
Contra a calunia, a intriga, a canalhice, a difamação e a mentira, erigidas em

prinCipio e consagradas como atitude permanente pelo udenismo catarinense, co

meçam de se levantar, de todos' OS� recantos do nosso Estado, os protestos ve

ementes dos homens-de-bem, que· acima de . tudo prezam a própria saúde mora[
PfJl.il decência, 'contra

a imoralidade,
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o Brasil n presidencia do Conselho
\

de Segurança
Nova York, 24 (U. P.) - O tática de conciliação e transa- julho. Quando. na p,re.s.idêndalsr. Osvaldo Aranha, delegado ção.' .

'. desse órgão, procurará
:

êle se-

do Brasdl, e que assumirá em IDm entrevista que aqui con- 'guir "as normas habituais do

março a presidência do Conse- cedeu, o sr. Osvaldo Aranha Brasil ein sua política nacio
lho de Segurança, acha que o disse que o.s problemas que 00- nal e internacional, ou seja o

seu período de permanência barão. agora ao Conselho, são de traneígír e ooncílíar ".
nesee posto será de árduos de grande importância, fiai .

- "O nosso traço oaracte

problemas, mas considera-os pmvavelnnente não chegarão a rfstíoo - disse o delegado bra

susceptíveis de solução, pela seu ponto. crítico até junho ou síleíro - é sempre o de com-

______________�

.

preender e favorecer a solução
dos problemas. Parece-me que,
oonn um pouco de sistema e. de
lógica na ordem das díscus
sões, é possível evitarem-se
certas conclusôes menos feli-

Condenôvel expediente
de udenístcs

zes, que ás vezes surgem por-
João Pessoa, 24 (Á. N.) - AI- mumícando-lhe que a intenção que o assunto foi tratado sem

guris fllrn�ioI1ár�os. do Depal'tarr:en-: princip�� daquele ato religi.oso, fôra que antes se houvesse tentado
to de Saude Pública destra capital, I G regosijo antecipado pela futura enquadra-lo no momento opor-
m:le!Ilis;t,as exaltados, procuraram, demissão do médico G8<.bri.el Pe- tuna.
'(mtem, '0 vigálrio ç.a paróqui'a locaI I razzo, direto.r do Oel11Jro de Saúde, "Sentir-me-ia feliz se pudes-

\'Para
cCllebrlar

.. I�IÍ�sa em aç�? de o (.fIual,. sle�nld.o e�?er�J�, g.e:f1á um se favore�er tails. ,entendimen
gr aJças, pela vItOrIa da ca,ndH1:atur� 1 dos prImewos f'llnClOna,rIOS que se-Iues, o. maIS posslveI, em mi
do SII.. OsvaldQ Tri,gueiro,. ao govêr- rão exonerados- com o advento do n<lla� LU11:('nes, ao p�e8'idir e

no do Est,ado. O padre acedeu e o I govêrno mJeni,slt,a. Alpós ouvir a oriental' os trabalhos do Con
... ofido foi r.eaJizad:o· com á liturgia eXiPlicaçã!Ü o s1l:.0e11dotc �xplrobou selho" com _o mesmo es.p.írito
ha,bitu,a.J.. Mé aí tudo mrui.to hem. O pulbilkamente a co·hdu:tJa dos pseu.- cO/ll-ciHad:or que se.mp-re carac

mais our-ioso, entretanto, é qui, dos fiéis e considerou a mis,s-a nula, te['izou a particilpação do Bra

após a milSs'a, seus' promotores pro-, aJliegando que não oel'ebraria missa si! e.m todos os Latos inteTna-
curr�:tr:am nov.ament,e o vigário', co- contra p:eSiS:oa a1gruana. donais" .

O Ex-Ministro do Exterior
dJO Br3Jsil, ffilJOeSiSlOr do Sir. Leão
Vel'oISlO, no C.onse�ho de Segu
rança e figura de inconte:s.tá
v;el relevo pan-,americano,
prosseguiu dizendo ainda:

- "Creio que a tátioa d.e
trllin:sig.ir e conciliar será ado-'
t3Jda Pior todl3.lS as nações, no

britânicas não deseillViolvimento da organiza.
çãlÜ da "UN". Pellos contactos
que tendo tido, é:r:eio não só
que é ês'S.e -o camilnho melhor
como também que é' um obje
tivo re?clizáve,l".

" .

'Será por causa da bomba atômica 1
BERLIM, 24 (U. P.) - .Q professor .Werner Heisenberg, :contem-

, plado com o P1'êmio Nobel por seus trabalhos em torno do átomo,
-aceitou :0 conv'Íte que lhe foi feito pela Universidade de Buerws Aires
e tomará o destino da Argentin« tão logo lhe seja possivel !-- mani�

testou hoje um p01·ta-voz b1'it:ânico.
De acôrdo com '0 1'cferido 'p01'ta-vo:: as aut01'idades

"fazem objeção a viagem do cientista alemão.
'

P�sse dos governado r�s
RilO. 24 (A. N.) - Cor·r,�u ontem, I v,elmenhe

de quatro meses, pr:eva
em São Pa'lll!o, a notida de que o llecendo, du:ra!Ilte todo êss'e tempo o

P. S. D. hawa enviado ao Tribunal 11egÍlne de interventoria federal.
Sup:erior EleHo,ral, UJ!1113. representa- Nesta capiltal, o as:S\hllJto está int-e-

ção, pedindo sed,a reex·amilllado o
ves:sarllldlO vivoonente t'O'do's os circu

c.aslo da é{poca da, p:OISls!e dos gover-
!Iladones ,elreHos, em virtude do que

diSipõ.e o act .. 12 dias Disrposições
TransitÓlrials da Constituição.
A mpres'e.ntaçã<o do P. S. 'D. é

fUJl1dame!Il,tad:a na interpr.etaçãQ O· SIf'. Adem.a,r de Bar,ros, .que es

hiSl1:·Óirilca daquJelle.dispollitivo e, na tevle dUlrante dluas ou três horas

lhipó-t'ese de s,er defierida, 'O �enhor
A:dema,r de BaI1I'.os só podera to

mar pOSiSe do car:go aJPós a promul
gação da ConSJtituição Estooual,
cujo pra2lO de elaboração é )Jir'Ova- ná!rios, mais. ]n.tirnros.

l,os 'Politicos, uma v;ez que, Clomo

no cmslO do BSltado do Rio, o gory·er
nad'Or eLeito em 1,9 de janeiro será

em;possado ama,nhã.

.Denunciado O
ex-chefe de policia
Manaus, 24 (A. N.) - O Tri

bunal Eletúoral resolveu' t'o
m�r conhecimento da\ denún
cia aPll"esentruda pelo ministro
Cunha Melo, oanldidato a slena

dor pe�o P. S. 1)., oonitrla o sr.

Télio PÍnto Veiga, ex-ch.efe .de
polícia Ira 3Jdmilnisttação do

intervenj}or Sizeno' Sarmento.
em Sãlo Paulo, allll!e-OInl!!em, reglres
sou irueSiplerad'aimJente ao Rio, iso

lallldo-se no Hotel Serrador, onde

só tem recebido os seus correligio- Os fe'rroviários

R
·

d
· ,

I reclamam
ecusaram O 10 eseJ8,ve vi;:.au��, �,!.�-':;.::"";

Bu,cnos A�r'es, 24' (D. P.) - o J)ar:calr em te r:r.itório argentino, dev01ução da.s 1m,púrtâncias arre

Mini'Sitério do EXlterior auU/u:ciou lIma; vez q,lte o govêrno platino, caldadas indevidamente pela Caixa

q,U'e' o major El:ias BelmOlllue, que cOIllsider-a a s'Ula pl"esenÇla no país dos FeI'r:Ov.iálrios de São Panio, que

foi recolhido ao Hospima.l Militar a como uma ameaça á Sleguranç'a con- fmlJia de:slcOIll,türS sôbI1e OI abono e s·ô-

20 do cnrmn.te em �nsequência de tirl1'ental. hre aiS oasals das es1;'radas UltiUzardas
um ataque de apendlicite, demons- Assim, d;i:a:nte dJessa r,eCUls'a - 'ati- gratuitamente pelOlS tra'balh�o.res,
trou aligumas me]horrus no seu esta- tude tomada .tarrnbém p.elas au,tori- �é q,ue uma portaria do mi!Iljstro

do geral, e, assim, será "pr·ovavel- dirudles dio Rio de JOllleiro e Monte- do Trrubalho acahou com a hlstó

mente" reconduzido pa-ra bortllO do vidéu - na,da mais I1esta a'O antigo ria, sem q.ue n,o entanto, o dinheiro

"MOInte Albertia" af�m�dJe regr'essar rud,j,do boliviano em Berlim s,enão arr,eCJrudado i'Illdevild·amen.te renha
•

a Es:pa,nhra.

j ,egresslar
ao seu ponto de partida volitado aios bolsos dos fe,rrovilários.

Elias. Belmon.te· teve negada a - a Esipa!Ilha, a bordo do mesmo A ê,s.se ve,S[Je,Lto f'()i enviado, um me-

llleaerslSáJri� a'l1!torizaçã,o para de,scm· na.vio que o trO'U",e até aqui. .,. II1Iovia!1 á CâmaI'la dos Deputados,

Processado o pleito de 19 de jaaeíro ·e abentas algumas urnas,
o udenísmo catar inense, empolgado pelo êxito casual dos primei
ros resultados, entregue às delícias de exphrír alegrias caníba
lescas, encharcado no gôzo da pcssibididade de vinganças ciclotPirca.s,.
onerado com as ârnsras exauetivas de arrolar adversâr ios

"

para
, a:S1 f'ôrcas caudmas e prêsa do antegôsto das nomeações fu
turas e das demissões s urnárd as" esquecia-se, lamersíavesmente, de
f'onmular objeções à norrnalídade, à lisura, às garantias absolutas
e à imtegr-al liberdade com que a eleição decorrera.

Falar ern coação ou aludir a perseguições, quando, COIll1 as

apurações iniciais, a vibór ia Lhes sor-ria aos candidatos, seria con

tra-senso a apoucar- os rnér itos próprios e a desolar as, glórias do
partido.

Quando, no entanto, a momentânea ·e eventual maioria oe

sufrágios udenistas começou de minguar e acabou por ceder lu

gar aos resultados que realmente ef,e.LilVavam a decisão da vontade
popular, os dir-etores da D. D. N. viram-se na dolorosa necessí
Idade de inverter o seu julgamento; j,á sóore a púgna eleitoral, 'ja.
sóbre o ilustre e d-igno Delegado do Presidenüe Dudra.. em Santa.
"Catarina.

