeiro Mi-

Direção 4e:f' .- .

.
real, d!uJria:n:te, todo o trajeto do Pa- i ndstério da M,rri.ca do SIU'l.
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Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco' Francês Fr,fr.

11tt@@fk,fijhM1- f�= Belga �t 0,4271 0,4�21

.ã�W.�N��,..����.. �����.�I::A�. Ta.xaS�,I.firneCida'..s...: �:� :::��=iU!t Banco do' Brasil, CLUBE DOZE DÊ .AGOSTO
�'�í��tDt·p.·$;,di:::::::�::::: mr . -�

CARMAVA" o.. ;', '•.94i .' , IMaternidade •• " .... " -\......... 11.,. . .

l!asoitlll Nerê" Ra!D�_ lU" ..

. . : A V I S O
=�����:i:�b����::::::::'i'!ll'" Três 'mediêos: 'nazistas. cond,enados Levo ao' conheclní�%\to ao� ire. e6i:ióe e euae exmae. fGlmililDv

H� Militar .I ; �. U�1 '.' .'.'. -.
. "'.:. que a Diretoria do «Clube,Doze de Agosto» resolveu Halb:ar bailee �

14 �� C. .. , .... '.' :.: '. l$JC' F'l'runkifillJ.'lt, tU. P.,) - O Tri'bu- !lIs'Í.lQ fpram: tarr:niI;Jem :,S:HnteI1Ciados fantasia. com inicio àe 22 hora•. nQ_' .egulntes dia•• do mes de Feve-'

�:'�--i� �::,:::,:::::::�::::�: '��� MI -alemão cQIbdanou :três médicos' a peIliaJs.dte prilsãio'ce,lular.v,ari:aJndo reiro: .15 (.óbado). 16 (domingo' e 18 (tprga-feira), reser-vando o, dio.
OIP!taala aos Porto, " :.. use ';n;a�ils<tas Lá �nlm'te, com:ü '", cu]jpados' dJe'·:quaJt.l'Ó- mes.es· a" oito' anQ,s.. 17 (segunda-feira). para a ves per�l infanti,l. dai .16 às' 20 ?orae.
1.6"- <!. :a.' ..õ" ..... ; � lelOl '

•. ê,·. . ,"
.

"

. '.: VENDA DE MESA ... Do' dia 10 de fevereiro em "hante. dula:.
��Ii l't>� .. " •. ;, .. ",.: 1201 ..de ter.eIp apl,wad:o a prJIIlt!l}'�IO da 'Entr.e 'ns CloDlçlenado:s fIgura a, qll 20·horc;ll. nll'·e6de·' 'do. Clube; terá<iní-ci'ó"'cr-retlerva de muaa .. pelo

:���a .:;:,::;::::::;:;_;::::., .m: ;EutJh'�a&ia'a miaiS' de inil pessoas dra. M.athUdla W€'bber, médwa da- ,«;IrAs", de chegad� do.· . .tci�. no· �ecirito' .para
.

elle fim deeignado. O'
. A; GizétÁ ...t.....:,�................ l�SI iDooolhildas :'aJo asil'ó

.

die loulCos da quelte ·estllibellaciimiooto. Os
.
outros 'socio' 86 poderá reaervar ull'la mela. O prego da mesa numereda..

·Plãno,da'·:l'arõe·· ;.1.0 ' 151, . . .

d 4L. 11. A 164; K'almeIllhof;.�i:lJU.raiI1rtle:() regime hJtle- dois são os dJ:1s. WÚLh'elm RosStIIlan- co�· ire-ito�. �deiras. obedece�do à �isposigão ,cC)�stante da plaat..
Eaip, P-'"i& 0rtIaa •• - ••••••�... .' ..; , .- .... ,.

di
.'.

t 'd' H"
.' ". ·w· exposta na sede do Clube, será o segu:�nte: .

-
.

rI.sta. .

A •••• •
•. � m�n,l's ra ar, e ermanln. leSlse', ,

AsSINATURAS PARA TODOS OS' �ILES
.

(lR$ 8000
'

OUitJ;'OS trai'! fUincIOlllarlOs. .dess-e médJ.00plOhefe. :,
.

lYJESA
.

AVULSA PARA' CADA BAILE . • . CR$ 30:00
;::=::::i::;:;;::;;:;::;;:;:;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;:==;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�.;;;;i;:==� . , , INGRESSOS, -- . De acôrdo 'com as instr�g6es ha.lxa·du pela DÜ-.-·

F_...OR.NI.T,.u.RAs..
,

._

E" UTEN.SILIO·S PARA 'l�nOrgia e que elerão') d_istrib1iidas. tao�..

"

era.:..•6cioll. o. ·P�.!':9ô.'paral o.
.

. .I:..eoe a.vu aos lerao- os eeguln ee'.; , .... ,. ... . .,.' .

. '�;�;,' OVAIV�S I:. RELOJOEIROS".. ;. ,.'

.

.'�I\RA . TODOS" OS BAILES "CR$ 300,00 .

Bala'nças' para ofiCI'nas - Para
..b.riihant�.s, -;:_ Làm}n�-d()Iíe�': ;', . P,ARA .- 'CADA ,>BÀILE''ii•. r: ..; GR$ 100:.06 �,.'

Tornos para .relojoeiros ,_ Baohos para 'doura'r e pr.a-
NOTA -� A meea'avuleo s6 poderá eer adquirida ap6e a r..ervQl..

tear - Cordas, vidr.o.S_ p.ara 'reI6gios. ··e'c:.·

I'
da. de·ae.inatura., para t"dÇ)s o. paU... ':. I_..

,,"

'Secretaria. e� Florian6polill,. 28.de Ja_:r;leiro de 1947.. ' .

Preço� � pros,p�'çtos Ç,(_)Ip a" \;
.

: '.
.' ELPIDI'O FR�G9S0: ��retári� G"ral.·

CASA 'MitSET,Tt .-

RUl Se�inãrio, 131 -:-A,35 �'São! Pa�io. '. CURSO DE'· MOTORISTA
."

• "�I '" ';",},

r
. ,

•
.. ··1

DE ,P·IO N E·IR O
A SERVIÇO'DE V.S.

•

C·
A.

b·:, : ,.4 ,·B m I O
;. <

J SIMBO- l' VENDA ,. COMPRALOS LIVRE LIVRE'

. .

. "�-r"
MOEDAS'}

/75,441618,72
0,761

10,44570,6039
'5,2109"'
4:3738!
4,5967:
10,6062
3,9008:·
1,7146;
0,1574

74,555
18;50
,,0,752
'0,4361

,

, 0,5968
.

5.1496
4,3224
4,5094
10,2778

"

3,85,5
0,1556

.\ .

"\.- !

'1'

FILIÁr. VAqIG: Praca 15 de",N�ve'mbro'
EDIFICID LA PORTA Telefone 1325

FA,RMACIA" ESPE·RANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e àmaphã será a sua prefer.ida ,

Drogas nacionais e, estrangeiras � Homeopátias - Perlu-
.

marias - .Artigos de bo�aeha.
Garante-se a exata obserVância no' receituirio médico.

, ,

Teoria e prãtica - conhecimento <;lo motor ..
Atendem se eh'amados pa�a, reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO,

.

40:�

Curso
------.--_._-._.

Antonieta "d� 'Barros"
e

,Serviço de Pronto Socorro de Automóveis,'
Ensina':se a dirigir automóveis'

.

Amador e Proflssío'nal'REABERTURA OAS AUL,,-:S' y'o. de �arço
M:3tricula das 10 �s 12 horas

Dias 22, 24 e 25 alunos que já frequentaram o Curie.
26 e.27 •• alunol novos dos 20; 30· e 40 anoll.

alunos .novo'! do pr�meiro ano.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

o ESTADO-Terce feira 4 de Fevereiro de �41, 1
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rLIRA, .TENJS·· CLUBE'�Dia '. 8�
.

Festa -; 'earaavàlesca .

des estudantes. Mesas a, venda
Reloj'ôária Morilz�·a Cr$·10,OO,' -Nao< percam, �Dias ,iS, "17 e 18, 'baíles car

navalesces, Via- t 6f matínéeníantíl, Venda de mesas a partir do dia
'9 às -J 5, hs, na séde 'd.ô::_Clu�e a Çr$,:��!:�.O.,OO-

"

,') .. '.'
.

..:......-_..-----------

A reforma ,Reafirma�a:
.

'8. aliénça ·a.ngto-russa
.: bancaria

. NO'V'a York, (U. P.) - A:aHàlll� ameáça-los. IIlIa �llII"OIP_a OriclIlil'a[ e: lhísta 'e ClOOlSOlidar a influência na

Rio, 3 (A: N.) - A coméssâo en- <ruJsM_,bruJtâni�, foi neafil"Inaltfu.. É' !l1:01S. B:ruÇan§.' EurO(p�, oonrélluindo ald.mça com a

caoregada de estudar as sugestões o si,gnj,f,i,caJC!.o· da tr,Óca dJC ca,r'Ms �'- _ ae.viJJÍ quase já exa:util!-' as· van - fNin;ça· .Ó: '.
á reforma hancéría no país reali- 'W,"e "Bevân. e StJa/Jtill)-" É' 01}1trn ali:ança ta)gie:ns' de "um 'JaoolaOOr.ação lljllHa- S�,' deseiou, IDiUJto beIlI1PO,

. EDUARD?' H<?RN, .'
zou, ontem, mais uma reunlõo, NlisslO-Ibinirt.fw1oa, rnaíor; qúle a 'pre- It�il com os EE. UU... Obteva o CliJel� a enlt8ndimenlto com os EE.

'Transcorre hoje o aníversãr io .

d "7d'
. ,. ". "

.,
" . U'U "",' _� íd tal mbína»,

,

. ".
;', ' WPP"lCI.�'fi 00,,,-: .:. as mencionadas; SU- sente, está sendo pl1eIP'8.1l'ada... e'rnprélSiti!l)1o, e ilJ;SlOU O poderío ame- ,: e .""'na 1Pl"'t:a.am o ", CiO '""

rnataHclO do sr. ·Eduard� Horn, f'i- g,eS{tões.·
.

Porque "�Ói . necêssáoío -rJ-iT'lnar írrliCláIIlO para por. ém oheq;lli Os rus- ção. A vitória dos ll"epuJbllÍlca/no!) tal-
.:g��� dfl'e :el-evo lstar .meI'ÜS comer- Foi aprovada a fo:Nn.ação do 00- a validade do tratado d� 7942,? . A SIÜS' no- Oríenãé Médio. 'De âgQIr.a vez o tenha CJOIIl"'lencildlo d'e' que o

. ,"'IaIS orW!fi0!po itanos e chefe sía 't 1 'i B
'

C
.

1'" . . , .. .. 1Jl...� ••
...'. . '�;n,n" pre.. Y,

Ed _.... H
'

l'
plJ a .co aneo entmal, llni1leu.ralI1lC'Il- aJlrança tilnha 2 ,bus: evitar a Pl3.Z em dâante, SICT-Rl"","a maas VaJlltOJO- amJtagonJJSlIlllO 1'I\!SI."Co-ameI'llva,u'0 -

-

fIrma 'ualUO' oro e Cla. te nert ..' ._... _".
. ...� f-O<TY01n

•

l' e" .