I •

Assirn, a história do pleito de 19 de janeiro foi divídida, pelos
próceres da D. D. N., em duas fases dístintas : uma, a primeira,.
que vai do início da apun-ação até a darl:a em que o sr. Bornhaus- I

aparecia com melhor votação; e outra, a s-egunda; daquele dia
até o presente,

Enquanto, na primeira fase, o candidato do acordo udeuísmo
comunismo, constava vitorioso, o pleito, para os mentores da opo
síção, decorrera como eretívamente decorreu : honesto, liso e de-
mocrátíco.

.

Até então, a figura serena e nobre do Imterventor. Udo Deeke
estava destinada à posteridade, com a incomplacência aureolada ce

respeito e o nome assínalado pelas vintudes cívicas de um verda-
deirn magisbrado.

.

Bastou, entretanto, que a D. D. N. voltasse a ser, por novo

acórdão das urnas, a minor-ia que sempre foi em
-

SanLa CwLarina,.
para que llJOS seus dir-igentes, de entranhas dilaceradas pela der
rota Iuapelavel, fosse possível opô-I' diques à falta ele oornposíniea,
à ausência de escrúpulos e à desvergonha.

E, erigidas, a menóira, 'u calúnia, a intriga, a difamação, o
cinismo e a chantagem em norma 'de ação, a ordem irradiada para
Iodos os quadrantes do Estado visava a armar ere íto 'e escândalo
em 1I.lÔrm·o de ratos e circunstâncias que d.ireta /ou i,ndiJ'e,La'lTI,e[l:te se

:pres.ta1s·s·em a ,exploraoões :polílicas. Com êsse procedimento imoral
IpilemediLava-�s,e a j,neollllípa.Libi,lizàção da mai:s alta autOiri'dade {IS
LadLl.al ,com ü c'arrgo que vem [honrando e dignj,fieando sobrema
neira e, ain'da, bUlsl',ava-se também de·s,a.cr·editar .perante tt Nação
o rminuntp >:;a:t.al'i,p.cn,�!" clT. �e,rêu Ram.o's, yice-pr·(}SI�del1rt.e da Re
ipúlJll ica. Ocorrônóa.s policiais, .vLl\lgai"('1s come> a ,prisão de caclla
c·ei,l'os habilllll·ad·os à desondem,.1'orailTI elevadas à cruLego'I'ia de "ca-
0)'05 'Politicars". Na Palhoça, 1P0r épolca :da ;propaganda {'lei.Loral, o.

candilda,to. ·uDI6Ini'Slta à Assembléia L,e-gisla Uva, .pOlI' mais de uma

vez e por mais de urrna oca:sião, à Lesta de um grUlpo de apamgua

dos, ill1iteTlltou rfi:na'li,zar ,comí·c'j,os pess'edi,stas. Bastou que, na re

'Pull,sa que s'empr·e lhe opus,eram, se d'e"La;casse o sr. Franci.sco Hosa

para que sô.bre esit·e rec:aiss·em a··s gJalI1'a,s dos derrota,dos.
E daí haver a D. D. N. comissionado, nesba Da,p-ital, O·S irmãos

SanLos· (d.oi,s dellels, '({flue 'Ü terceiro cumlPre pe.na na P'€'ni�ell1icilária)
e mails outro i:nc]iivídu'ü para i.r.em a SUintro Amaro pro;v,ocar e C(lS

![.i.gal' a-q'Lwlle <WI',reli>gionário do P. S. D.
Ma,1 sl1loe.didoSl Dia emprettUida, quando voltavrum deüdos par'a

Florianópolis, evadiram-se delPoi,s de agrre:dir·em a autoridade que
os eS<0ollava. D�H!S depoi·s de:sses ·faltos, sucedi:cl·os por oibra e graça
das O'l.'d-elns de corifeus uctenilSlLas, a missão :de prro;vocar um atrlitlO
com .o sr. F.ratl1Jcis-co Rosa passou a ser cOll'fiaida a urrn oficiail refor
mado da no.s:;a Polícia Mi'liLal', segundo os própriolS oposici-orl1·istas
am:uuC/i!a;va,m pelas esquinas e pelo,s cafés. E a provo.c.acão foi fei La,
certa manhã no Café Na.cional. .só a !prudên.cia d.o sr. FranCISco·

Rosa avisa,d� de qfllle' não fizesse () jogo da D. D. N., e a i,rulürvc[)

ção �autel.osa de elementos do P. S. D. evi,tamm UJll1 disLúr,bi-o de

co,nsequência,s impnClVisiv'ei,s. ,Se, ,no entanto, ·essa prremedltada
provocaçã.o ItlÍlve.ss'e .consequências funestas, certo que os udeJllstas

que a pr'e:pllJra·ram, nã·o vaeilarialfi em gua'rldar o. l'emorso e atIrar'
a cullpa ·em di;reção ao preclaru Int.ervent'O'r Ddo Deeke.

Em liLulPoranga, reclrumam os rP'€'Lei."ros da D. D. N., que um e·eu

co,rrelirgi'Ülnário., de no:me F., Altembul'go, f'ÔlSise 1)1"eso pelo DelegadO'
Reg ion a,1 d.e ,Rio do. SuL T1'ruta-.g·e de notícia falsa. Ess'C' iJndivíduo
não foi. e nem 'eSlteve .preso. Quiz, é v,e.rdade, pas:sa:r por víIL'ima,
para arranjar IPubliGi:cfrllJd:e ,para si ·e -escândalo para ateulder o apelo,
do ,seu de,rrotado pallt.ido. E, IP'ara i.s,s.o, di,zendü-(se pe,rseguido, e

na im.inênoi,a de ,g,e[' ,preso, r·e.qUe:I"eu ao eg;i'égio T.rilbuna·l dl0 A.pe__
lação Ulma m'dem de "habeas-,C()lrpus" .prevenÜ'vo, A irns.ubsi·SlVên
cia do.s funda·m®·tos em ,que arllllparou êss·e recu1'so ressalta .e.vi-
del1iVe da declsão .que o dt:megO'u.

.

F.all,sa, de r·emarooda fa.lsÍldade, a denúnci·a de haver sido fe

l'ida, 'em ISan�a Amaro, a s.e,nhori,ta GaJ.oLi koeri,Clh. rSe a s'UlPüsta:
ag,res,sào a ,ers.s'al Ipessõa fôsse .real, os adv,ogado.s e rábulas da U_
.D. N. não ,teri,am lPerdido a opO'['Itunidade de um "·exame de corpo
de· delito·" .. ,

E ment.irra, rmentita da.ql1elas que· Rui c.lassi.fioaria de "mell1-
daciUrm grumba ", a de que Mano.el Alves, na LUigóa. neste munIcí

pio, houvesse, pr.ofama'do -o rilVua:l funehre do uden:isLa AbUio

Viei.ra. O fato rdeV'E� >ser c.onLwdo de ·aiCôrrd-o com a vel'dade: Mano.el'
Alves !parti!u da Lagóa .para ,e,Slt.a Capital na Ulute-manhã do dia
em -que, fwle081\1 AbNirO Viei.ra. Q-uan.do reg,ressou, á tarrde, i,grwra
va .que a.q,uela pessôa t-iNesse fa,],ecido, E, no alto do morro da La

gõa, ,la:nç,ou ao' ar a],gu.ns fogue.tes, sem �aber que ,nas dobras da

eSltra.da .subi:a !Ulm 'e,n.terr.o. Bastou ,que 'Ignorasse lSSÜ, !p.ara que
fô:slse agr·edildo·e Ilhe tomassem o que .Ievava!

E a a,d:ul!teracão des:sa ocorrência. foi com.uni'0ada ,lrelegra1'i
camenbe a·o EXimo . .sr., Presidenlte da Repúbhca ·e a_ dive,rsas .oU-·

tras autnridrudes, :po'r um professor de direito, que se não p·ejou
de .emislc'ud ... la no .1'01 das ·acusa,cões leviana,s fo.rmuladas contra o·

,j,nsi'glne lruterventor Ddo Deeke.
.,.

Par,ei}e illllc:rive·1 que um ,me,str.e de dlrtniJo ,balxe a tantLo.,_

E mai,g inrcriV'el ainda é que a D. D. N. lance mão de fwi-üs, como

êsse Icontrafeilt,os e 'se ·es'queça de que, pr·ecisalmente no dia em

que o. exPlorava'oinicam:_€'nrte, <O J? .S: D. sUSi�endia" cOIm ·enO:rmes·

IPrejui.zos, as 'colmemüraçoe,s da vJt?l'la, em Blgua-ssu,. em face do'

Iprecári,o estado de. saúde do UidemsL·a Godofredo V1bo·r Muller.

que veio a fal·ecer, á .noi/te. .

De 'que ladO' está a miséria mora.] decorrente. d{' ,tudo iSSO?

O povo ,que .o diga! Mas não apresse.. o .seu Julga.meTI>L�, que,

ponto por pon.to, a pro:1 da verdade, con:�lnuar.emo:s a fuLml'nar a

me,nlld,railha ,e, a in:trj,galhalda co:m as quals a D. D. N., l?elos s·eus

,diri'gen:Les, .pelllSl3:IlIdo comJi)rome�e.r hormens-<d-e-;hem, e�ta, .

apenas,

ül'na!IneIlitando .a derrota que a ·eslfrangUilhou a 19 de JaneIro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I)O�NÇAS NERY�Sl.lb
Com os progressos da medici...

Rio, {A. N.) - Estendeu- "caso designará, deutro de dez após as devidas diligências, hOJ�, as doençaHi nervosas. quantl..
do às 'empresas eompreendddas Idials do pedido .das empresas.' inolueíve o exame da conta das traLadas em tempo, são maltlA p'er

'1110 deoreto-Ieí 7.524 as diSlPlosi-l.uma comissão especial, na qual taxas adíctonaís do Decreto- '!itamen'Le reme�iávei�. � .:ur,!lnd.""
-

d d t li' 9 411 f
-

..... I' -'!.� tros re-Ileí
.

7 524 O ' 1'1'-I
Jlsmo, fruto da agnoranela, so podt.

\
.çoes o eor�. 0- lel . ,o i arao parte, a em ue OUi ros re- ei numero .. _. cumpr pre-judícar os ind.lvíduos afetados •.,
Congresso N:aclOlnal decretou e ',Presentta.ntes ,.os das empresas memtó dia decisão do poder tais enfermidades. O Seuiço Na..

o. presídente d� Repú_blic<a san-t/e dos respectivos empregados, IClon:ced'ente indepeDJdre:á de ou-I do ...�l de l)��.��s mentais· di.8pf».
,CIOruOIU a seguãnte 1€1: Art. 1° I�SlSeg1liflada a pairídade da ro- tno qualquer ato. ArtIgO 60 - Je um AmbuTatorao. que atende Ir....

A.
.

I'" t
-

do doí 'lt' A I' t
' .. ,uita.ente os doenws aerYOS08 1_

- .t1.'S empresas corrcessiona- 1i>'l'€S'en açao os OIS ur unos presento ei em rara em VI- digenua na Rua Deodoro U..... =
.rías de serrviçOrs, públícoa a-�palffi opínar, 1110 prazo de vín- gol' na data de sua publícação, la 11 "";'ru. ·Mària••nte.
brangtdas pelo flegime do de- te dilas, sôbre a elevação tari- revogadas as dísposíções em

ereto-lei 7.524, de 5 de maio Jaria e a data de sua vigêndacCJon'tráTio.
de 1945, e a que se não tenha N I'· destendido .0 decreto-Ieí 9.411, Cadastro Social do «O Estado» O leias a

100,00 de 28 de junho de 1946, p'ode-· '.

I 160,00 ,'rão, para f�'I1iS dQ. artigo �ú �13. Pedimos aos DOSSOS distintos leitores, o obséquio de preencher (

.

ng alerra
35,00 presente !reI, mediante ��Ia compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmo' •

.

O'60ll\'Witor'lzaça,o
do poder público quanto; antes, o DO!!SQ InOW Cadastro Social. Londres, (BNS) - Um bom co·-

conoedenee, elevar' as taJrij'as meço já foi feito no sentido de:
Anúncios mediante contrate· dos' serviços de energia elétrí- Nome .........................•.•...••••• o ... o . o •...... o o. •. . . . •.•. tornar uma realidade visível o ob--

�, gás, água e telefone, até 'jetivo- do plano de oonsteução deste-
te e jnel t

A

b
Sexo • o •• o.•.... o o •• Est. Civil •.• : o o o o •••• o. D. Nasc. 0 ••••• o .•. o •.

se e e meio por cen o 80 re os ano, que é provar a Grã-Bretanha

preços de IOde maio de 1945 Pais o 0.............................. de 240 . .000 novas habitações perma-
.e 'passagens de tramsportes co- neníes antes de dezembro - quatro
)letiv.os uobamos até dez centa- Esposo (a) o. o 0 •••••• • ••• ••• 0 o •.•• o o..

v,ezes o número obtido no ano-

wos. Art. 2° - A elevação de passado,
..,n'·..· tará Emprego ou Cargo .•.•.•..• 0 o. o •• 0 ••••••••••••••••• o .• o .•.•

uariras umpor ara para as em- Mais da metade desses total Já sob,

FARMACIAS DE PLANTÃO
.p.I1e.s<a,s na obrigação de a,U!men� Cargo do Pai (mãe) • o •••. o. o •• o. o. 0 •••••• 0 ••••••••••••••• o. o. 0 •••••• construção, send o' opinião do go-

_
tar' os salários de seus. ermpre- vemo de que tal aceleramento po-

S - Sábado - Farmácia Santo 'gados na eondíçõe estabelecí- Observo o . .' •. o 0 ••••• o •• 0 ••••••• o o. o .• o •• 0 •••••••••••• 0 ••••••••• 0..... dará dar uma boa idéia do que 3,',

AgoSlt,inho - Rua Conselheiro Ma- [Idas medlamte acôrdo das p·ar-
•••••••••.•••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••••• o ..•••.•••.••••• o. o.

indústria hritânica de constr-ução
fra. tes, convençã-, coletiva de trá- pode' r·eaJlizar se pwvida de uma.

9 - Domingo - Falrmáci,a San- plalh'O ou dlecirsão jUldida.l, na Agrad,eceriamos,. também, a aentliJeza de noticias de nasoimentoa força 8'u.ficien,Le de mão ,de obra.

to AgoiS!l!i.'nho lWa COOlsellieiro fo'rrma da legtslação vi,gente. caSamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. e de qua.nlidades rudequardas de

Mafil"a.
.

�Àrtt. 3° - A data dteterminada
I _ ..__

Ínate.riai.s.
15 SáibaJdo - Flamnácia Es,pe-In:a fto.I1ma dO a;Ugo 2°, 'a par-' FORNITURAS E UTENSIUOS PARA OS novos pla,nos de construção.

:mnÇ>a _ RUla. ConSiehlleiro ��.fra. ltI.r da, qual g.81;� oonilado � au- OURIVEIS E. RELOJOEIROS estão sendo exwminados com a

16 - DomIngo - Farmacla Ek- mentbo dle salarws, pade,ra ser maior· aJúeinção posS'iv,el, e a COril--

Balanças "'ara oficmas - Para brilhantes - Laminadores .

peraillça - Rua Conselheiro M;afro.lameri.or à presemrt:'e lei ou à. .. c·essão de licença clura:nte o cor-

I I
-

d'
·

..··f A:t 40
- Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pre·22 - Sáiblado ......:. F,armácia

Nel-I
e 'evaça� lru,� ..:�n,'

.as. r. - rente ano será cuicladosrumente·

san - Rua Relipe' Sichmidt. A a;utonza'çao de qUle trata o
•

tear - Cordas, vidros para relógios. etc, . co.ulrolada, a fim de que o esforço
I ...{ .... ; 10

'

d" d
' Preços e prospectos com a

23 - DOIillingo -.,- 1:'larmácia Nel- :a<lwgo sera cou. lClOnra, Ia a

C A'S J MAS E T T I
na'ciona,l perma,ueça bem coO'rde-

son - Rua F�liPle ,sahmidt. I C'omp�oVla.ç�o da n:ecessirdtade l\. D-Uldo e que o numeil'O de novos pe-

O seil"viço illorunno ser� �eduado' da elffi"açao de vantas para Rua Semir,árío, '131 -,135 - São Paulo. didos de cOIInstrução seja mantido

pela Fmmád,a Santa AntônLo sita IIíl-ten:der o aumentJo de salállios. em ooncordância com os reCUTSOS;_

á rua João Pinto. Pa;ragtrafo 1° - A arr1eca,da- disponíveis. Nem.hum es.forço ou;

. A pI1esenÍ'e tabela não poderá ser t;ãJo I1eIslU'l.trunile dia el.evação de Papel moeda em Rádio Difusora deSlpesa será po'upado para man ..

.

aliterada sem préV'Íla autol'iizaçã\O It'ari'f.alS nã? �eV'erá,excedelr ao

"I-r"ula I'a-O d L
tm' o nivel do progr·es.so já alean-

deSlte Depant3tlll'e<nto. ' t qlUlalltUim IlrudlJSipelllSavel ao au- li li \I e aguDi} çado e para a conseciUção do ob-

memo dos saláJrios Qualquer . . tivo visado, que é fOl:necer urm lar-

J.-,!, d"
.

. Rio; (A. N.) - SegUindo Todo o Sul Catarinense escute .
.

s� .UlO. e câ,ruta dra;s �raridfas a�!- o qUladro demollistratiV'o, Ülrga- diariamente a Rádio Difusore para C'atda frumília a:Lé dezembro do,

c�olnMS e te aUimen, o 'e sa a- n.i,zl3.dio pela Oaixa de Amo,rti-, de Laguna.
ano vindouro.

'

,rI?'S, ,GO�ll1 .

fUi�d:a�en.to �esta zação, o.s valnres, importarucia 970 Klcs. (ondas médias). AUMEN1'0 DE PRODUÇÃO DE
leI, telr'a aplItcaçao acordada

e qUJantúidla;de de notas de pl3.-pel Horttrios de irradiações; _Das MAUINÁRIA TEXTIL
!

e.nrtJre o piOder c0m(cede'11Ite e as mOleda qJure existila;m em cill''Cu- 10 às 14 e 17 às 22 horas. Londres, (BNS) - Os p,roduto--

e7,re�a;s� 20) S ,

lação a 31 de janeiro último, Representante em Florianópolis: res de máquinas teX'ti,s do Reino,

"
'a:ragr' d�' �,e a conta

era,m 285.146.877 notas diOs va- D. F. DE AQuINO Uni'do Il!raçar.am planos para gl'an-

tax?,s a IClOnalS do Decre- Io,res de um a mil cruzei.ros na Red. do Jornal «O ESTADO« de ex,pansão -na produção, du,ran--
tto-l'e,l n. 7.524, na data dia "'l'e-·, ,

.'
,.

t d '9"7
I

.

lc" )JmpOIrtamcl-a total die •••••••••••••••••••••••••••• ,e o a,no ,e., '1 •

SI��te .�l oru �m futuros exer- 20.481.226.492 c11Uzeiros. EIm 311 Grande parte desta mruior pro,-
CIICIOS

!llllana,el;os, ap��'SelIJ.tarlde deZlembr.
Ó de 1946, o pape,Il1 QUEIXAS E RECLAMAÇõES dução se destinará á In,dia, á Amé-

saldo, êslte Iswa t:aJIlisfendo pa: moeda e,m ci,I'Ciul!a,çãJo montava PREZADO LEITOR: Se Q que Ih. rica do Sul, ao Egito e a
.

outros,

;r� a conrt�a m?n'cllOrllladta 1110. pa- a ''»2.0'.489)362.2,81'1 crruz'e,iros.
ioteressa é, realmente. uma providência países produtores de aLgodão que,

L 1; t d: ,. para endireitar o que. éstiver errado 0)11ragra O an 'emor e �p�ovel, a 'o Houve, aiSstm, e,m jlameiT'O uma para que al�ma falta não se repita; e
·estão ansiüso,s pOlI' criar a sua pró-

TI? aJUlmenlto. �e saJ�rlOS J?r�- ditfe�ença palra meno,s de NAO o escândaio que a sua reclamaçlo .pria incLusüia a,lgo.deira.
;VIstO I1IeStt� leI. Se tIve,: defICit, 8.133.789 coolz'eLros. Ou queixa poderá vir a ousar, eneami· O a,no passUldo foi um ano difi--
ele poderia ser redUZIdo em nhe-a á SECÇAO RECLAMAçoes. ci! para 'as i11d1u!'1tria,g de máquinas.
e

..

It;' dto
.

VENDE SE de O ESTADO. que o r.aso será levado

)v�:��to:a1�,�S ��Lo�e:�ma co:= O barco TMtZAN- para passeio �:mdi:�:�r:�:,:::,,:,i:.e::a�:f!=' �e�i�i!�a ����r':!'�:�1:, e:'��h��':�
\ta "taxas eaxlid'Or11lai.s", dó De- com 7 mts. de oomprimento por 2 çio do resultado, embora em alguna ca· na transição pata a produção de-

..
c�evo-Iei n. 7.524". Artigrü 5°_ de ltllJI'gul'a e 7,50 de mastro. aOI do 'oejam publicados nem a recla

paz. Sómente nos tr,ers' últimns, me-
. ,

• O poder cOlllced:e.n1'Je e,m cada Ve.r e tratar á rua. João. PInto 5. maçlio nem a providência tomada.
I

ses a produção se desenvollveu ple:_

Labo ralo"rl·o namente.
.