"

ti d
e pertenoents ao governo. FOI, de- em separado oom a Alemanha, e so o .papel de !IIli6d!ia:<.JJor entre a V'iijreoora mlLl'lJU """"'lP0, e me ana-s

Muito es- I'ma; o pelo seu cara .

d eh "

'

. . P ,"
' . ._.... nara

di t', t
" Sl!gI13/ o o sr. ermont de Miran- eV'ittar a _guerma de desforra da' Ale- Rússia e os EE. UU. odería assim agiOTa, :qara o U/mClO camsnno �

ter o ISI '�I1J o aníversaríaota re-.J, 1 .
. .'

tal
. .

1 .. da·

'., , .
uJa 1"6 ator de todos os trabalhos manha. Esses flJlIliS perderam o seu .arnaimíar 'a oposição contra sua po- que

. vez evite o 100 aJmelll'Lo
.cebera hoje, os· efusivos cumpri- :I""�' RúSlSI'�.

tos d
'

.

.....
apresentados sôbne o a-Mi'go 2, que sootJjUlU. lítica exteriOI", no Partido Traba- ...

;lIl·en os rre seus amigos ·e anmira-
versa sôbre a 'Irut aJO

-

d BP 1e@ 1m t
.

1
...

,dol'es, aos quais juntamos os do
1 t;g)r lzaçao .

O a ai' eu e posSll.;e .

para a

'''0 Estado".
BaulOo CentraI. In�<:'ytIerra ou: pa:a a Russla, dJecla-

Vva. ALICE DA GOSTA VAZ
(l'aJr ca,�,oaI a aJ,ilaJIlça. O trnJtruio,

A d 't d h' 'I t

[lI]
� êOU1Cliuid'o an'Íje:s da ONU, tem UUlla

a a 'e üJe as'sma a o· na· a-

-� t''ji' d 'd AI' d. IDrJ' � J
ma,usillllla para qIlLal .pode SlelI" sillibs-

, CIO ·a exma. vlUva . l'ce a
, i I "

'

'1'. �It V "''''ma d d t d 'r
.

I htillJIldo pela Canta, s·em pI1eJl11Z0
{Uo", a az, Uw 'e 80S 3iC8J Ias VI - '., ,.

t..... 'd t
.

E t 't ;�==' ma�el'lla,l a qoo!lQiQ<er dos S,lgnaltru"lOS.
\ uues, resl' ·eTII e no· s ·rel' ü. -.._ =-=== ==-_._ _ _', . , ..

ARNOLDO CUNEO Borque, enttãh, o Kmem11n IIflSllS.ttu

Catolicismo' nl(} e�elareci:menlto da Via1i.dladle. ,do
Comemora mais um aniversário

• 111�ata4o? . Os motiv·os são de ordem

O SANTO DO DIA diipllOlIllátioa e pS'ÍJo01ógka. A ImgIa
terra e' a Rússi1a não tClIll agido no

último ano e mei,Q
.

como aliados,
8tO André Corsini, Bispo' e m1as· como -inhn:Lgos lliuma @uerra

Confessor f1ulbura. Um velho' oOISlbume, diplomá-
Era eSlte salll'TIO descendente de t1eo manidlal que alúa:dios ajam :'em

uma, nobf\e e antiga familia de Flo- oOlllcerwo", me.slffiiQ no que não tem

I1elIlça, olnde nasoeu, ·em 30 de no- que ver com os obj-etilV'Ü's dia a:lian
vemblro -die 1302. Sua mãe' tinha ça. PliC:SlUme-Se que 3llkad'Üs não se

UIIllJa visão- que lhe indicava qlIlie ia l§Ue,trei.CIIll., A 1l11?a!f:'il!1illa,çãlJ da ali,an
dar á liu1Z 'llIlD loho, qUie, PlW'éim. ás çm, balSl1:lIlnille v3/S.i!a, con:tra a . Ale
portas dI() COIIli'Viento dos Carme[itas' iIl1Jatll,lm, siglnif1Joa: is�o .

s'f!
.

tralIl8,gor:maria CIlI1 um oOirdeiro. Sta1ilfl, .ewdel1lbeanenlte, quer uma

P'l'ofundamente Í.m{pressiolIladiQ. com aJ:iJan<ça üOIIlrllr'a todos "lOS 3JgII'esso-
o que lhe par.ecia· UJm avis-o dü alto, fieiS", ,e não apeuaJ& oontra.·a :Al'e-
a piedosa mã,e consagrou s,eu fi- maooa ['1�ditviliva. V.Í!sa �qui}jtbr.ar a Ilhi��ho a Maria Santislsima. e fez e:stneiitJa cola\b.OII1a1çã·o .ang�o-3JlDieri
ÍJllIOlO' pam edl1laa-Io no cammno das oan,a aom uma oOllJahOlmção l'IllISSO- I

vir.tudes cristãs. q j.ov,em Aln,dré, bTitâ!Ilit.a. IelIltmtalIl.to, desdÍé- "seu. 'duodécimo' Há peI1SiPeati'Vas palra a condu
ano de. vida, entl'ego�:_se a tpda es- lS·ão de tal 31liatnça, Ambos os paí-Ipécie idie vicioso A mã'e não desani- s'es 'eshoça/I1aJIll! GS frOlnil:ei-ras apro-

.

mau. Exortava e ad'Illlo,e-sail:iva o fi-. ximadias dle' SIllJaiS "eSlÍIe-ras de in
Lho ·p:ródigo·, iia'lando-,}he da visão, fluêlIl,C!Íla". A/Rússia aibalndlolIla suas

Eis que o efieito se produziU!, quan- plos·Í!çõ,es 'aV\a/nçadla:s no OriielIl,te
d0 Andlr·é QOlnJtav:a 17 anos de ida- MédJi'Ü e a Im,gllllterm nã-o voltará a

Idle. Entrou para· o no·viciado da.
I

Ondem dos Cal'melitas, dando o I
--------------

eXJemplo da mais ..sincera cOlnver- i
sãio. Já saoerdote, f'Üi p::wr<a Piail'is,
ollldé alJoançol\] o grão a'eadêmioo de

i

k:lioutor eun teoilogia. Em 1360, sem

suspeitar de nada, foi el,eHo Bis

PiO de Fiésole. André procurou evi
tar esta - dignida:de, ooultaJIldo-se no

-oolllvenil:o d!o-s- CaMudhos. Mas, foi

descoberto, e, CIIltão, oedeu á von

tade divina manifestada pelo clero
e pelo pov-o. Foi ago.ra que se de
o}.aI1ou sua gmnde s3Jntidaldle. D!e
UIIlla

.

seV'eddade h01"lrenda pa·ra
Relação d'Üs pas-sag<l'LrOS que d� cOlns,j�o mes'nio, 3!I1dia em roIlJOJ" ·ao.

.:Sembarcar.am nesta capiltal pelo. próximo. MeÍ1eceu o titttlo de "Pai

.avião da cruzeiro do Sul PP-ICGZ dos poo,l1es". Muitas vezes lav�va l"Cari,tiélllla dia 2-2-7:
os pés de infelizes IIlJCIIldigos. P05-

PrOCJedente do Rio de Jameiro: suia o dom flSpecial de oonverter os
:Eduardo' Bren3ind, M03JCyr Pedro

. ip'eoa.dOO'ies ma.is effilIl'Cdernido�. An-
:Lebre Sampaio, OrlaIlJdo Sti-ebl-e:r,' dlré morreu aos 6 de janeiro de
,..Júlio Zadr-ozny, CarJ,ds WIeI'h,eck, 1373, sendlo 1ogo venl'orado 'como
Femtandes, Frederico Rienan' 8al-'

�anto, pelo povo. O P�a Uroom>
·d3iflha Gauz. Procede.nte de São .V:HIo ca:noniWlU-O, determini3ndo:Pa·�io: W,iÚnar �Iia:s,' João 'Eliá:i;; aomo dia de festa do santo,'o ,dia 4

· João Sa;lum, AlleXamdr·e Salum, dJe fevereiro.
<XIílio de Oliveira. P.rooedente de

,'Curiti.l)a: �na Juíià, FaI"t. Embar
, ..cactos nesta mesun'a dalta com Des-
tino á Pôrto Alegre: Wilfried Di·s-

· tel, Armo Hering, Francisco Sa,llBS
.dos Reis, Ba1Lazar Eglesias e Pe
·

rez Boahaid.

:D8

::,,'

ANIVERSARrOS'

a ·sr:tà. Herondiilla PODtO.
� a_s�a. V!I1ginia �iJ��ira.

4 DE FEVBREIRo.

:natalici-o, nesta da/ta, o sr: AI1noldo

,Qmleo, comp-stente oirl1Jr,giã'o den
iista em noss·a; capital.

JuntamelIllLe com seus TIlumer�

:505 amigos, "O Estado" lhe !l'pre
.,senta votos de feücidades.
FAZEM ANOS, HOJE:
.:_ os meninols Rubens da Luz e

'Goraguasi A:uSJtricliano, fHho-s do

:.sargento AIlIdI1elino Nrutividade da
<Costa e nossu estima;d-o ·colabora
.tiOl't

.

- a s·ta. Neuza Branzon, ap.re
--ciada pianista conterrâJnea.

- a sta. Carmen MoellmaIlJll, fi-
'lha do dr: Jos·é da. COSlta Mo-el,lmann.

- a sra. Maria L'Ülb<aita di Con
dlilio.

Enlace' Martiuelli�
M�bado

Realiza-se hoje. nesta capital, o

.enlace matrimoniol Ela gentil se

::nhorita Lindomar Martinelli. filha
.do .r. Luiz Martinelli. funciCDna
.-rio doa Telegrafos com o sr. V(ilson
Machado, comerciario.
Paraninfarão () ato. por parte

-da noiva. no religiolilo. o Ir, Har
tiwík Beckar e exma, IiIra. no civil,

<o() Ir. Mo.noel Machado e exma,

,ara. Por parte do noivo, no civíl.
--o sr. Luiz Mar tineUi e exma. ara,

-4 no .religiolo '0 ilr. Marid Cl'itrtaOo
' .. ezma. Ira. Ambolil Olil atolil terão

lugar .na residencia dOIil pais da
.-aaiva, rua Cons. Mafra. 67

AOIiI ditosos nubentes, apresen
-tomo. as felicitações dq_ cO Eliltado»

'VIAJANTES:

DonrutiHa Borba de Nascimento,
Leon& de Fr3inça. BÍlbencourt, �a
ria de Lo')ll'dlei! Barbosa Borba,
Amélia Ris'sruto, Margot Young,
Gilda de Andrade Barbosa; Ro,bert
Allys-on, Ari Souza Xavier e' Juan

Relaçruo do·s passageiros embar- Lopes.
,cactos I pela Varig, ·no avião PP :' De Florianópolis para Curi,tiba:
'VAW comandado pelo ,sr. Rodolfo

.
Maria de LO'lwdes Carval'ho, Va

.JaeS'Cr, no dia 3 de flwer.e:iro de nia Maria de Carvalho e Dr. Calvi
1947: de Souza Tav3il'Cls.
De PÔl"to Alegre para Florianó- De F,lorianópo!is para São Paulo:

polis: Aci HQIlorato dos - SaJÚlto-s, Elcídia Bor,DoIÍlm.
·

Itamar Ca:r,:valho,. Hermano Lisboa De PÔl'to AlegI1e para S. Paulo:

'P�esi, K:ur.t AJ.ex!lInd.er, Arnaldo

I
Arno PÍlni, Jos·ef Arkoff, Marina

� BilneIli e HoráJcio Althod'f.
. Garci'a Barrier, Artur Pires, Z&lia

De PôrDo Alegre para CuritIba:, Dias e Otto Campos Junior.