• "1' o Oibj,eitivo da indUrsltria de má-

Radio-Tecnico-ElectroD
Mio. da 4eronaoUca �,�!�:Sj��:�:�riaal�1;:�regl.a�::ia�:·

Fundado em 1935 Quinta zona aérea aumento de 100%, sôbre o de 1946_

Montagem de rádiol, AnlPU- B FI I
A p,roc1ução de .1948 deve ser-

I
ficadores-Tranlmislern ase Aerea de orianõpo is ainda mais impor.tamte., pois as·

Material importado direta- E D I T A L
grandes fábri.cas que tra.balharvaIY,Ü

mente dos U. B. A. 'Ilenrdo esta Ullidrude, neoess·ida- "- 'and à;
Propr' l'eta'rl'o para a. guerra es;carao orper ,o '.

de de um con.tador formado para
Otom"r Georges Bo"hm todo' v,a,par nessa ocasião·.

... serviço de responsl;lIbilidade, fez .

DE CEVADA

I
Electle - Tecnico - Profillio�QJ NOVA VARIEDADE < <

.

• 0 ciente a quem ÍIIlIúer,ess'ar, que to- O I t·tformado na Europa
• Londr·es; 7 (BNS) - 118 I u-

Florian6poU. das as informações poderão ser
to Nacional de Bo'üânica está po--

I:> 1 -

P' t 29 S b
NA-O É NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTlCOS obtidas por imtel'médio do 10 Ten.",ua oao ln o n. .- O. pula,risa,ndo uma nova. variedade-

I. Aer. Eduardo de Oliv'eirws Bas-
de cevada, seJ.e.cioinada pe'!0 Dr •.

tas, T,esourei.l'o desta Base.
H'ulllLer, cio Insti'tuto de Nutr'ição,

Ba;se Aérea de FLoriooóipo.us, 13
V,egetal da Univ€lI'sdade de Cam-

de f,ever,eiro de 1947.
bndg,e. Esta nOIVa varedrud·e a:rna-

Darcy Lopes Pimenta - Capitão
,dune 10 dias antes da variedade"

Aviador - Ajudante da Base.
Spratt.�r,cher .e po.ssue boas COll-

dições para a gerll11inação. Bmtisa

da com Ü' nome de Earl, está sendo.

eom.s'tilOOida um grande depósito de'

sementes da nova, cevada .
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• RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôd�s as bebidas,' inclUSIve a!l

fabricadas em outros Estados,
r:etiraram suas candidaturu,
para ninar nos lare!l catari-

r Bens.es, :- em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

----------------------------��

1ti.
l

Autorizado o aumento' de tarifas

SNRS.
ASSINANTES.
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na
j entr.eg.a

de seus iornaes.

A Elelro-Técnica
Inltalando-Ie à rua Trajano. n. 25, tem o prazer de comunicar

ao distinto povo que pOllue técnico. habilitados a executar quais
quer lerviçes de eletricidade em geral, c�mo sejam; enrolamentol de
motOrlS, dinamos, transformadorel, consertos de ·rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e inlta}ações de iuz e força, possuindo
tombem uma secção de venda de efltqbilizadores de fabricação. pró-
pzi.a e rádios dos melho.res mar.cas.

'

Visitem-na lem compromisso.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A

Vietor, Válvulas e Discos.
Rua Conselhéiro Mafra

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREMIOS EM LIVROS

-VIAJANTES:

IJr. Raul .Schaefer

João Gonçalves
AGRADECIMENTO

Recebidos diretamente de
d o s seguintes

90 espaços - papel
120.» »

A todos 01 portadores de títulos dest a conceituada empresa •

legalizar seus títulos, afrm de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nv
,
7930 de 3-9-45.

Para maiores esel ar ecimen t os, é favor dirigi, -se ao" escri
tôrio central ne"ta Ca prtal, sito à rua Felipe Schmídt s/n

(Italia)Ivrea novas,

Por todo êste mês "O Estado"
"iniciará a distribuição de livros,
inclusive romances, entre as pes
.soas que constarem d� seu cadas
.iro social.
Assim, os que ainda não tenham

"preenchido o coupon que diaria-
mente publicamos, devem fazê-lo

I.0 quanto antes para concorrerem a

.tão ínteressante iniciativa realizada, -------.-----------------------------"---------------------------

:o�u: �:�;��:�on��3':�;;t:�i�a!�:�ln Hussla e -, a Alemanha .oriental Caixa de Esmolas. aos Indigentesi

I......... -
_ i París, 2!f CU. P.) - A Rússia hoje em nossos inimigos de ama- d FI

·

o'
•

ANIVERS:iRIOS �

I
deve permitir a pat-tioipaçãu das I nhã. Qualquer um' poderá faCiI-

.

e orian po IS
F IRALE�A ZAPPE'LINI potências ooidentais no controle in- . mente peroeber que a penetração! De ordem do Sr. Presidente em exercíeío, convoco os srs, sócios

:lra���n�appa.;l�n�· �iil�;n�ao S:�;�i I ternacional das regiões industriais I da Rússia na Europa' cerrtral e' conrtTibulilntes para comoarecerem á sessão de assembléia geral, a se

..Zelindo-Mario ZappeÍini. do Iéste da Alemanha" - declarou] oriental, pr-ínojpalmente em vi-s-La realdzar no dia 27 do COr.I'eIlllje mês, ás 15 horas, na séde social a Av-e
Fez anos. ontem, 'Ü meníno Gil-.o se, Maur ice SClhlUm,aun, ministro! do tato não ter a União Soviética II1Íida Herefho Luz n.o 20 - Edifíúo do Aloergue Noturno - sendo a

.bento, fi,liho do sr, Oscar Cardoso' das finanças da França, mim dís-] concedido os mesmos direitos aos· segu.inte a ordem do dia:
Machado, residente em

: Orleães, \ curso pronunciado na noite de ou- abades ocidetrtais, aumentará o Lei tura, dlilscussão e aprovação do Re,laltóri:o do exercício de 1946
SRA. JúL,IO N. HERiR®RA tem na cidade do Reno. "Em troca atri<bo interna,cional. A política e Assuntos d iversos.

Na data, de hoje comemora seu dessa concessão acrescentou] Ó ora- francesa está "tnspirada pela con- i Deeorrídos quinz.e minutos da hora aprazada ·e não tendo com-
-aníversárto a exma, sra, d. Auro- dor á União Soviética poderá corn-j cepção de reciprocidade e interpe- I

parecido número suficiente de sócios pana que a Assembléia possa
:pa Almeida de Herrera, esposa do par-tilhar- do controle internaeion.alI netração afim de evitar a separa- se reatizae, fica, desde já, f'ejta a 2a convocacão. para ás 15,30 horas,
sr. Júlio N. Herrera, digno c CJlD.SuI da bacia índustnial do R-eno". ISchu- cão da Europa em duas metades". e, passados qudnze minutos desta última hora consíderar-se-á fei,ta
do Uruguai em riosso Estado. .

mann, a/pós passar em revista a a 3a convocação e a sessão srá efetuada com Cj1li'aJlquer que seja o nú-
A -di"iistinta dama que conta um política externa da Fr-ança, acen- mero de sócros presentes,

vasto círculo d·e relações e:ntr,e· nós, tuou: "Nenhuma cadeia de alcan- F.lorianÓlpülis, 24 de Fevereiro de 1947.

�raJngeadas 'Pelas des'tac�das vir-
,ças, nenhum pacto intermacional Senhorita! Heitor Blurn - 10 SecratáJrro,

��udes do seu esp íri.ío, receberá p·e- 'nem nenhuma organização coletí- Ao escolher seu perfume ve.rif'i-
la ausp ioiosa ·efeméride, eXip,r·ess'i-' va poderá garantir a untegridade que se trás a 'marca da perfumaria

EU· Ivas homenagens de es,tlima e afeto do terr rtór io da França perante "Johan� Maria 'Farina" que já e.ra

mpresa Construtora Diversa»aos .quais "0 Estado" se associa. i uma Alemanha . umrícada.. cuja preferida pela corte imperial de ( .

,SRA.. AL�rElRINDA P. TAVAlRES I ressurgimento transformaria ra- D. Pedro II ,A maior Organizaçao Predial do Brasil
.Aniversar-Ia-se, ho)p., a exma, pidamente os nossos, aJi,ad!)"\ de.

AVISA· sr'aI, d. AI,m-erinda P. Tavaces, es- -

. .posa do sr. dr. Anterior . Tavares, Mcrquinns de escrever JC O L I V E T T 1«
deputado eleito do P. S. D.
FAZEM ANOS, HOJE:
- a sta, Sofia Grams: esí.íma

da professora nonmal ista, atual
menlt'e i:nLegramldo o 'CO'l'PO docenta
·,ú,Q G. E. Anquilcboces-ano S. José.

- o menino Luiz Henr-ique, fi�

Ilho do s,r. MoalCÍir Igna'lemy da Sil-

"vejra, g;el'ente ·do Dilário d� Tarde.
- a s·ta. 1id'a T. Fre1Las:
- o :sr. B.ümlbent.o d'AI<lscio.
- a sra. Izabel da Costa Rodri-

·�ules.
- o sr .. Theodoro Ligocki, í"un�

-cionário da Delegacia Fiscal.

tipos:
até 28 cmt.
» 36 cmt.

Portáteis - Em c,8 eg diversas Pronta entrega
Dhtribuidol'*3s exclusi-lo; - ALMEIDA, BASTQS & CIA.

Rua F",lipe Schmi H n.O 2, 1 ° and::lr - 8010 3 - Fpdis. -

Floriapópolls.
NB. Não faça sua iosc. içào em outra emp e�a, congênere,

sem prImeiro conhecer ·nol!.sos novos Planos de vendas.

N -

AOS SENHORES DENTISTAS
Ouro Americano .. Recem·.chegado dos. EE. UU.

Com uma simples carta podem agora 011 senhoree dentilltal
do interior comprar pelo menor preço o ouro que nece.. itam.