...

Nervos D.ebili·
tados Provocam

I

ii Heurasthenia
INAO DEIXE QUE o EX

CESSO DE TRABALHO
.

DEBILITE O,$EII OR
GANISMO, PORQÜEO
�ANSAÇO PHYSICO
E 1NlELLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN
tE, A'�EURASTHEKIA

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

....'

*

10:

*

*

*

*
*

*

;�n
*'
*

**

� K-411-PH

as autoriOOides impediram o de

seIlllbaTqlUle, pel'a- faJtlia d'e faJt:ura
ootnoSiUJ:ar e dle IOIU1Jras exigências.
Gráçrus a eSsa 'forma 'dIe burocracia
05 doenllles dia, Santa Casa fioaram
sem pãJo braIl'co. O caso está deteT-

min3'I1.do oomentárioo -des.f�;yorá
Vlei's á atuação-' doo

.

atra!Váilêadio;res
da, melhoria de alimeiIltaçãp tão ne

CleSlSlária. aos énf.eTlInos. O dle�fech!)
desse iuorivcl aiCloIn\tJecimen10 aar-

Ri!), 3 (A. N.) - En.vjad� por
seu cO-rOOspiolJjdeu�e em Sa/I1Ifus, O
Globo"

.

publioo . a seguinte no:lla:

O v3iPor ::wr<gentino "Na-V\e\lllar"
tem em SlCUS p.orões tI'ês e meia to

ne1adas: de farintha de trigo, sobra
.de UII11 cal'I'egame·rut,o f{�ita ,em Baía
''Bíiuic� e entI'egue' em Bue,nos
Aires. O OOIrnandante :dI()

.

naivi o,, sa
h!elIldh dia enomne falba de f:a,rinha
de trigo nesita cidade, ofectou em

[lIOlme dia QOillllPanhi.a do c.NaV'ClIDar"

aquJela sobra á Santa Gasa local. se-á ama:nb,ã quando os 600 sacos

As três e meia tOln'Claldlas equivalem de farinha de trigo serãu jogadoS
a 600 saoos no va},or aproximado ao mar :rf:im�die ceder lu�ar ao far
de 1{)0.000 ·crtllzeiros. Entretanto, a dbs ,dle -alg()d�1) qUle es1ã'o sendJo
entrega nã-o f-oi efetuada por que. emhuJ'{)ados.

....

OI primeiros 8ymptQm8S da
neurasthenia são geralmente,a
insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo.I Ao sentir quaesquer
�estas manifestações previna-
se contra -as suas conseq.uen-
cias. Trate-se immediatàmen
te, com um remedio de'effeito
;positlvo . e b;nmediato� .Não
tomê drogas perigosas. Vigonal

.

é o remedio indicado para

qualquer' caso de neurasthemia.
Vigonal. revigora o organismo.
r.estitUindo ao fraco as forcas
perdidas e a energia da jllve�
tude ás .pessÔ8s exhaur�das.

Vi�onài
FORTIFICA E DÁ 'SAÚDE'
Lobolc2oriol ALYW'" FREITAS - S. Paulo

, �t�

:lNem se perguIltá'�

Só llsoKolynos!
ri iz

0mstance Moore
fomo,a estrela da REPUBlIC PRODUCT/ONS que aparece em

,
"EARL CARROLL SKETCHBOOK"
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,. .... Faça como eu:
Use ltolyuas duas vezes pcn dia

é

DI &1ISO DRIVE N4 BUROCRACIA
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4 OE8ry'�ADO- Térca-lelra 4 'de Fevereiro de �7

'j I

,ALIANÇA, DO \, :LAR

. ';

Transportes regulares de c.argas do pôrto de

NOV! YORKs10 FRANCISVO no SUL para
" Infórm�ções com 09 Agentes

Florianópolis - Carlos Ho�pckeS/A - CI:- Telefone '1.212 ( End. teleg,
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6' MOOREMACK

I

Dr. .Hennque . Stodieclclt,

"

ADVOGADO ','" "

,

,',
" j

Rua :,;Felipe Schmidt, 2 J,
,

sobrado, '

'!(Altos da, ,�/CASA
'

PARAlSO) Flcr ianôpolis r,' !
,

" 1
1

l

casa: umc garrafinha deTenha sempre em

aPERITIVO «1101»'.-, ,:', .

CAPYTAL :
"

CR$ 6O.QP�900"oo
RESERVAS: CR$ 15.000'.000,00

Rua Tr"jano, '23 • Florlanõpol1s

A E 1 e I r 0, -,"T'é,'c ní c D
Instalando-ea à ru� Trajano. n . 25, tem o prazer de comunicar

ao distinto povo qua possue técnico. habilitados. a executar quais'
quar sarviços de eletricidade em g�ral. CC)In,O sejam; enrolamentos de
motorlS, dinamos. transformad0re.. consertos d� rádios ou ,quaisquer
outros apar_elhos elétricos "e inlltalaçp,es 'de luz I

e força, possuindo
tombem uma 'secção de venda de' estabilizadores de fabricação prÓ-
pria e rádios das melhores ma�ca..

'

.

Visitem-ria sem compl'omissG.

I. B. G. e EstatisUc,a
,EDITAL

Tôdss as bebidas, ínclusrve Il!!
,fabricadas, em outros Estados..
retiraram .suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí-

I nenses, ;-:- em vista' da certíssi
ma vitória do, aperitivo' KNOT.

Araldo Caldeira
INSPETOR BEGIONÀL

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente' qualquer irre

gularidade na �n.trega
de seus iornaes.

o mELHOR DOS mELHORES

ceNO IJMA DAS C�Hl'6lIICÕES DE GVE�jjA OO�LI\6OQAlOQIO oo,r

"
. o ..eecc DESlf POOO\,lTO 6A'''OV 20...

RETlRAR4M SUAS CANDI- �.
DATURAS

, "

':SéCÍe�' Avenida R10 àr;';c�, n. 91 .�. ,5.0 andar
7'

.

�
,,'

RIO DE JANEIRO i
,

; Carta' Patente n. 113.-Ezpedida pelO Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil -X»; «Y« e -Z·

e "Plano ,Aliança"
Resultado do Sorteio realízadono dia 29 de. Janeiro

de 1947. pela 'Loterla Federal do Brasil, de acôrd» C9m o

artigo' 9° uo
, Decreto-Lei n, 7930 de 3 de Setem�ro de

, 1946, revigorado 'pelo de" n. 8.953, .de 26 de, JaDeIrO do
'; �1l,O p, p. conforme a 'circular n., 2 da Dtreturla d� .Ren-
daaIúternas; de '8 de Janetro de 1946 '

Plano Especial. Premiado o n°.7.239
_

7239-Milhar-Prímeiro prêmio 'no valor de Cr.$ 10.000.00
239-0eoten8 -' Premio no valor d Cr.$ 1.200,00

Inversão - Premio DO valor de Cr.$ 300,00
. Plano Popuhlr. Premiado o n°. 7.239..

7239-MlllÍar-Primetro Prêmio no valor de Cr.S! 5000,00
239-Centena' - Premio no valor de . Cr.1 600,00

.

Inversão - Premio no valor de Cr.S!. �OO,OO
.•PISftO Alianea»·- Série 5 _- n", 7.239

Série 3 n. 7.239, no valor de. Cr$ 50.000.00 .;_ Tipo liberal
Milhar de qualquer série ,.Cr$ 2.500,00!....,; II II

Centena Cr$' 600,00 - » 'II

.Inversão do
.

milhar Cr$ 200,00 -» II

Inversão dá centena ' ':,Cr$ 60,00 '_;_» ?>
Série 3 D. 7.239:� -no vator 'de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquerjsêrie Cr.$ 1.250,00 - II lo)

I Centena
'

'Cr$ 300,00 -» I)

r
Inversão do milhar·

1 Cr$ '100,00 - II lt

Inversão da centena
' Cr$ 30,00 - lt »

,

OBSeRVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 1.0 de Março. (sábado), pela Loteria Federal do

I Brasil. de conformidade com o' Decreto-lei, n. 7.930, de
1 de Setembro -de 19�5.

Rio de Janeiro, 29 de .Janeiro de '194,7

R. Pessõa Ramalho -PiscaI Federal.
VISTO: Eduardo F. Lobo =-DtretorTesoureiro

O. Peçanha -Diretor-Gerente..
Convidamos os senhores' contemplados, que estejam

com os seus títulos em dia, a virem à nossa sede, para
receberem seus prêmios de .acõrdo com o nosso Regu-
'lamento.

l
•

Deseja obter
emprego 1 '

Procure então á nossa Geria·
eía e preencha' a ,flossa .... ficha d.
informações út�i!l", d"ndo tôd..
as �ndicações possÍ'veis, que i.r.
mos prazer em recomendé-lo (a)
aos Interessados na aquisição ,f.
�oPB funcionários (as). '

,

!'
DOENÇAS NlEBV�Ab

Com 08 progressos da medic�
hoje, 8S ,doenças nervosas, quan••
tratadas em tempo, sáo .rmaleA por..
feitamente remediáveis. O �ur!lnd.i..
dsmo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos a{etados ..
tais enf�rDtidades. O Ser:viço N....

clon1l1 de. })oénças' mentais disp'_
de uJq' Ambulatório, que a�ende,lP"'"
tuií;amente os doentes Bel'TOSOS AIfot

digentes, na 'Rua Deedore U, ciu. -:
.. li, �oraa. diàrlam.ea&e.

"

16� �irc-upscri�ão
de Recrutamento

(onvo(aç�o das· classes de
1926 e 1927

'''Quem extraviar ou inutilizar 4)

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outr;"s-

'

sim, incorrerá em multa de 20 a lN
cruzeiros aquele q.ue extraviar 011

inutilizar o Certificado de Reser-

A Oro. L. GALHARDO. ex-médiCa
do, Centro,-Espírita .Lua, Cari�ad.
e 'Amor. comunico -a mudança.
do seU consult6rio para a rua do
Senado" 317. ,2.0 andar, Rio de

Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20.00.)

COZINHEIRA
Precisa-se de amá com urgência..

à rua PI1esid-ente Gout1nho,· 84.
PAGA�SE BEM.

-

'.'_.
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bailes
Ieveréíro

o ESTADU-Terca· feira 4 de Feverei,� de U!47 5
__'_-�-----__',>'!"",------......,--'-....,....-'---r-'_"O '_0..• _ ... _.__ ..•. _

)CLUBE·' .DOZE -DE .. ,AGOc8TO�-Dias 15, 1'6' e' 18 de Ieverelre,
carnavalescos. Dia'1 7, vesperal infantil. ';A ,co.neçar i�'ê \ 10 de"

lerá' inicio a' r.eserva de mesas ..

' "'

LIVROS SUIÇOS

,

.

'1T
.

H" OT' I
APENAS Cri ....

"

. Com efI88 tnfima quantia V.e4OM·E N .está aQ:l:ilianclo· o &eu pr6:rlmo.·
.

.

Centribua para a Caixa de &melai
'O MELHOR APERITIVO I

..,.", Jnditumt .... cf. Ji'l.,rhl"ÓJlnH.

Em língua alemã, Ilrocura-se livraria ce,positária
nesta cidade. Cartas detalhadas para

"., .

«Importação de Livros»
Avenida Franklin Roosevelt no. 115 - ./704

RIO DE JANEIRO

�_._-- - --" -�--

.

"VIR(jEM ESPECIALIDADE" ..

WETZEL JNDUSTR�AL-JOINVILLE (Marca'..............-. ... ...

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o .B.lhão

f'
'

j'

I QUEIXAS E RECLAMAÇõES
.

PREZADO LEi1'0&: Se o que Ibe

interessa é, realmente. uma providência
para endireitar o Que estiver errado \lil

para que alguma falta não se repita; c

I'NAO o escândalo que a sua reclama�.lo
ou queixa poderá vir a eausar, cncami-. Inhe-a á SECCAO RECLAMAÇO�S.
de O ESTADO. que O �!'So serâ levado
sem demora ao' eánhecimento dc que'ni'
de direito, recebendo .,. I. uma informa·

çj.o do resultado, embora em a1guno ca-

80S não sejam publicados nem a recia·

mação nem a providência tomada.
•

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

. .• , ,
.

B R IT O
O alfaiate tndicado
Tirad6ntes 7

Dr.' (LARNO G.·
'. GALLETTI
ADVOGADO

-Crime e oível
CORstituição de Sooiedad.

NATURA,LIZAÇÔES
,Titulo. Deàlaz:át6rioa

E.érit; "" PreÇQ' 15 de Nov. 23.
l0. cnder.

Resld. - Rue Tiredente. 47. I.

.

. FÓNE •• 1468

,

I:

G R A TIS I Peço hc]e ao seu for
necedor um "Corfôo-Roynl" com
as instruções para receber o Fa
moso IIUvr,) de Receites Royal"
Cu escreva para' Caixa Postal
3215, Rio de' Janeiro, .

Produto da .Standard Brands 01 Brazll, Inc.
'.

.

• Rio de JQIleiro
.

Austeridade '

I

britânica I
IJOlllldl'OO, - o fim do racron-imen"

to <te roupas na Grã-Bretanl�a
ainda não está á v�sta - declarou
ame-ontem, o Ministro do Comér":
cio, S-r. Staffiord Criípps, aio ammciar
a concessão \ da .nova ração de' 3·2

"coupon" para a aquisição de rou

pas.
Essa nova concessão, ,que írá de

março Ia seremoro do próximo ano,
possihilitará a cada mulher na Grã
Bretanha �dlqt!liri;r. digamos, uma,

oapa, um vestido de "nayon ". e um Radio-Tecnico-Electron
per de sapatos, e a cada homem, Fundado em 1935'
um terno ·e colete, um par de meias Môntaqem de rádios. Anlpli·
e uma gravata. ficedores-Trcnsmi••e:res
A razão para a cantinuação Mct.9rial importad", direta-

d ... d
. . mente dos U. 3. A.

essa austertda 'e . no vestír esta Propr íetârio
na escassez de mão de oba-a e no Otomi\f Georges Bõnm
esforço de expootação da

G!'ã-I
E:ectre - Teonioo - Profill8ioJU1J

Bretanha e m b o ,r a da esteja
.

formado na Europa
trabaíhando com afinco para Florian6poUs '

aumentar- a produção 'de te-cidos, �ue João Pinto n, ,29 .- 8Gb.

tanto palra prover as necessidades ....----------

internas, C()[IlO para satisáazer os

clientes de u1tmamar.
As horas de trabalho nas

SNRSs
ASSINN4T,E8
Reclamem -i.mediala

, mente qualquer irra
gularidad.e na .entrega
de seus iornaes.

-

•••• ! ••• , ••••••••••••••••••

Laboralóri'o

o VALÊ D0 ITAJAt
Proeurem

.

na:- :j:gêncla
}lrogiésso,::' j' .' .. , ,_, "

LIVRARIAA3, LIVRARIA' ,

.' /'"
'�--it' lio.SA� ':J,.,

t.,' i
...

:�
, ',.1

I -

-

..
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o SR. SOEKAWATI PARTE PARA.
A HOLANDA

"

S." H. I. _ Segundo despacho de

.
' Baíávia, 0 sr. Soekawati e sua co-

Dir .'. de PEDRO PAULO MACHADO mitíva são esperados nesta cidade,
e@O '" . I).� qlui,nta-feiI1a, quando terão ter-

\ . minado sua excursão aérea porBELA VITóRIA DA PORTUGUE-, A nossa -capiaal tem sido honra- Todavia, o nume escolhido foi o de visâdoOs pelo Canto do Rio, é o pla- 'várias partes da- Indonésia Or íen-
ZA DE, ESPOR'I1l!lS .; da com a presença dos ,intrépidos Dela Tore. yér TiJÍl..

"

tal, "Dor mais de uma semana.. O,
São Paulo, 3 (E.) _:' O conjunto ";i,aOhtmems 'qUe elevam bem . alto O ex-zagueiro dos rubros. não O famoso meia, que uhtimamen- sr. Soekawati deverá ainda partir-do sol de Amé:ri'c-a;' více-campeão .

o nome do tarnóso barco veleiro. está no Rio, tendo o sr-, Jaime Bar- te atuou no Botaf'ogo, está S,3m por via aérea para a Holanda, IJJa
da Paraguai, não 100i féIí,Z na sua. Hojé o

1 "A_íf�fate � -Ievantará an- eelos lhe enviado uma carta convi- contrato nó momento; daí o irite- sexta-feira, aüm ,de, eonrerencíae
despedida dos' gramados pautietas. 'coras rumo á Argentina. dando-o a vir para preparar a resse

: manifesta.do pelo alví-celes- com os rapresentantes do governoNo Joso de ontem coma pl()nt;ugu�a
• • • equipe que já defendeu, te pelo seu "oonours'o. holandês. A comitiva presídenciatde Esportes, o, team.iparaguaío. fai i',MBÉM Ú CAMGREJO VIS'ITUU. .

As demarohes, aliás, estão sendo esteve em Amboíne, onde Soeka-
derrotado pela contagem de, 4�, x O. n:

-orienta.das por ínterrneddo de um' wati visitou o. c-emitério local, no
.'. • I A CAiPITAL INTERNAlCIONAL,5 ,X 'ACAR,A,I 4

tio de "E! P,e'on",'resi,rl"'llite'e,m NJ'- I'• .u", qual a missão austra iana reumu, De "'alta a Buenos Aires, o "Uan- Conforrne havíamos noticiado dVENOIDO D PÁiLMEIRAS
, .

'

:' , .teroi, e que foi íncumb] o pelo os restos montais de 1.400 pessoasM�tev,idéu, 3" (E) =-Oont.ínuou, grejo';;, um dos, muitos barcos que pelejeararn domiogo a tarde, em
Canto do Rio de tratar do assunto mOI1LUlS dUD8JDlte a guerra, em várias, panticipararn da regata a vela Barreiros as equipes do Interna- Isábado, o 'I'orneio do AltlâJIllt�co com "'

,

",
" junto &0 oraque. •

negiões da Indonésia Oriental, Ue-
o conrronto .eDltre Palmeiras, do "Buenos' Aires - Rio", visitou an- clon�l � Acaraí, Saindo v8'I1oedor, Os dirigentes níteroíenses mos- pois de Asnoo íne, O. Sr. So'e1mwati
Brasil, e Nacionad, local, ta-íundando te-ontem a nossa caoítal, tendo o pr-nnerro pelo escore de 5. x 4.

tram-se dispoatos a fazer uma pro- rumou incogmito para Bali, numa.
êste, por 1 x O., gOllll de gardia. ontem, mesmo prosseguido sua via-: , • • • posta em condições apreciaveís ao visita de 24 horas á terra em que

,*, ii • gem de. regresso.
'IX CAMPEONATO ·'BRA"S[LETIl.U -� -grande jo.ga!dp-r, -de 'acordo, -aíiãs, nasceu.

EM NOSSA CAPITAL O
,

JUVENIL DE NATtAÃÇO com o seu reconhecido valor.
. . .. .... .... .... .... . .....

"ALF,ARD" , _I DELA TORRE PARA TÉ>CNI-CO DO -. Ri-o,' 3' (E) _ O IX Campeonato Atéa' questão do. "passe" já foi MAK.A!SSAR DESEJA O RElSTA-
Encontra-se anoorado . em nosso AMÉRICA. Brasileiro JUV1eni.J de Natação será devidamente estudada pelo Canto BELECIMEN110 DO Do.MINIO

portp, o belíssimo iate argentino RIO, 3i (,C. P.) _ O America realltz.ado no -pró/rimo, "dia 9, na do Rio, Tim; como se sabe, contí- HOLANDES
"Al1'ard", que recentemente ven- contratará 'um grande técnico pa- piscina do C. R. Guanabara com a nua nT'�',',O ao São Paulo F. C., o :S. H. r. _ Informam de Makas-
CE'JU CQlIl grande brilho a regata ra a temporada do corrente ano. participação de nadadores minetros, quar, di'fl'c,il;merute dará a sua Iíber- sar, que Armullah, irmão do sul
uBUBIIlO,S' Aires - Ric. Vanios nomes foram' 'focalizado.s. 'car-iocas e gauehos. dade para qual;guer clube, sem uma tão BWtJfliI1, acaba de ser detido pe-

compensação razoável. la polícía local, sob aousacão de
'I'anto isso é verdade, que "El' ter auxrliado os bandos de extre-'

P'eon" chegou a: pensar €Im jogar mistas que recentemerste aterrort-
na Franca. Agora, entr,etanto, em zaram a região meridional das Oé
face dos novos rumo,s impoSltos à Ilebes. Entrementes, vári,os milha
si:Luação o player bandeirante de- res de ohi,ri:eses, ãrabes 'e cri,stãos
sistirá do seu propósito, pois é que v.ivem na reglao mer-idional
evid,ente que pref:ere ficar no Rio. das Oe,lebes, éstão alarma.düs dian- ,

QUMlito aü "passe", um el,e.mento te da pÜ's'sibil'idade ele reverterem
, , I de-sta,cflido no alv.i-véJ.és"te, que tem ao govê1"no dilréto dto sultão Bat-

TIM INTERESSA AO CANTO DO

I
gra'IlJd'e j,Iltflu8lIlüia ,em,. Sã_o Paulo, I jan, peItO que enviaram represen-

RIO trabalha para 'CiCmsegUlr, do cam;- ta:nves ao Sr. van Mook, s'Oliei'tan-
.