16ja em lamina. di.colI ou" em fio. eIrt solda poro todolos

quilates. tudo no seu titulo exacto, recorrendo à. uma C08a

I
de reconhecida lIeriedade

Forr:ecemos listas de preços do dia.
Pedidos pelo Reembolso

í
DEPOSITO D1:NTARIO, MASETTI

/• R,"!a do Seminario, 131 •• 135 e Rua Marconi, 44
Cai�a Posta!, 291 .- São Paulo

--

A. Familias João Gonçalves, Ju!io Campal Gon
ça ves. João Gonçalves Junior, Euripedes de Mello
Saraiva e Loudelino Solon Gallotti, .ensibilizadas,
agradecem a todo. q�e manife.taram lIeus lIen

timentos. enviaram telegrama., flores e acompa
nharam o funeral de leu .oudoso e.pollo. pai, ava e aogro JOÃO
GONÇALVf:S

I
Postal à I CONVITE

À. Familias João Gonçalves, Julio (3ampolI Gonçalvell, João
Gonça!ve. Junior, Euripedes de Melo Saraiva e LaudeHno Solon
Gallotti convidam aos parente' e amigai para a..i.tirem a Mina de
.étimo dia que. em lIufragio da

.

alma de seu querido espOlO, pai,
.avô e sogro JOÃO GONÇALVES, ma.ndam celebrar na Catedral Metro
politano, às 7.30 horas, no dia 25 do corrente.

Outrolim, agradecem ao. que comparecerem a e..e ato de
caridade cristã.

60 que vã-o fazer, consitando-os a

bô� c:!assificações paro coruw·rma-Ição do eleva;do gráu de inSltrução e

ruM.ura de que goza a Unida,de do

Exé.rcito sediadá em a nossa Ga-.

pi,Dal.

A festa da Vitória
em Nova Trento
Nova Tr.eruto comemorou -entu

siaSlbiJcamente, dia. 9, a vi:tória elei.

toraJl do P. S. D. com a eleição dOo

dr. A!del'bal R. da Silva.
Os fe.SltJejo.s foram i·niciados ás

16 h{)ras, em frentJe ao Jardim .Ba

rão do Rio Bramico, ao lado da Pre

fsibura Municipal. EncontnavaJID-/SIe
no local, apr.oximaJdarrneme 2,{lOO

pesso'as, muilta:s procedentes de lo

calidades do ilnterior ·e uma repre

Slf.mtação do P. S. D. de Tijucas.
A!pós a banda de musica Iocal,

ter eX'8{)utaid"o, s-ob o esp·(moa·r de

f'oguetes, dive·r.sas partes mus'icais,
usou da palavra, em nome do Di

retório 10Clal, {) sr. João VaUe,
enaltecendo a a.ção do·s pMseldiSluas
neatrentiuos e OOlligratulando-se
pela e·Sipeta.cul'ar vitória alcançada,
der!'otband'o �01S advieri�'álri:os-eo-liga
dos. F.ez e.[ogli'os-a.s l'eferência's á

ação po,[íti<ca d-o nobre Chefe do
P. S. D., Dr. Nerêu Rrumos e á pes
SlO'li ilustr� de Aderhal Ramo's da

SHva.
Em nome da I'<8<p.reseniação pes

sedista de TijlUiCla,s, f-ez uso da pa
lavra o sr. José Peixoto, que foi

também i-IlJoumbido pelo dr. A!der

bal, e Dr. Francisco B. GallotJbi,
paTa agradacer a co-o.peração de

I
Nova Tren:t.o, e congratular-s·e p·e-

Relação' dos pas.sag,eiros .que de

sembarca,ram nesita capiltal p·elo
avião da Oruzeiro do. Sul PP-·CBV
A:mérLca do Sul no dia 19 ...2:

Procedente do Rio de Janeiro:

Mal'ia da GOIll'CIeição Alve.s, New

bon' ,shaI1P, Ma,ri'a E-smone de An

drade Bouetho, Nair DamineNi,
Hans Wil'1 F.ehrile, Walda Maria

Be.roo:rdes Alilmquerque, Georgina
Maria Albuquerque; Soenen Chris

{Iensen, e AIliglela Chris'tens·em. Pro

cederute de Sã'o Paulo.: Lorna Fiu

za CaiI'dos"Ü, Geraldo Cardoso, Gar

los .Mbento Candoso e Erich' Aliler.

P,r.QcedeIlite de Curitiba: Al-exandre

GUltoi,eIT,ez, Joã.!) .Carlos Gutierr·ez,

Afim de serem matriculados no Samuel Perei<ra Leite, FaUid Bu-

· Curso de Goonan.d'aTllte de PelJotão', ehal,la.

que fU\Il:ciona junto ao C. P. O. R" Embancadlo,s nesba mesma da�a
·

seguem amanhã, para Curiti'ba, 0,8 CClm De"tilillo á Pôrto A!leg,r·e: Rl

"2�s s,a.rgenLos Acelino A!ssomipo I cando GOIltsmaTll�, Aenne Gott�
Candoso, Emili-o Gar,riga, OS'llY Ra-I mann, Br;asil �CWly, Mana Ro-drl

:mos Gancia e José Antônio Benl\Jo gues A�v·es AClOly.
-e 30s. Sargentos Ara<CÍ da Costa ..

Silva, José d'os Sam'Los, Anmando Palacete a
· :QUadTOiS, Arg·emiro Maohado Vei

ra, Ivo Se.emann, Lino Manoel de

Souza e Palulo AndI'la.de, que s'er

""V8'Il1 no 14° B. C.

Esteve o.ntem em FlorianÓlpolili,
'])rocede,nue de BrUisque, onde re

. .si.de, o dr. Raul ,Sohaefer, :kattado

.�a;dvog-ado naquela comanca e can

·..di·da,to a de.puta.do pelo P. S. D.

CEDSO GEVAERD
ProCledente de Br\.llsqUie, 'Clhêgou a

,-e.gba c,idaue () :nosso d�.g:tinto con'

.tel'rân�o, SJ'. Celso G-eva·erd.

Bacterioquímica S�A.
«84S4» - Vs e I. F
'AVISO

Acham-ae à diepolição doe arl .

Acionistas, no ellcritório desta so

ciedade, à rua Vitor Mei"l'eles
'n.o 22 - lIob.. OI documentos de
que trata o art. 99. do Decreto-lei
n.O /2.627, de 26/9/40.

Assembléia Geral Ordinaria
CONVOCAÇAo

São convidado. o. sra. Acionistas
para a a'ssembl�ia geral ordinária.
que terá luga.r no dia 22 de mar

ço p. v .. em sua séde social à rna

Vitor MeirélEB n. 22, delta cidade.
às 15 hora.. com a. seguinte Or
.iem do Dia:
I') Exame, discussão e aprova

ção do relatório da diretoria, ba
lanço geral, conta de «Lucros &
Perdas» e parecer do Con1l81ho Fi.
cal, tuda referente ao exercicio
de 1946;
2) Eleição do Conselho Fiscal e

respectivos suplentes;
3') A5IIuntos diversos.
FlorianÓpoli., 201 de fevereiro de

1947.
L. DA COSTA AVILA'
Diretor-superintendente

venda
sito a rua E.teves Junior N. 93.

antiga re.idência da família
Raulino Horn.

Chocara. loteada com 26 divillões
de 10m x 40m.

"O Estado" deseja uma bôa via-
O. intereS90doil queirom procurar

g·em e ml1iLa:s felicidade·s no Cur- o Snr RCluli"o Hor,n Ferro.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITMA!

"

la bri,Lha.n<1Je viJt6ria' allCaThÇada e

agradecer os -C()lIl,VI�t8"S para parti
civação nolS feSltejos. Os oradores
f.oram cqIllstaTlltemel1!te interrOiffi·pi
dos peIa.s ovações dos presentJes.

As 17 horas, s'ob deHraIlltes acla

mações, foi iniciada a pas·sea<ta da

ViMria. Uma turma de senhoritas
ccmdUlziam o qUad,ro da Vitória,
CJOIll a fo!lograf,na's de M,enbal e en

toav<lm hinos ·em. homenagem ao

mesmo.
.

A banda de mus·ica, na:

'frente do desÍÍ<le, deu ei\Pacial bri'
l.banJti.smo ás festas .

As ffi"Ulsi,ca's e hino·g eram cons

taIlltemen:Le iruteI'iI'QIIllpidos p e,los

incessaIlltes vivas a Adenbal, Dr.

Nerêu Ramas e Francisco GaIIOltiti.
Os VliNas inSlu'I'deced'Ores', unidos aJO

explodilr dos fogue'tes, e á& cons

tantes salvas de pa:lma/s,' deram

aos: fe,sotej:os úm brnhanLi·smo nun

ca viSito em Nova Trento.
.

'Dudo correu ,na maio.r harmo

ni::t e re.speilo, aos adversários,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tratores Fordson Bara a Mecanização
da nossa Lavoura

A-RANDO

\ ,

Só existe uma
-

,solução'
I 1

• _t.

.' A. ,. '

para, a crise economlca-

que assola
.

o país: A

I

Mecanização da Lavoura !.

NA DEBULHAGEM

A G E N T E- S
-, Perené

Ponta Grossa: 4UTO R4DIO LTDA.
Praça Barão de Guaraún'a, 78

Santa Catarina,
" JoinvHe: FERN 4NDH8 & GOMES

Rua Leite Ribeiro. (18

Rio do Sul: AGÉNCI4 DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO tTOA.-
Praça Carla" Gomes, 40

Cresciuma: COMERCIIL GRES�IUMENSE 8/4
Praça Dr. Nleréu Ramos, s/n

•

"--' -----

Desejosa d.e cooperar para o aumento da produção Q'grícola
no sul do Brasil, a

'

!

AGRO MECANiCA -LTDA.,
, -

tem o grato prazer de oferecer às municipalidades, fozendeiros
e homens do campo os afamodos tratores F O R D S O N m!iM;\!l<II,�!'�;I,fl'

que representam à última palavra em matéria Ut:!i::
de mecanização da lovouro.

,AGRO MECANICA' LTOA.
Praça General Osório, 253 e 267.

End. Teleg. «A G ROME» -- Curitina

I

TRANSPORTANDO CARGAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desenvolvimento do
liste-ma rodoviario

Rio, 22 (A. -N,) - o presidente Estados ficam também obrigados
<da Hepuõlíca sancionou duas írn- i a aplicarem uma p'a:n1.'e, não ínre-I

por-tantee leis, votadas pelo Gon�, ríor a víní.e por cento da cota que

cesso. A primeira delas é. a que
I
receberem, na manutenção -ríos

-t3'Sitatbebec€ normas para a execução serviçcs de assistencia técnica roj

.do parágrafn 20 do artigo 15 da dovíár ía nos munioíp ios e em

Constidu ição, na parf,e referenne obras ele colabor-ação para a:te:ud>(�
..ws combustiveís e lubrificwrlLe,S as necessidades locais. A outra lei
liquidos, de origem mineral. Por hoje sancionada pelo presidente
oes'ta lei, O:S 60 por cento do fundo da Bepuhlica á a q'U�e dispõe sobre

Todoviário serão rateados entre os os vencimeretos dos magistrados do

Estados e o DisfrLLo Federal. Os Distr-ito Federal e dos TerrilVóri>o:S.
J

. i
,

Produto da
Standard Brands 01 Brazil, Inc.