RIO, 3 _ A I'epo.I'tagem conse- peão banJdeirante, a liberdaq'e, do do. o �estabel'ecilffielllto do domípi<>
guiu flipurar que um dos üraqu�s I jogador, o que não parece di'ficil. holaIl!dê.s. ÂJqueles hUibibantes anun

_" _ .. __ .......... ,. -." ....,...... =.""" ......ar.- ...
-

..._- _- "'...,_...... ciaram também que estão s-endo

ameaçUidos pel,a mai<oria muçuI'ma
na da regi110.

.... ' ..

-." -_
/

.i r:

:' "':<,,,' "

"ODEONtines IMPERIAL

deEsquad,ria,s
Comerciante e industrial com longa pratica neste ramo . e

conheCimento tecn'ico especializado, tendo grande fabricação
nesta Capital e des'ejando redUZir a sua produção aqui, des�ja
entrar em negociaçãô para representar óh a!iSociAr-�e à firma do
mesmo ramo. situada no Estado do, Paraná ou Santa' Catarina.

Otima oportunidade p�ra aqueles que desejam ihgressar na

praça do Rio de Janeiro com seus produtos, pois que, tendo a

sua firma mais de -14 anos. de existencia, sempre operando
neste ramo de atividade, e com uma boa clientela: visto que; a

�ua fabricação é uma das mai� conceituadas,. oferece perspecti.
vas de grandes negocios, uma vez que iá fabricou e CO'QCOU em

l'esidencias .e grandes edificios para mais de CINQUENTA
MILHÕES DE'CRUREIROS (Cr$ 5Q.000 000,00) de esq�adria8,
tendo mesmo efetusdl!l con!;rbtos de fornecimentos para uma,
s6 obra de mais de DOIS, MILHÕES DE CRUZEIROS
(Cr$ 2.000.000,00). Cartas, dos interessados para «ESQUADRIAS
DE MADEIRA» R'ua Pedro Américo, 115 - Catete �

CAM,PÉONATO DE BASQUE-
.

11EBOL
Belém; 3 (A. N.)·,- SEigue hoje

de aVlão. desta ,cwpi,tal, a delegação
p.ar'ams'e de basquetebol; afim de

disputar, em Belo Horizonte, o

Campeomato bras-Ílie(ro.

REENECETADAS. AS DISCUSSõES
EN1;RE A COMliSSÃQ-GERAL E US

.

INDONÉSIOS
S. H. I. - Seg.undo de:spacho de

BaLávia, fOI:am reeneoetadiaS as

discussões na qua.rta-feira, naque
la dda!ile, eDltre a Gomis'sã-o Geral
e a delegação r;epublicana ilndoné
si,a, Um' comunicado posterioI1men-

.

te dado á pUlblicidfrde rev'elau que
ambas as deleg.ações dis,curlIiram o

desenvolvimento dos a.coDlbecimen
tos no,s dois últimos meses. A pro

pósito, o comullÍtcwdo di's-se ainda:

"No que diz respei,to á s1tuação
millitar, ulteriores, terão lugar em

próximo f'uturo, afim de se en

contrar uma solução, para as atuai,s

dificuldades" .

Rio de Janeiro.

Instituto de Educação
Florianópolis

EDITAL

de

l. __ INIClO DO ANO LETIVO: 1', de março.
'2.• - EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA: na segunda quinzena

de fevereiró, Inlerição para OI �esmol de 10 a ,IS de
fey.er.4!iro." .

.

,

3. -- EXAMES, DE ADMISSÃO: Para OI curlol ginalial e nor-
mal na li�gunGia quinzena de fevereiro. -

. lnscrigêio para 09 me.mol na primeira quinzena.
4. -� MATRIOttLA: De 20 a 25 de fevereiro,

..

;.... ' I" ano ginalial 27 a 28 de fevereiro,

. . . . . . . . �
.

úOMBOK RECEBEU ESTATUTO

ODEON _:_',�s 5',e \30 h'Ü'riuí
'

RITZ - Hoj'e ás 5 e 7,30 horas AUTONOMO DENTR:O DA OOMU-

i., -. Sessões das Moças __
NIDADE INDONÉSIA

Sess,ões' das Moças - -

I f d' B t'
.

'LAURA Van "J()Ihsori; -Suzan Peter,�. Lió- .. S. H. L _ n O'l'mam e' III aVIa.
\

001 Barry,more e RiClhat"d Quin. ciue a 'i'lha de Lombo.k. c-êr..ca de
Com: Gene Tierney, Dana An-

Bali, acaba de receber o e'staLuto
drews, Vincente Price e Grant (> 'ASSt,STENTE' DO' DR. GIiL- de membro auvonomo dia.,Ii]]Jdonésia.• • Bitobell. " LESPJ!E Oriental, segum.do foi anUlIlc ia.do.

NO programa:' i) _ O Esporle :Ge.�;u:�a:' Li:Vr'e. 11al' ação'está de acordo com a
em Maroha nO '90 _ Nac. Cooip. Nõ p��gra.mél':, "Noticj&s' da sema- glrande maioria dos votos em fa-

2) _ O Leão e o CamoDJdongo _- na _:_ DF1B.
.

var da autonomia da Boha, confor-Desenho eo,lprilflo. ,flI'ec'Os: 1,,20; 2�OO e' 3,00: '
.

me foi a;pu.r<aJdo na vOltacão do Gon-
P,reço.s: Sra,s. e Britas: - Cr$ i,20.• "':'" .•.....� .... :..... gr'esso, leva.da a ef'ei'Do no dia 20 de
Es,tudantes _ 2,00. Cavllil!heiros

,
ROXY - Hoje ás 7,30 hOras Junho. Não obSltllilltem as autori-

3,00. '

Maria' M9Il1t�z, rUl'ha.n- Bey, Jo.hp
I'
dades civÍls hOland.esUlS pel"'manece-,

"Imp.,'10 (Dez) OOQS". Hall e ADJdy Devme.· rão na i'Lha dmante o. oorrente-i,' Chama-se a a,tenção doa �ntel'e8sadós PQra o edital ,. .. 'A RAINHA DO NILO período, afim de'iDsthu� o.s go-
d. matrícula ,pato admissão de alunos no· corrente LMPERIAL _ ,ás 7,30 haras. OensUJra: Ulté 14 a.nos.· vernao-ores da Íllhla �m vári-a;s ques-
ailo, publicado ,nC) Di�F�O, Oficial do Estado de, 18 de 'CHIoNA INOQ-NQUlSTAVEL No prog1ra:ma: C1I1B'landia Jor- tões a>CI:miniS/trativas.
Ji"çom: ÂJooa May Wong e J. Car- nal _ DFB.ane 1'0.

"

.

rol ',Naish. '

ÂJtUllilidades RKO _ Jornal.
A llJ'edido! Preços: 3,60 e 2,40. "

10, 20, 30 e 40 Episódios.
mCK 11RACY DETETIVE
Com: RaJlJph BY,rd.

No 1)rogr,lllma: Seleçõe.s Cinema

tográfiüa's': - Nac. Coop.
•

Preç<os: ,Cr$ 3,00 e 2,40.
"Irop. 14 runos".

'0.:'

Pe ac& ..do com o decreto lei n°. 7930. o reembolso
ser.á dado ,agora' em FloriaJ:\6polis.

o CarnÇlval
.

• 1vem. ai •.•
.

Lc.ri�a ,Perfume - Conf�ti, e, SerpeJ:\ tiJ:\a
CASA ·0 PARAISO»'

na

,

R�cÍ Felipe Schm1dt 21.' --= Flôl'ion6po.lia.

Ministério ,da 'Educa�ão e Saúde".
ESCOLA IHDUST�IAL DE' FLORIANÓPOLIS

I·Aceitamos"; aventes e

correspondentes no

interior.

•..••• t,I�'''''· •..•.•... �.
RITZ _,.4 Amanhã ás 5 e 7;30 hrs.

INVASÃO ATóMICA

I Os Interessados devem
apresentar referencias.SAPATINHO

Foi encontrado e entregue
nesta redação, o ·pé direi
to" de um par de sapatos
Ide criança, que está à di",

I posição do respetivo dono. -

Camisa., Gravatas, Pijamea.
Meia" da. melhores, pelOI mt"

nores preço. .6 na CASA MIS'
CELANEA - RuaC. Mafra. ti

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAlBRo.NQUíTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS MUSJ!jUS ;DE :pARIS
Paris ; (1S." F; L) :_';' Paris .conta

,

�';4,0 Mu�es. Neles se. pode" €s1Judar
.

'todas .��> Í!,anuelS, todos os ,e:stil<Üls,to-'
das ,[lJS técnicas, a história e a>S ;,ci

ênciae, os costumes e as religiões.
"

Eip ,JilleJilo coração de Paris, a

enorm,e·\s'irF1'Le.ta hor.1Z01ntal·do Lou-
DR. '5AV'AS LACERDA

'JPde& �ico-c1rW'gfcà de 0lb.0I
_ OUvidOs. Nariz - Garganta.

PI'88Ci'içãO' de ��7;l.tee. d.
aontato. ..

,IlONSULTóRIO -' FellJ)l! ScIaiIS-
. d1, 8. Das 14 às 18 hôras. .

III(W)aNCIA - Conselheiro lia-
. fra, 77.

'

TlIlLElFONElS 1418 e 1204

Ausente"

DR. NEWTON D'AVILA
()peral)6es - "las Urtnárlas -
Doenças -dos Intestinos, réto e

.mus - Hemorroidas. Tratamen- vre. remíraso- nas águas do Sena,.

to da coute ·ameblana. ' , '
'. \.

'

J'iB1oterapla _ Infra verme)Jlo, f'ormando um dos mais f'onmosos
ConBulta: Vltor Me1rel�' '2a. cenM".ios da -:Cj·9.a:de. É talvez o niai-Atende d1ar1amente às 11,30 tia
... tarde.. daa 16 hs. em � OI' e o mai-s var-iado ". museu do

Resta: Vldal Ram.oa, 88 ..

'

. d"_"
-.'

.

Fone 1067 mun o.

I)ft'MAD�IRA NEVES
.

's��a=ãOosdi::��r:�t�:tb�� f;�a:o��
Médleo espectaUsta em DOENÇA li .

" ,.' -..

'

fi
'

.
.

,

. QOS OLHOS , pal�" as prlDiCl<pal'S ÜI ras esoulto-
Curso de Aperfelçosmento !! Lon- rícas estão hoje ao alcance dosga PrAUca no Rio' de .Janeiro :
CoII.ulta. diariamente de. panisienses: graças -ao '\MUiseu dos

10 à. lZ e do. 15.30. Monumentos F1ra'Íl'ceses". É um'
eRi deante 'M�seu de' reproduções, mas um de

CONSULTóRiO: .

�·e te é'
-

dRua .João'Pinto n. '7, sobrado'- '" UiS souros a nova seeçao e
Fone: 1.461 - �sidênci&'Rua pinturas muxaís,

Presl<kmte -Cóutínhc, 58
Anexo á Escola de Belas Artes,

há outros museus de reproduções;':
onde está representada a escul-

tU�%��,�:é��dÍ'ev�l; há o "Museu L IRA . TEN'g5, ,CLUBE
de Àntes Decoratívas" corri móveis, REGULAMENTO PARA 6 CARNAVAL DE 19.47
e tapeçar-ias do século, X,V. É oúrn- . O Lira dará bailes cannavalescos nos dias 15, 17 e 18 de fevereiro,
co luglllI' onde se podem estudar os e u;ni,a .matínée infantil dila: 16, do;miIfilSO·
estilos em suas mais diversas mani- As mesas serão vendidas a parti.r do dia 9 de fevterr-eioo, IdJomiln'go,

.

ás 15 horas, na séde sociaJ, a 'IW;&O de Or$ 50,0'0 Cai<ID. urna, dando direito
festações. aolS 3 bailes e á matiuée Í!llfalnll:iiL� Para li aquísãção ldias mesas terá o sócio
,

No "Museu Cognac-Jay" encon- 'de aoresentar o rolão d/e' quitação- relativo ao mês de fevereiro. Não
trarn-se

.

as pequenas peças d-o sé- será pernuüda li entrada rue pessôas estranhas ao q<UIaIdro social, sem o

(lUO XVIII, cheias de 19raç'aS< e per- cempetente c()Ill'Vite-i.B:SISiO.
feição.

O peniodo imperial está repre
sentando no "Muse'lI Marmo:btan", e

há uma documentação 'l'iqulsSlma
fna.nco-sueca -.no Instituto TBls,sin,
de fUIlJI::lJação sutécà:.

O "4:lJi.er DelaC1�oix", onde mOT

rim 'Ü piIllto,r, é uma enca'l1tado'ra e

velha C/rusa :de esltilo da Restauração,
instalruda á sombra de Saint-Ger-

I •.

NAVIO-MOTOR "ESTELA- .

maxima rapidez e garantia para transporte de luas mercadorias.
,
Agentes em 'Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

'.DR. A. SOOAELLA .

DR. ROIDÁO CONSONl
IDJWRGIA GERAL .....: AIll'A CI.
.nGJA .. .,.- MOLillBTIA8 D. ...
.' .• NHORAS ":"Q PARTOS .•.

IronDado pela 'Faculdade de Mec1I-
ctnna "da Universidade de sao

�ulo, onde foi assistente por' ...
.,. anos do Serviço Clrtlrglco da

, Prof. AUpio COrreis Neto
(Ururgla do estômago e v1as bl
�J íntestínos delgado e grouo"
urotde, rins, próstata,· bexiga,

etero, ovários e trompas. Var1co
.e, hldrocele, vartses e herua

CONSULT�:
lIIu 2 às 5 horas, à Rua Fe1pe
IIchm1dt, 21 (altos da casa Pa·

raiso). Te!. 1.598.
IUllSID1!:NCIA: Rua Estevell Ja ..

níor. 179; Te!. J.{ 764

(Diplomado pela Faculdade Na·
e10nal de' Medicina da Unlverslcs.
II. do Bras1l). Médico por concur
.a do Seryiço Nacional de Doen'
••. Mentais. Ex interno dJa Santa
Olaa de Misericórdia, 'e HosPital
Ptdqootrko do Rio na capltaf t.

. deral .

CLfNlCA MJl:DI�� - DOJilNCAl'
NERvImA1l'

- Oonsultõírto: Ediflclo Am6lla
. NETO·'

'

- Rua Felipe Scnrnldt. CoDSUltu.
Das',15 ·ãs, 18 horas

lluidência: Rua Alvaro de Cam
lho· nO 18 - }i'lorianópolla.

DR. BIASE FARACO

Resolvido', enfim" seu problema nn�nceirD I.
Médlco-chefe dó Serviço de sum"

do . Centro de Saúde.
DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFIJLtS
.'

AFEcçõES DA
PlElLE - RA:IOS llNFRA·ViER·
MElIJHOS E ULTRAS-VIOLETAS

DR. 'POLYDORO S.1'HIAGO
.Hico do Hospital de Caridade ...

.

Florian6polis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M�DICA EM GERAL
Doença. dos 6rgãos internos, _Ia).

,
mente do coração. .

BLBCTROCARDIOGRAPIA .

Doenças do sangue e dOI! cerVOI,

Doença. 'de senhot'lls - Partol,
COJIIl1ilta. diàrlamente das 15 li 1.

horas.
AtleDde çhamado& a ,qualqut" ho....

inclusive durante a noite.
c:lONSULT6RIO: Rtlll Vitor Mej....

les, 18. Fone 703
USID2NClA: Avenida Trompo1H!d,

62. I"oae 766 '

Adquira TUDO de qu." .necessltar,
de UMA. SÓ VEZ,

'pa.gando PAl1,CELADAlVIEMTE,
oom &s'VAN'l'AGElfS da. compr. �·vt._,

.ervindo-se do

Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 1>oras.
Res.: R. D. .Ja<ime Cârrruaro, 46

FONE 1648

LINS NEVESDR.
Moléstias de senhora main dos Pr,és.

Con.su.1t6rio - Rua .João Pinto n. 7
--Sobrado - Telefone 1.4811, ;,0 "MeHelr GUJSltav,o Moreau" re-

Residência - .Rua Sete. de Setembro
_ (Ed1ffclo I. A. P. da EsUiva) pr,ese.ruta O· mOVhme!llto Silllbolista.

Telefone M. 834 ESiSlrus, modestas casas contrlliSÜ\Jm

DR. M. S. CAVALCANTI
�

singll1'laI1mem\te com o soberbo 'Onde
Olfn1ca �usivamente de' crianças ,viveu Rodi-Ii,' flo-je transjoi',mado �i1Il:

Rua SaI�'nba Marinho, 16 Museu."
.

� _....

, Telefone M. 132 .

"

Henner e' Bourldel1e também
rem �seus temp�os
, -No oontro de u,m imensO par
QUie, leva.IlIta-Sie a cupola pnlisitigio�
sa . dos Inválidos, onde 'l',epOUBa a

tumba de NapoJe,ão.

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
.......5
Calpd.

,

. Mó�;I.
-"__ _ RAdio.

_: Celad..rã"
_.' Blclcletll.

J61a.

, LI�tos
"

Chapêu.
an.taleçiift ,l6trlCM •••mtfIrIM

�rtl.os p .

Peles,
..

easaêOt
Quais....... artI...

D�. MARIO .WENDJIlUSEIDwet".. do Hos[lttul "Nerê1< R_cu"
CLfNICA M�DlCA DE; ADULTOe

E; CRiANÇAS � • -

't»lUult6rio: R. ,VllCOIÍde' de Ouro
�. 2 - esq. da Praça '15 de No
;e.hro laltos da ·8e1o Horizonte ")

Tel. 15+5
eon.ulta.: das 4 ia 6 hora•.
Ileaidência: R. Felipê !khmidt, SI

- Fone manual 812

FONTES '

Cllnioo e operadQ1'
Consultório: Rua Vitor Me!irelee, 26

Telefp.rÍe: 1,405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

.Resiqência: Rua Bfilmenau. 22
Telefone: 1.623

INDÚSTRiA,' COMtacIO 'E SEGUROS KNOT S. A.

... • At, l' ... 1� a. 11 ...t.. ....... ,•

.' '

• • • • • • • .'. O" •

�
• .". • • • • • • • • • • • • • • • • •,

.

ADTOMOBILIST48,·
Atenção.

Para o seu dínamo. ou
motor ,de arranco

lJ.'. . �áJ OFICINA ENALDA·
, �/'I'o·Rád\o ..'\e� ,Rua Conselheiro Mafr�

.

·t_, �----------�_n-e-.-9-4------------

-----__,.._ ...-.- ._,... -

Cadastro Social d�, (O Esjado)
i _.

Pedimos aos nossos distintos leitores, � obséquio de preencher o

compon abaixo e .remete�lo á nossa Redação afim. de completarmoe
9:UMtô/antes, o nosso oovo fll�!U'tro Sociai.

Nome ••••••••••••••••••••• .-0 •••••••••••• o,a •••••••••••••••• " ••••••••••

Sexo •..••....•....

' .Bst. Civil :••••• D. Nasc•••••••••••••••
(

Pais •. ; ........•.•.•..•••..•..•.••.•• �..•••••..•••••..••••••..•••• It ••• �

1
.. � .,

.._ u.
�. � ':"... : �� '!'_.... ,

..�_Me,1&

EsP050,: (a) .•••.•.•.•••. ;.:.� ••••• ; � '

•.•••••••• ,�.,COMP,ANIDA ·��.,:DA .BAJA�·
....... ,.. 117. - SW.:' lAIA
O'CBlfDJ08 • 'I':aAJf8POBTJeI

Em.prego ou CMI''''-' ... ,. .1.•••••••••••••••••.•••••• '

••••••••• :.";�-••••••••••••
e "

'Cargo do Pai (fuãe) ••••••••••• '.' ••••••••• l •••••• ,." •••••• , • ',' l •••• :•••
.

Cifras 'do �BEjía.DCO de 1944:

f-CA.})ITAL E� �ESERV�S· Cr. .. 8tt-90o.606,30' '

..

RCIlPon.lÍabili:dagel r .O:r$ .
5,,978�401.75S.97 .

Re:ceta c. 67.o5�.245,30,
.

Mf�o • 14Z.176.603i80

Obeerv•• ' '
.••

'

� .' :•••••••
,
••••••••••••••••••••••••••••••

.
.

"

• _ - ••••••••••••••• ' t: •••••

Agradeceriamos, tax:nQém, a 8entiieza de noticias de n,asoimentos,
casamentos e outras, d� panmtes � ,de. peSsoas amigas.

'

.

Á'I)Vo,GA:o.Qgl" .

Iheiro da,iJust;aQllD,&o<linia, o�
lhe. _.ro �vel ��.um� do
excelente aperitivo KNO'l'. lemm-.
"" V. Sia. de 1j:Ol'tlSC6nt!Lr. ao�
OE)' • geotil-.:�$lEi T�J1;
B:;:11 O I1EiI APERITIVO,

PREDILETO!
.

fíIiI :t�r"'1
I
1//'1 MOl!Uro DA /(/f()TU Ilfo.pJI1. f !f6URO$

.

. liTU.l.ó1
.' ,

98 ..68--7.816,3.0
76.736,40! ,306,20

,Sh�j8tros pagÓ.8 !lOis últi.llloll li) ano I
.

1��S'ponsabiJidaije8,
.

«
L,

.

Dr. OSVALDO BULCÁ;(J' ViANNA
"

"..
. Pr.). j. 'D_E sqllsA ::tA.BR�'�

ESCRITÓRIO: Rua' Felipe, Sc�idi !)B' -::-' Solei 5
Edifício Cruzeiro .._; F:loriQ:p:6polili,_'

. ,
""" p�r�tor�s; .