Rio de Jci'nelro

G R Á TIS I Peça ho]e ao seu fcrne
cedor um "Cartão-Royal" com as ins
truções para receber o famoso "livro
de Receitas Roycl". Ou escreva para
Caixa Postal 3215 • Rio de Janeiro

Comemorenco
de MonJe

a co�quista .

Castelo.
Rj.o, 22 (A. N.) - Em comemo- I queira Leite, pai elo. saudoso' te

.ração ao segundo aniversário ela nente Godofredo Siql'l·eiea· Leite, a

tomada ele Monte Castelo, o Re- descerrar a placa que se BThCOIIltra
.gímento Sampaio realizou hoje, em va coberta peia bandeira nacional,
.seu q,Ulartel, na Vila MiI!tar, várias I

Na mesma ocasião, o TLe. CeI. Fer
.solenídades.. Pe-La manha tocou a

I'
reira

.

Ooe,lho, sub-oomandarsís do
banda de musica elo regimento.
'Toda a. tropa prestada diante do regimento, leu os diplomas que

abt'aJI' do santíssimo sacramento de I acompanharam as medalhas de

joelhos, recebeu a benção. 'I'arn- Ícruz de combate de primeira e se

bém teve lugar na alameda prin_l'gunda classe, dilSltll'ibuidas' (l.OS 11e

,cÍJpal do quartel o compr-omisso I r�is da1quel:a tmpa. que até. então
prestado pelos of'íeiais, seguido i nao as havia recebido. O primeiro

·'Pelo. compromisso dos recnutas. A I
a ser condecorado foi o capitão

.seguir foi inaugurada, na' 3a com- Antônio Ferreira Marques, que

.panhía do �'·egimenrto, uma placa i
recebeu a cruz de combate de .se

-eomemoratíva da data, constando,' gunda classe. O segundo fali o ca-

-dela nomes de todos os mortos � pitão Antônio Tavares ele Lima, que
.dessa subunidade na campanha da I recebeu a medalha elas mãos do

]itálila. O capjtão Salvador Mandin, general Caiado de Castro. Fmal.,

.cornandante da companhia, disse: mente, o soldado José SêlJl,es, que

-do significado da: homenagem pre�-l em ação perdeu' um pé, recebeu

Ibada aos seus gloriosos camaradas, das mãos do coronel Franklin Ro

tombados na guerra. A seguár o

I
drigues Morais a cruz de combàte

capitão Mandin convidou o sr. SI- de primeira classe.

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a <50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100

cruzeiros aquele q.ue extraviar ou,

inutilizar o Ce'rtificad9 de Reser-
---------------.

vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili

tar). .

•

•••••••••••••••••

V. está sempre
cansado? .

Se V. sente fadiga constante
não deve atribuí-Ia ao trabalho
excessivo, quer físico ou men

tal, assim diz um conhecido
escritor. Em Seleções para De
zembro, êle revela qual a maior
causa individual do cansaço e

como é possível vencê-la rà
pidamente para aumentar as

oportunidades de êxito e felf
cidade. Compre Seleções hoje
mesmo.

Também neste novo número:

TENHO Ft NA PAZ MUNDIAL
Porque razão a Rússia demons.
tra freqüentemente tanta tei
mosia para com o resto do
mundo? Edward R. Stettinius
-Jr., Ex Ministro do Exterior dos
Estados Unidos, conta -porque
a Rússia assim age, mostrando
que o comunismo e o capitalis·
mo poderão eventualmente se

reconciliar.

.---------------���---�-------------------------'�.�._ ...............•.........••

CÕN'TA COR'RENTE POPULAR

IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
,

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

,

RESERVAS: CR$ 15.000.-000,00
Rua Trajano, 23 • Florlanõpoils

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e •

Socorro de Automóveis'
Ensine-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSIonal
Teoria e ,prática - conhecimento do motor. •

Atendem se chamados para reparos de urgêrlC\à.
Auto-E:ocola ;-47.77

GA�I;GE UNIAO -' PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

'Tenha f'empre sm C08U uma garrafinha de

nPER III VO «I N O I»

Desejando livro�
sôbre

(Juaisql,ler assuntos,
peça-os a

LIVRARIA ROSA

P ..RTEIRA Rua Deodoro, 33
Envie ao seu amigo distantt' a FLORrANÓPOLI$'
um número da revista O VA Da. VIVI (Parteira), torna ,

I

LE, DO ITA.JAí, edição dedi publico que, a partir desta data At d l S
•

O
:,.

cada a Florianópolis, e assim atenderá suas clientes apenas
ef'\ e pe o erVlç r

estará contribuindo para na Maternidade oe Floriânó.'; dt Reembolso Postcll. \

maio" difusão cultural po !is, não mais o fazendó à

... _�_

de nossa terra domiciio.

· � .

HARI POGO E SEUS EX·CANIBAIS.
Há 45 anos. um jovem míssío;
nário renunciou aos confortos
da civilização para ensinar e

, curar os selvagens das Ilhas
Salomão. Hoje êle ainda lá está.
Leia esta impressionante histó
ria de SU�S incríveis aventuras
entre violentos canibais.

· .

OS TRÊS GRANDES TEM'ORES DO
KREMLIN. Uma grave suspeita

carrega a atmosfera na Rússia,
a qual ainda mantêm um exér
cito de quatro milhões e melo
de homens. Um repórter ame
ricano, recentemente chegado
de lá, revela quais os três gran
des temores dos Russos e, se

gundo sua opinião, qual a única
maneira de díssípá-los.

.

DE P'ION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

'

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

FJLIAL VA J1IG:
EDIFICI8 LA

Prece 15 dfl Novembro
PORTA - Telefone 1325

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

VIVERES para EUROPA

NÃO HÁ DEFESA CONTRA A
BOM B A A T Ô M I C A. Mesmo os

técnicos militares nos Estados
Unidos afirmam que não há
defesa militar alguma contra a

bomba atômica. Leia êste artt
go realista que conta quais os

motivos desta afirmação, pino
tando um quadro chocante das
devastações da bomba atõmica
e ap/;)ntando qual a única espe
ranç'à de evitar uma calamída
de internacional.

São ao todo 26 artigos ínte-.
ressantes e estimulantes, mais
a condensação de um impres
sionante livro, neste novo nú
mero de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE DEZEMBRO

A venda agora I
A REVISTA INTERNACIONAL

PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

· .

Representant. geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
Rua do Rosário, 55-A,. 2.0 andar - Rio

•••••••••••••••••

MACHADO • CIA.
A06aclaa. Repreentlaçõ_ em

GuaJ
Matria: Florian6polte
Rua JC)Ôo Piato I n. "

Caba Po.tal. 37
rUicl: Cl!ellCiúftlo

Rua Floriano Peizoto••/'0
(EdIl. Prúprlú)

Telegrama' "PRIMUa·
Ao_te. Da. principab
munlolDioI do 'EltO';O

(Alemanha todas ai zonas. Austria, Hungria etc,) por intermedio da.
Hudson Shippil'lg Co. Inc. New York .

Diretamente dos depositas na SuisllG .•• Entregas rapieall e garantida.
podendo ler telegraficas .•• A melhor organização nó ge1'lero, fundad�

em 1893. .. Variedade de sortimento.,
PEÇA INrORM,�.ÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schmidt, 52 (loja) _

••FLORIANÓPOLIS

Aproxime-se mais de sens.
amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista O
VALE D.O ITAJAí, edição de-

dicada a FlorianópoJis

TOME APERITIVO

Kl'JOT

·FARMACIA ESPERANÇA
ão Farmacêutico NIW LAUS
Heje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Bomeopátias - Perfu

marias - Àrtig08 d-e borracha•.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Dr. Henrique Stcdíeck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISb) - Fl�ianópolis

As, 41gem4sAgradeço duas graças a
S. Judas Tadeu e uma
d Santo Antonio da

Penitencia .

M.M.M.

APENAS Crj a...
.

Com essa infima quantIa V.�
�tá anxiliando' o !lea prbim..

Ceotribaa para • Caiu 41......
�Ol!l [ndbrenlM II. Florialró.oliL

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedadee
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rios

Escrit.• - Praça 15 de Nov,
lo. andar.

Re.id. -_ Rua Tiradente.
FO'NE -- 1468

23.

47. I...-::::----�.�'PttZljIP!"'�- ase '61' ...a......
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Há falla-· de
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.,. _ _ .__ ·.·_.· w.·.·..·_·_ ·_ __ - _

mortalidade continua a aumentar,

b � O B d b I
Acrescentou o dr. Ukil, que, de

ca
.

eC:tt·.t' an eirante a ateu o pitanga acôrdo com as estaãisticas, entre
U S meio e 1.% dos habitantes dias zo-

Há dãás a "A Gazeta?' pu� matérãa de eSlp:or,t:. Ninguém' Co�o motioiamos,
. realizo�. Ipbranga ab.�ndo:fiado O' gra- nas rurais, 1 a 3% das pequenas

blícou que, por ínícíatíva do ignora que Plcrtanópolís temi
se ante-ontem, na Vbla Operá- mado por n310 concordar com cidades e entre 3 a 7% dos habí

Avaí F. C., seria realizada, na "o pior estádio que pode exãstir ria do Sac? �os Limões, o e�-. as de,�iiSões �o. árbícro, quando tantes das grandes cidades sofrem
sede daquele clube, uma g'ran-;I,'!m uma capital.. [contro amlSL:OSO entre as equi- o conjunto vdsttante venera por de tubercuâose, MULtos desses en

de reaníão, àf1m-de· ser díscu-] Quando tive conhecirmento! pes do. Ipiranga, l.ocal e do, � x O. Ao Bandeirante. foi en- Ierrnos estão na fase mais contagio
tiida a "doença 'I

que se apode- daquela. mlciatdva do Avaí fui Bandeirante, de Ca.lacaiIlga,.em! tregue a. baça oferecida por sa e vivem em centros super-po
rou do -�Ojs:slÜ futebol �á alguns, t;oma�o de uma grande ale�rifl,. i100�enagem �os S1'S. J_omaJJ.sta I Joã;o. Pedro �ie�Ta. . voatdl()s,' anti-higiênicos, o'nci'e a. po
anos. Ha g.ente que d1Z, que. os' Alegrta esta que nao .teve B�,�srta Pereira e João Pedro O Jlogo prelimínar, em dISPU- pudação rua sua ll:m,ljioria é sub-nu-
méddcos não procuram encon- gramde duração, pois o Avaí, i Vdeíra,

, . . Ita da bel!SlsLm� taça ?;f..ertada trida.
trac o verdadeiro mal. Outros logo em seguida, desmentiu ter I. O prélio fOI en?errado .quan-jpelo sr. jornalista Batista Pe- Ao meSll11IO tempo, revelou que
dizem que os médicos são in-, sido Sua aquela inícíatíva, E do ainda fal�'av,am �5 minutos 1'e1r3-, termínou empatado por existe na ilndia apenas um leito de

competemtea. .1 por mais ninguém a uer-er ser''pana '0 seu f'inal, VIIStO ter o 1 x 1. hOSIPUial para 1.200 casos de tuher-
Dizem também que'o mal é o "cabeça.", a reunião não foí �_ _"�••.:r á. " _..w ..t'__ .......,... ",.__ ."'..,..,...

oulose que exigem isolamento;
oontagíoso, pois a sdtuação do feita.

'

Remo e do Atletismo não é I Domingo último asslstí, dos
melhor. I fundos de minha -residência,
Enfim, o mal precisa ser es-, uma feldz bami'da dia polícia em

tudado. Por is'SIO o A.vaí tomou' urna rodinha de víspora. En
a ini.ciativa. . I tre 0-8 jogadores reconhecí di-
Nesta reamíão, certamente i '\é8lnSIOS tuteoollstas, gente que,

seria esuidada a possíbtlídade I a meu ver" estava ali naquele
de se fazer com que o futebol,meio, não em troca de, uma
tomasse- um rumo certo. PTo-lmrde esportiva e sim por ab-
CWI1ar gente_ IlJOva, com novas

I
solurta fallta dela.

.

idéias. A f,alta dio es])o.rte leva a

O público tem vontade de I mocidade 'á CIOrrupção.
aSlsiiooll" competições, e a ffi;O- Nota-,se que entre a camada
oidJad.e neeessita dio eSlporte, humiJ.d1e eXii'ste maior interês
camo o Br!asH neoe,ssita de se pelo e-sporte. M8Js, não é
uma moc:Ldiade sa,dia. . juSIDo que ,surja deSlte meio um

Esta juw:mtUlde não se forta- hiÜ'melm com Vlontade de proce
Ieee COllll. a leitu'fla do"Gi'bí" '1 d,e,r o neceiSsáJrio reergui,mento.
O eSjploTlte é o caminho eerto Não haVler'á 'e:rutl'ie a camada
pam Ulm reaj'U.st�mento moral" fina de Floi'ianópo}i,s, alguém
e Siaiu;dláve,l dle nOiSlS'a p'ente. Que que.iiI'a, :8oe1' 00 '''cabeça'' de
,santa CaJuari,na já. tem tem· uma l"eunlião que terá como fi·

1},0 de pl1o,grediJr eSiportivamen- nalidrude o. reerguimento do
te. NillllgJU!ém ignora que {) nos� espOlli.ie em no:ssa term?
so Estado é dos ma,is. atraza-!dos, sinão o mails ,atrazado em Artilheiro

Reconsfruções
de casas, muros, telhados,
etc. rfrotar com Jorge' de
Paulo, na firma Busch &Cia.

Camisas, Gravatal, Pijamee,
Meial dai melhores, pelol me·

Dores preço. 8Ó Da CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra, 6

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

B'RITO
o alfaiate indicado
Tiradentes. '1

A primeira Agua de Co-lônia feita
no mundo foi fabricada na cidade

de Colônia pela Fábrica de ,Johan
Maria Farina.

A políCia impediu os comicios
P.81ris;, 24 (U. P.) -

Celllte-, P,r:evemldo rus cOinseqêrucias
nas de pol.iciais a;rmadlOs de que pIOderi,am r.esultar do cho
bastões fiooflrum cumprir as qlUe entre as dUlrus manifesta·
ordenls d:o govêI1ruo', que pro i- ções - qUJe deveriam ser as

bi:u _?oilS oomícios
.

de demon�-II mais,. ?onüorr.i�as de todas as

traça0. de comunIstas e am,tI· que )a se. realIzaram depos da
COIIl1.U!nistas, mal1cadolS .piara a

I gue,ITa
- o govêr.no interveio.,

noite de 'OIlitem no SalãO' Wa- proibdndio e impedindo ambas.

grrurn e dia;n,�' de,ssa notável .os líderes do"P. R. L. "

mansão do Sé.ôÇis1o XVI. .. pTotesrtaTlam ooIlltra essa p-To.i-
De tôdlas as part�s da capi- hição, mas susp,ender'am a de

tal já ha,vila aco�rido aJO local mO'fitStIDaçã'Ü priojet'ada, o mes

griande númeI10 de püpiUdates, mO' fazendo o.s comunistas:
qlwase todo,s mais ou menos

dispostos a ass'isJtiIl' ou tomar

parte 'fiO qute poder.ia vir a ser

uma verd.'adeira batalha de

ry.as.
Desd€ cedo o Partidto Repu

blicano da L1beroade - agre

IniaçãJo "di-r.eti,srta" qUe está
se to.J.'l.lllando cada v,ez mais ati-.
va' e intransig,ente - harvia

in:undiado Paris de oartazes
ail'UilllCia'ndo a realização de .um
oomidü-monstro, naquele 10-

oal, cOlmo protesto CJo'ntra o fa

to de ter sidio entregLlle a pasta
da Defesa Militar ao coulJUnis·
ta, F'flanço.is BillioUJs. I

o,s eOlmUJIliiSltas responderam
<}onIVOiCando, por sua v;ez, uma

conltI'la-manife:staçáJo que de
velria realizar...,se ruo mesmo

10-1cal, diante do redUito p,mniCÍpal
dlo "P. R. L.".

, randa.
ODEON - ás 7,30 haras RJecla:mada: IndúsLri:a Hras,i,leira:

AS IJtMÃS DOLLY de ,Peix,e Limitada.

,Com: John Payne, Betty Grable Qbj,elo: Illid�niJzação e férias.

e June ·Hav,er. Florianópoli1s, 22 de fevereiro dec

No programa: 1) - A Marcha! 1947.
da Vida - Na,c. COÜlP·; 2) - Fox I AIl!lôni:o Adolfo LiSlboa - Se-

Air'plan News 29 x 10 - AtuaiJda- cr,e,táTio. .,

des. ,
--_

Inspe10ria de
Veiculos

o Jlogo Brasileiros x UruguaiOS
VISTO:

1° Se00rétário. - NlliC. COQP· d S II R' J'
LLOYDS DE LONDRES F,ra'Il!Cisco e a' es eIS - UlZ-

Coon: Ty,roIl!e Power, Madeleine Pr8'S1�de.ntB:

Carr,ol, Georg,e Sa[\Jders B F1J:1eddie '.roI'lIl!a'�S1e público que o' prazO!

para. errnplfllCialffio8illilo de auttJmoveis
BarLho:lomew.

caminhões, ôlIliibus, moto'CLcleta's e
o.s 9 e 10° sensllici,onaÍls apiosó-

,bioi:rJJ.etas, fberminará a 28 do CO>r
rIios (8 pantes) de DTCK TRACY,

.DETETIVE" {lente.
Expi.rado êste prazo, serão apli- .

COIIIl: Ralph ,.Byrd. cadas aGS infratoI"es as, penalida-
- Quem oS'erá o Ar.am:ha?

de,s previsLa'.s em lei.
PreÇl(}s: - Cr$ 3,00.

F1lorioanópolis, 24 de f,ev,ereiJr6.>
"Imp. 14 anos".

de. 19�7.

EXTRAvm DE APOLICES
Alfirrna-se que um g,ramde molhle André Wendhausen Junior torna publico que foram extraviados

as seguintes apolicas ,a.taduoi.: duas' (21 da Lei n. 769 de 23/9/1907.
co,ns1'l'll'ido pelo's japones'es foi des-

sob nu. 151 e 161. no valor de Cr$ 20000 cada uma; quatro (4) dC1
p'Oda:d.o de tôdla a sua maqud,naria e me.mb lei acima. sob nra. 157, 158, 164 e 165 no valor de Cr$ 10000
se act'e:>oenJta que os russos entra- cada urna, e finalmente urna ,(I) da. leis nTS 507 e 549. reapectivo-

) ram na, posS/e ele 60 10coIl1l0.tiv-as da' mente de 22/8/1901 e 15/10/1902, ,ob n, 545. todos nomin.ativa •.
ferrovia de Chal11,g;ohun e �s neme- Declaro. outrosim. poro satisfação do exigencb do art. 161, da

leram pam V1odiV1osiock. regulamento ba.ixado com o decreto n. 11770 de 13 de abril de 1927.
De �côrdo com a noticia, a "lim- que foi extraviada o opolice «Uniformizada», pertencente a And�é

Wendhausen & Cia. sob n. 223401. no valor nominal de C_..$ 1000.00;
peza" foi mais C'0>l11{Pleta em Dai-

juros' de 5% 00 ano, emitida pelo decreto n 4330 de 28 de janeiro
nen, onde um hospital moderno de J 902', .

folioitando a quem tenha encl'ntra.do· 08 opolices acjm«
constlruido pelos japoIlJes!es e OClupa- referidos a fineza de entrega-la. nesta redação.
do 'pelols, russo's ficou r,ed�zid'O á Florian6polis. 21 de fevereirr> rle0tl41.
sua aiT'mação de COIncreto armado. Al"DRE' WENDHAUSEN rUNIOR

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I'

Morre um milbão
de tuberculusos '

-Bornbaim, 24 (U. P.) - O dr. A�

G. Ukil, fisiologista do Instituto de'

Higiene e Saúde Pública de Calcu

tá, declarou que nada menos de

1.000,000 de pessoas morrem anual
menrte de tuberculose rua ímdía, e

que, em virtude das débeis medidas
de controle

'

adotadas, a média de

o SEU OQGANISMO

o ESTADO e"con·· I'ira·se ia venda na

banca de jornais
«Beck)) I

-----

II e
RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hrs,

- Sesões das M.oÇRS -

Sharye Moff'el, Jill Esmond

BAR
Vende-5.e um, bem 8ortidC)

e bem afreguezado
Ru'O Tir�dentes

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

Maquina de Costura
Gompra-se uma. Informa�

çõeo nesta redação.
............................