,Di': Pamphi,.p,�d'Vtr� l!reire ·de' Carvalho.: Dr. Francisco
"de 'Sá, Anisio Mas!Jôtra� Dr.' Joaquim. Barr,eto de Araujo

,

,
e los� �,reui,

.,,�,: �

',.

...,...... r.r�.!""�:r"!"-.�."·?t·t,,""!'1��u��: ,t� lL'�f:;�"�"'-.!,"""-+"" $_. UM.,.' Wl!llh.

o,
, ,.

I
-----..;,r

. .:, ( ."
.�

I
I

" .. �. .' " � -'
,

t�
. ,

f'abricânte e dis"trihui.oot'eg d09 cifamada" con-,

'. "

fecçõe9 �'"PlSTINTA" .
e';RIVET. PossUe um grcin�

de sortimento de casemiras. 'riricados. 'brins
. bons ez..ratos, algOdões, imorlnil e;Qviam.ntos

. ,

.

. para alfaiates i que recebe diretaménte!:f da•
.
Snrs. Comerclaat_ .do' ,!p,terior rio· sentido de lhe fazerein�uma
Flol'ian6polis, - .,FILIAI�em4JBlumenau e Lajeia.

. "! .

'�
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Lisboa, 3 (U.P.) -- Urgeote.--Icabã -de se. verificar uma remodelação no govê'nm
português. Salazar" ficou apenas cume .presidente· do n�vo. gabi�ete! sem exercer

qualquer pasta. Ignoram-se os �olly�s q�ç determln�ram fao lDespera.da
'mudança ·na dlreça'D' .·po.lltlca do. 'pals.

GRftNUES lEVaS o E IMIGRBNTES
\.i -< .:.t:

" Frankfurt, '3 .

(U. P;) .:..." Os, fun- 'Ciadlos� 3: gramde �ah:ria 'dos' quais Muitos _pais.es sul-americanos estâo,
cíonárãos dos, ,Ól'gOO& de. �:blo<le' v.'i,via nos terr-itórios polonês e .so- l'IDOGIUramlJo .braços' l1!urru;nos para a.

d\ll� . pessoas .desêócadas aquí., a.fü,'� métioo. D.:epod:s d!� quase
.

dois a'nos �XípiiQtaçã� dos< seus 1-e,aUrSl)5"e' pa..;:
.'

' _.,
r

�m que o.s pedidós, Q.e,iJ;11jgrntri,tes da
.. solicitação oficial, oOincluu-s:e ra 'povoar extensas áreas desabita.,, "

vindos dos países à América i do I qlllJel nãó;erá. p6,s'siVie't á repatrtaçâo ; das... '

'

:',
..FJorlanÕpq... ·, 4 {je Fevereiro de 194'7 � Swl são. os que ofereé�mles' melho- qtÍre'r' p�la recusa ,glas. autor-idades No pfiímélro movimento para a

" -,
'

_. res opolIitJllJ1üdla]dles para cêrea . de dos psdses a
..que pertenciam,' quer -Arnérioa' do

'

StÍJl, 2.1'00 deSlloofw.os.:

0,50 .'.·.·.RES··."UL·'·T'I·.·OO' 'S":· ·D'�O.. p'"L··E'I"T'."0:".' :�:��:: ����soea��êné�!:' '���:r���:esejaSSlem- al(' voltar ::,e::'�r�:�i':bri:�ta�n�m�a::��:
, a.1l�a,% na ,AlJetn;J!a'nIb.:j.' ocidental; O Comité ii]te�-gCi.ver:namental de colônia de. 'I'efuSiados. Váiri�s ou-

,

A ·OIiSJtriliudç.fib:cdlesteS� .contingen- ref1.li@i.aJdQs lI"écélnmemelIlte extendeu tros pai�e�' sud-arnericanos j�. ,
en.,

,

". .'

iOÁÚ FRAJN,E,!l" ... teso bumanos . em no'V'QS- pa�<SJe\5 pa- os SiUS. escrttóríos até a Alemanha traram em negociações para con.;
Na segunda Iprova de vitalidade Idemocrática realizada no 'dia .19, �il a úníca

, solução, par·a o pro- ocupada e altivamente' está ,procu- SlegtUdr o, míhloT, número po�sdv�r de'
depois do Interregno estadonov.ista, ,encon�ra�os :a leOlnfortadora_ certeza; Mema destas vitimas sem teto, . da rando- f�er. a�fu1al()lS c®' os países -írnígrarues. Uma·, delegação hrasi-
de' que ',ô: povo brasileiro, .apesar' da gra:qde �stenção:-'i eleitoral, COIJl.,. guerra, agora alhr.igrudlas pelos alia- <lIllJe- queiram 'a.ceitar' OIS' deslocados leira, composta ,de 6 membros, "está:
preendeu na devidâ forma o valor"do' voto. dando-p--\éom. Independên- dos nos acarnpamenêos das zonas corno imigrantes. Á Bélgica preteri- �:ra w.sitJá,fido ai .Aus1Jria e a Ale-

. da e 'conciêncía aos candidatos de sua- pl'edileçã9,.. < il1l�esa,: amerícana e francesa de de fícar- com 20 mil i,mineiros' é manha 'par.a, eSttJu:?,ar as possihilí-..

.

Foi, fora de .dúvida, o mais de�i.sivo e' (!,11gnifiçatiyo 'passo (I:a nOSS;l ocnpaçêo, Sómante os Esf:tJios Uni.:. suas Ialmí>ll'as - úm 'total de 70 niil daríes de obter imigrantes para o'
história .republfcana na /prática da:De�o.c�ada.i. '" !liít'rao<rdinlário� serão dias gasfam ,am.l!aiIJmente -na maJll�-·llles$ocas., Porém 'a l'!uJropa super- Brasil .. Cálculos extra-ofícíaâs e'
os benefícios desse 'ímportante �contecill/-.ento, ne futuro Fdministrativó tenção desta gente 100 mdlhões de 'povoada não se mostrá íúteressada lIiPl'oximatiVlOlS revelarr» que o Bra
do país. . .... dólares. Os referidos fumcionáeios ,

. .em aceitar os' desl'()'oodos. A Amé- sll iPTeten�e faoar com oentenas de-
Os Igovêrnos já In,ão poderão pautar-se em Suas ações, por impulsos diize� qtlie já s·e esgOil:aram as .pos- ·de'a· dlo Soo, ent'�etal�to, tem lugar milha'res de imignalOtes. As a'lI1t'Ori-

personalistas. •. .

sibilJidiàidJes de repatriar os dleslo-, para' todos os sem teto da EUJropá. dades ·tJa;mbém dlizem qUle o OhiIe e'
Caso.. queiram assegurar ,para as agreJ;lllações ) .partidárias que os

elegeram, a .preferência do eleitorado, t,erão ·.de .,'mostrar i>or fatos con

cretos �e conviricentes, à lSince�id�de e a viabilidad'e (dos /respecttyos prO
gramas dentro diü; justas caspiraçõe!> do' 'lpOVO, ,e laceitar . as im,p:osições
da realidade embora n.em sempre {previstas' ,em seus postula'dos doutri-
nários.

'.
.

_
..

O povo mostrou sobejamente que.,nã'o se adata a 'caprichOS políticos.
" muito Im.éno� !a propinas de última hora,'e que' .os· hO.mens só lhe me

recem ·valor. quan.dó, vistos através tda respec!Íva
'

ideo'logia partidáda,
se firmam como 'Uma garantia (de trabalho, de ,'honestida,de 'e de com

preelllsão \humana.'
Este aspecto, evidentem.ente, não passou despercebido ao éltétorado

barriga-verde lao $ufrágar o 'nome do ,der. Aderbal R. ,da Silva.
E ·0 'candidato vÜorioso Imostrar� ,em seu Igovêrno, que o Partido,

Social Democrático consulta de· imaneira ,efetiva Os interêsses das..mas
sas e não desmerecerá da ,confiança e Idas ,esperanças

: dos seus reIi�
gionários, . ass.eguran.do-lhes categoricamente que acima d� tud'o está o

l'rogresso do Estado le o bem ,estar da coletividade.

).,

Aeró Clube

a' ArgelIlrti'na lá manif,e.shrlam inte-

1 5 crl-mt-Dnsos de due a
resse por lmi@ranteseoComité

U 6 rr inte,r-goV'er,namental de refugiados:
HAu'\1IBURGO, 3 (U. P.) - Todos os quin,ze antigoo membtros de está 'expJülI"a'Illdb possibilidades &'C

administração dI'} maoahro caJIIÍ[l'O rlJe ,00lll>oerutraçãlo f,emilIlino de Ra- melhalOlues m oUltros paÍJS.es amer�
venSlbruJOk, qUle· vinham sendo j!ll1gadlos há dois meses pell() Tribunal· oa'nos, inclusive o" Uru@ure., Bolívia�,
{je�ta ddade, t!oxiam àohados ouljpadOis peLo mas'S:alcr,e' de 1.500 p,essoas �eJIiÚ e Equador. Entre os die&loc:a
n'às câmaras de gã-z e pelo fuID.Iamelnto de vruI'ios miHha:nes de pànaque- doo s'e podem enoOlnltr.a<r eLementos;
dislta.s britânJco'S, Qu:1ri7Je ·criminosos OJUlVlLmnn' o "v,eretiol!um" do iU'l'i atiedtos á p'rática de tJr.aballhos düs,
�em qwaisqUJeIr sd.n.ruis ·de· €lIDoção. mai� diiversos gêneJ1ols, Exis,1Jem la

vradl()['es, artifioas e opernri.os •.

Uma neoenile estaltÍ:s<tica levantàda

Mais

Queria ,anular a· urna 00' �'OiI1'a amerio.a,na mostra QIUJe cn-
. . tre' os 'dlesllocadios oOincentrados emPORTO ALEGRE, 3 (A. N.) ..,_ O Tribunal Regional ElE·itoral está

acampamemlDos, exilSltem 20 mil tra-·julgando. uma .denúncia co'utra o eleitor pedro Lanatel, fiscal de ;parti- biallmdiolms adJminis1JramVlos, ilIl.cludo, o qual foi surpreendido quando tentava {colocar duas s,obrecartas sive �a:l1d�liV1r.OS.,· es,f,en6gJrnfo.s•.numa secção eleitoral, em Soledade. Confessou êle que assim procedera es,afitul1ários, caiXJeir1os, 'ertc... 25,
com o fito d'e anular ,a eleição 'Daquela Isecção. .

___________________...;.
. ..;;'_________ mil operáJl'.üos de oonstruções, 491

mil com ofÍ<Cios divens.os, ClomO al�·Santa Calarinade Audacioso' assalto em Londres f1ai'liJ1:>es" padeiros, bar,beirOlS, o.uri-·
VJe.s, mpQgraros, 35 mil agriorulitores:
e 18 mil profissionais de categoria.
COiffiO médioOlS, adv.ogadlos, e en-'

ge:nheiflos, músioos, pintores e es

critol1es.

O Major Haskróide Ara1l!tes pre- Federa;l, o avião. dorudo pela' Carmpa
si,dfmte do Aéreo Cl'Uibe de �anta nha Nwcional de Avi'ação, que to
Cabarima, I'ecebeu do ST. EngelIlhei:- mou o nome de "Jrucinto, Machado
vo Robel1to P.i'l)Jcentel, che�e da Di- BifJeIIlcOUIlt.
visão' de 'o.perações da Diretoria A ael'oa1:av,e de;y,erá ohegar breve
de' A:eIlonáUJtica Civil, cOffiuni,caçã;o a eSlta capi,tal, tão log.o seja r·egis
de bav.e� '-SLdo .bafjj,oodo, na oapi'tal tr,ada e fei,ta a (}ola�em nooessária.�

.
"" ,

, .�
. '\

'.

;.

Londlres, 3 (U. P.) - SeDe ho- daquL, Os aS:SlaltaJI1DeS conseguiram
me'o:s al1maidos a,ssaltararrn· hoje I fugir ;num a'll'tomóVlel que trazia a
tlim oam1nhão duma .estação. ferro-. placa oficial das Fôrças Al1madas.
viaria próximo a Lo,ndI'eS e após
mrutarem os gUa'l1da;s :que o cou-

duzi,am, r�tirarrum duas maJ.fLs con

tendo a imPQ'llt!llI1cia.1l:e.5.20.o.,OO li
ras - ·segundo.�nformó1} a radio

II
II

Eleições suplfl- ..

Governo espanholmeDtares
.,

Pani.s, 3 (U. :P.) - Martilllez Bár-
Rio, 3 (A. N) -:-- As IOpiÜcia.s pJrO- rio desIgnou o dr; Gi'ral para for

pcaLada:s, segtllIldo as q<Uais sell"iam mar o ,Ocovo gahlnete do gO!VêrnÜ'
COIIllV1ocaldras· ,eleições sup,Lerm:lnt.a- I1epuJblk.auo espalIllhol exibdo Gi
res, caooou .graJude agitação enllPre ral pediu àlgumás horns plma· I:l!eci
os prÓioene.s· :pol:irt.ioos e a· madona dar sôme :a a:ceÍl1laçã,o da inClllimibên
deles tem OOlIlJO Oelr,to que o Thiblll- da. Martinez BáIlirio escolheu Gi-

• 'UIITl briiJhantisano itmponente as '80- n.aJ Regional Eleitoral cooJ,VocaI"á raJ delPfoois de 001' cOinferenciru;lo>

A d Ch hali lenidaJdes' 'em homegem a N. Sra. nlO!Vas eLCiLçõ'es, tendo em VIsta a com viih1Je e dnao TlepreseJnJtantes-,
..... CUSa'R Q" ',' urc

,
I i ' ' ..

'

t dias NaY'Elgallites, na PTaia d'e Fóra. impocntâJncia di�. <umas im�I1i!!ldas .sôhr,e.;a, Collljpolsiçã'O do nOl\"O go._
Miami,3 (U. P.) - O Emba>ÍXa- tão impol1trunte na consecução 'd:a-

,_ At. Proci'SSã.O �la �'BdataO do No,r-, ;na 'C,]assifioaçãto'finaI' ,dlos partidos, VêII"IliO,'O Qjua:l se JelSjpera .t,ei'á, UJIIla:

d d U
'_

S 'ét . .' , , ,

�""
eve a ;nrosença: 'e' num'erosas Q""; "��e ... - �_''''''"''''';I�_''h el"";"'o..n.1 b �,lhl': � " .

1'01.' a llllao CJiVl toa no.s EE. v1,tór1a sôbr,e o lmm1gü oomum. b
i' <

_

..... ,

.

'I t"" 'd" .'

de .�.
' ....... li"",. uu ,:,,,,,,,,,",,,,,,,,�IJC "'..�, ..�. ase I'\epLllLO �Ga>nal. !lInvL....ranqu�Si li(

U '," 'h N'k I' am areaçoAs .rap e as. e' ;VOIWS, ' ·t' d' I'Ml'" .'

t'
.

a1:1uOS, soo ,or 1 () ai . N<@vikov. pode ,e deve des'empenhar um pa-, . o. 'II '. '.,". ma�s alIllPl'a o ..,.·...:e o nn'fi'1S eru»

lrUlffi·dj,scur.so pl1Oinunciado na noi- 'pel inaiís ÍlmpOIltarrm:e ainda na 000-' ?O�tl'tUtIJUddo ud,m' e�lpr,es�}.;�o aCOill- Feriram 'o aJIllte��'Qr �o, m�o dJr. GiraJ. ,� Os:
"e de ont.o.m --n�"'� cl"""·d vp""

-

d" ,
veClJIDan. O' ·e evoçaa &1SI a. , 'o ',. '. ·n.n.... ·�·_."I"'7,,;.S oom'!UJll'lIS'tas ,,:nOl·.n_�v· '

........� ."""..... u ... 'e, e.... ",1- S�çl;to. .a paz.
.

. PÔI1to AlJ.egve, 3 (A. N.) _ Reali- .....v11La/ _ .. """", ..,... ..... ..,...,

m�u> sua "grande conf,iança" de que nove....ador GiraI cnas JXlill-\r,el"sações que manti-
so "a S'OIIl:bra qUle v,em u�timaunen- p

· .

II zou-se, cmtem,' gmnd'e coIllCorrên� � •� vIeram. oorn:' o preSiidente dai Répú-
te pail1M!ido sÔbl'e aiS relações rus- femlOS em vros cia, a trrudiciona,l f.esta· 'de' Nossa ,Khantoum .(.sudão Anglo Egíp- blioo exillarllo, Bário. BhJtre1anto,.
SlO nqnte-arrifreÍlcan.a.s· não é o re- Por todo ,este 'mês '''0 Elstado'" Sen.hoIla dos Navegruntes, cuja ima.,. oio) 3 (U .P.) - EIem.ootos sim- mainifestoU!-se .�J._ op,osdção a()l
fIle"""" 'v·,e�"'ad,el·""o' d'O· e.SI'�_"� ".,". .,1Tl.l'_, 1nicci.al1á a distri,buição de livros, g.em, foi traouSlPonta'da em UIffi iate, P'llitizantes 'ao Egi,to apedTejaram os

AV llU L' U"""'V ..... '" .....
..... edtf'<"'1""'" A;o".gov.e"nno .na "l·'....a,d,e de "!J)rermer", de l'epresentanb';s, _.dos.

lUSl"Voe ro'ma"''''es . ,,"'tTU> .

a"s P"'s nor·· vi'a' fluvi,rul,' cam a.,complli1l!u&- • 1'V '"'' U'. v U

li
.

mo. eJIlItre os po<vos am�vicanl() e l1llC·· ·u'"' , 'ou L'O' -

"" -

,.,.

A:tbar.I1'a, ,fila lIJ.oite de ontem, ferin- gntlpos I'1etpub. calnos clwnIeSJtinus;
russOl.. Fala'Rd<o ,perante o Gonse- soas que Icofilstavam do seu cad8.'s- msuto d'8 i!núme:ra;s ernbaro.açõe,s e

" do.. :iJnlterlOr dia ElspJanha. Um des�
l'h'O Rn,o'80-am,eri'c'a'o'o. de' "ml·z·ad'e' tm sociaL..' .. ba,rccos' dos, c!lJhbes ,.náutioos. do ,Ú . gov,arnador da pIlovÍllIGia e o· .

� "'" • CIJ ., .

as,silstarj,te do comissário
'

distri:tal� <lieis, SáJndhJe� Monge, S\ociailiíslta, de-
mut'u,a, d,"""1ar.ou ,que a' an'''l''e:dade Assim, os ,q

..

ue a., indá o

não .tenham '..,

d'
. . .

cln"'n,,: ainda ontezn """S l·oma)i .. i· ...s;uv
.

""

,p t aJmb.,os funcionários bni<tân;il�os. O "c''VW' . ,
.

<ou . , . ...,.,.. ,

e o temor diuuá - guem,á surgida' pr.ee:n,chiqo o.. couP'�n que,' diaria::
" ena· e ·mor e incidanlLe OCOI'I'eU durante as co- QJUIe infonm:n-.a a BáDliÍ.Q qJUe "as;

duran,te 'O .a.'"'o ';'� 1946 °er"'m', r,e'su'l- mente ,pooHcrumos,' deVl�.m fazê;-lo . fol"l':';'s quJe "'·Ui TlAnr.°·"�-"O l·am"';'"u U',... W • ,�.,

U P) O
• m.emqnações pela pass:agtem do'� .._ '''I>'' ,�...<U",L ........

tados' d�s ati,vidades de Dentos gru-' 00 qua'1litJo aDites para . .cOIllCON',erern fulaga" 3
. ( . . --c:: . governo cix:JPerarão 'n<UiIn 'govêrmro cheftadoo

pos pOilíticos que procuriwarrIl ria a tão iJntevess8iute 1nieiartiva reali-' protpÔS.. ao PI�rlamento a pena. dle '''nascimemo do proféia" ;realiza-
por Gir.all"�,

PI1opa"'amda a
...

iminêncià duma. no- zada \SOb. ó pwtroc}n�.o da "Livraria I11JOII"te, eomu:l!llas .!1té de 10.000>.000 de das ·em toda o pai's ,pelos Jllwtivos;
_,..; _o',

3 t
'

tra �s do mel' As aUltovidades ef.etuavam inu..l
\'ia guerm oe la.riÇlllinrlü a 'LncerLesa e Rosa, á :rua"Deodoro • 111° 3 , nes a ooroos con. os agenllC -

a dl:l;>ccmfian:ça para' pescar em Capita-l.. cado 'I1!egrp.

aguas. t'UlIlCas. O embai:x.ador russo.

81ponJtou dil'eLamenoo ;':0 ,sr.. W i.ng,ton
'CbJuI1cbtJII como UIffi dàqueN:�s 'orga
nizadores de '))r�jetos p,àra a cri,a;
ção da F,ooeraA;ão {}oo!Jra a "UnIão
SOVliétilca ". Nov·kov ccmcluiu seu

dj,s�urso dilzendo: A anúzrude e>IlILre
os povos russo e noooe-arrneri,cano
que d>81sempe�ou. um pa.pel tão

tllmpol1tante n-a �s.ecução da vító
J'i.a sôbre o i,ninligo comum, pode
,e. deNe desempenhaJI' um papel

P·RECISA.M-SE Festa :de N. SenhoraImportante companhia procura viajantes que tenham
. .

apresentação e saibam converS8r corretamente.
Cartas para S. R. Aos cuidados deste jornal.

boa

dos Navegantes.
Como era esperarlo, oibtiveram

mera.s prisõ.es. Morreu na prisãO'
Hamlmngo" 3 (U. 1;'.) , -

.' UID1.3
fonté aJU!tÓrrzada ilndíormlà que! '&
méiqli�o al�mão dr. Adolf'WlinkeI
mann, de cinq<Ulenta e noVJel a<no·')�
mor.roo na· prisão, onde a!gllardava:
sentença, sob a aous·�ção de ter es"""

I
,caImdo ;prisiKmeiJr.os djo call1jpo de"
Rlave'nshI'IUlck paJI',a 'elx<!lerminação. O'
dr, W.i:nkelmancn v�nh.a dO'Emte. Dá
aJgUiIIl tempo.
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