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do tempo. até 14 hora.
do dia 25 na Capital:
Tempo: em geral inatável, com

ohuvas.
Temperatura: estável.
Ventos: de nordéste a suáste.

frescos.
Temperaturas extremai de ontem

roáxill'O 29 1 i m·ínimo 22 9.

JltStiva Trabàlbista
PROCESSOS EM ,PAUTA PAiRA
JULGAMENTO - MÊS DE

FEViSREIR'Ü
Dia 26, ás 14 horas

PROCESSO N9 JCJ-3.7 ..47
Reclaanan te: Arnaldo J.oão Mi-

o mELHOR DOS mELHORES

COMO\jI'dA DAS CO"TQ1�UIÇ6ES Df GUfllQA oo�tj),eOA.o.'JOQIO aOlM�
() PII:E.CO D1!�TC I>QO(l.uTO 6ALJ,OU ao"_"

AceBamos agentes
currespondentes no

interior.
.

e o cão sabi.o "S()Imbra .cinzenta".
A.MIGO DE VERDADE

·TOME RNOT
� .,ELMOR APERITIVO

Censura: Livre,.

Pr,eç.o,s: 1,20 - 2,00 e 3,00.
Os

.

interessados devem
apresentar I eferencias. ROXY - HOIje ás 7;30 horas

Ultima Exibição
J,olm' Garfi.e1d, Eleano'l' Pllirker e

Dane ,CJ,alrk.
UMA LUZ NAS TREVASLiga Oper,ária

Recebemos e, agrllideoemos a se

guinte comunilcação:
CeIl!s'lura: Até 14 anaiS.,

Ni> rprog,rama: Cinelamdia Jor

nal - DFB; Alualidades RKO Pa

tlIhe.
É-no:s, gl'élIlo comuninê:,� a V. S.

que, ,em 1° do' cQrnniue mês, foi

empo.ssada a dire'Loria desta "Lig3. Preços': 3;00 'e 2,110.

Operária", 'rela.Liv�Jmelõt3 ao ano

em curso, e l'eele1la em a&s,ell1l

bléia-geral de 12 dp j1Ul::l'Ó úlli

mo ,estraJl1.do assim r,�Il,;l;éLli,Ja:

Preside,nt.e, Alll'eliano Sluart;
Vice-Pre,slide'llite, Hipólilo Pereira;

I10 sec.retálrio, Osv,a�do Silveira;
20 secretário, João C. Ca rd'oso; 1° .

Tesoureiro, DOImingos J. Veloso;
20 TesoureilI'o, João A. Fr,eilas;
Orador, Uba'ldo BreslÍ'g>heLli; Bi

bliote.cári,o, Leopo,ldo, PiTes; Co

mi'ssão Fiscal: Tomaz J. do,s San

,tos, Pedro M'anzoIU, Ciro Costa.,
Acilio Paulo da Silva e Norhel'Lo

Jaques Vteira.
COIm 'es.pecial esli'ma � conside-.·

ração, subscrevemo - nos muit.o

altJenOliJolslameIl!tê.
Osvaldo Silv,eira,

Preç.os: Cr$ 5,00, 3,00 e 2,00.
Censura: Até 14 anos·

IMPERIAL - áJs 7,30 horas

OrfUSSOS fizeram
oma limpesa•••
(N:alllki!llg, 24 (U. P.) - Uma no

tícia de Mukden enviada ao "Sbin

Mi\n P.ao" diz que as fôrças 5'o,vié

ticas d:estacadas ,em Dairem estão

nespr01a.n:do 'O 'vetierido porto .die .. tô- - --'--::__

dlli a maqll.l.in,a'l"i.a indUJsltri'al e. de ou- O VALE DQ ITAJAt
tro.s arrUgos. Procurem na Agência

O informe diz qUle considieráveis • Progresso,
qUlan:ti.da'des de maquinUiria e dJe LIVRARIA 43. LIVRARIA
Qll'bros 3irtrlgos são tr'ansferidos da ROSA

.

zona odle Dai'rem a Portl() Artnr e

que as autoridades soviéticas fixa

nam o dia 12 de março para a con"

clusão ,da taI'ef.a.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7
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o novo pl'esHiente
·da Pólôni il

LONDRES, Pevereíro (.S. r.
- Beleslaw Brer.ut tomou pusse
do cargo de presidente da Repuhli
oa da POIJ.onlÍa, para o qua.l foi

eleito pelo Parlamento em votação
secreta, 'por 1108 votos contra 25.

Boleslaw Bierut e o primeir-o pre
sidente da Polorría desde o fim da

guerre, O novo- chefe do governo
aceitará esta noite a demissão do

governo provísor io e constituíeá
novo gahinebe, o qual, segundo l
pessoas hem informadas, será pre
sidido pelo sr. Joset' Cyrankiewcz,
o. sr. Miko,I,a�czyk manteve si

lencio durarsbe toda a sessão de ho

j'e, sem aderir ás manifestações de

entusiasmo em honra da eleição de

Beiruf, por-em tarnbem desistiu de

conuinuar sua tarefa de obstrução
iniciada ontem, para imp'edi[' a

construção da nova Gamara.
Deixaram novamente de compa

recer á sessão da Carnara os diplo
matas hr ítanícos e norle-ernerica-

DR. SAVAS LACERDA
lIB1dC& médlco-clrGrgica de Qlhoa
- OU'Vidos. Nariz .

- Garganta.
PrellCriçã.o ã. lente. de

oontato
IIOlfStTLTóRIO _ Felipe ScbmJ.

. dto 8. Das 14 às 18 horas.
...uDIltNCIA - Conselheiro lia.

I fra. 77.
TELEFONES 1418 e 120t

:Ausente

DR. ARMANDO VAWUO
DE ASSIS

PN'Serviços de CUnica InfanUl a.
Alrj!lstêncla Municipal e de

CarIdade
ClLIlflCA 1Illl:DICA DJil CBIANÇ.u

,: �ULTOS
t:JI)liSULTóRIO:. Rua NUDee ...

( ....0. 7 (Jildlffclo S. Francl8co).
Consultas das 2 às 6 bor�

aIl6IDl!JNCIA: Rua J.\1arechal Guto
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
,DllttJRGIA GÉRAL - ALTA CIo
SURGIA - MOL:il:ST1A8 DI! ...
._ .• NRORAS -oPARTOS .••

Irormado pela Faculdade ee MecH
. emna da Universidade de SIlo

\ "ulO. onde foi assistente por' ...a
� anos do Serviço Cl.rt1rglco 4.

Prof. AUplo Correia Neto
CIrUrgia do estômago e vias bi·
1Iares. intésUnos delgado e grouo.
tiróIde. rins. próstata. bexiga.
•tero. ovários e tromnas, VarlcO
_e. hídrocele, varizes e b_

CONSULTAS:
da 2 às 5 horas, à Rua Felpe
IIehmldt. 21 (altos da casa Pa·

raíso), Te!. 1.598.
"IDl!JNCIA: Rua Esteves JU·

ntor, 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade'

,

CUNICA M�DICA EM GERAL
I>oençaa dos órgãos internos, cspee\alo

. mente do coração.
BLBCTROCARDlOGlRAFIA

Doença. do sangue e doa cervcs.

Doença. de senhoras - Partol.
Omaulta's diàriamente das 15 III 1.

horas.
;Atellde chamados ii qualque� hora,

". inclusive durante _a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.

les, 18. Fone 70�
tI!:SIDll:NCIA: Avenida Trompowlir:i.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDIlÀUSEI
Viret"· do. Hóspital "Nerê.. . R011l0r-
CI.,INICA M�DICA DE ADULT06
" E CRÍANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
!"reto. 2 - esq. da Praça 15 de No
Ir_bro laltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Reaidência: R. Fdipe Schmidt. JS

- Fone.manual 812

nos, a'cr·ediJLa,ndo-s€ nos círculos
(Diplomado pela Faculdade Na·

e1ona1 de Medicina da Unlversldt. oficia is que Lal satuação será esc la-
te do Brasil). Médlco.por concur recida por ambas as potencias eto do Serviço Nacional de Doen

�_Md·entaMlsl· EIXólDdlterno' daR santtalta s-eus represeutandes aceitarão O
....... e ser c r a.'e osp ,

,

PldqlUátrko do Rio na capltal:te convíüe do govêrno polonês para
deral '1"CLINICA III*DICA _ DOJilNÇAl! 'se fazer representar nos atos o i-

NER�OSA8 '

- Oonsultõírto: Edlffclo Am6lla
, NETO

- Rua' Felipe Schm!dt. Consultu·
Das.15 ·ás 18 horas -

.u1dêncla: Rua Álvaro de Carn
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações _. ·\T1as Ur1nárlas' -
Doenças dos Intestinos. réto e
mus -- Hemorroidas. Tra.tamen.

to da colite amebíana,
Fisioterapia --' Infra vermelho.
Consulta: Vítor Melrel�s. 2l!.

A.tende diariamente às H.lI{) b.a
.. l tarde. das 16 hs. em dlant.

Resid: Vldal Ramos, 66.
FOJ). 1067

ciais.
Soube-se por outro lado que o

Ienviado hritarrico Cavendish já a-

nunci-ou .ofi,cilalmen te sua
t

transte-
_

reneía para outro cargo diploma-
tíco,
A questão aloansará o seu ponto

cr-itico na q.1.lÍInta-rf,ein próxima
quando o sr. Bo,J,e;s.Iaw Bj.eJ'I1.,t der a

recepção oücíaf -em homenagem
ao corpo djplornaüdco.
Considera-ee nos círculos díplo

matícos que a ausencia na recep

Cão ofiüial, do en)baixador norte

a.mel'ica,no Laue, consti:t1.liI'á um

re.plo ao go�erl1o de Bierut.

B IT, O

DR. MADEIRA NEVES
M6dlco especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e LOD
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente do.
10 (ls,12 e do,. 15i30

em deante·
CONSULTóRJO:

Rua JoAo Pinto n. 7. sobrado
Fone: 1.461 ......:. Residência: RUI

Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA

DR. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de Siflll!..

do Centro de Saúde

DO�ÇAS DE StE'l\1HORAS -

SfFliLIS AFEcçõES DA
P®LE - RAIOS DNFRA-VER
MELROS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja1me Cãrnara, 46

Fo.NtE 1648

DR. LINS NEVES

o .,1fal�,p, in!'Hcado
Tirad�ntf!s 7-

-

"EB'ULIÇÃO'" DA AGUA
G;ELADA

L,on:dres, (B. N. S.) - A de

shidratação de p'r'Ü'dutos quí
mioos, ma,te,r(ia,l!s aIjimentiGio.s
e vegetais, constitue i,mpor-

. tante oampo. para a radio.-ca

.1efa.ção.
Os tapetles, o feltro.. e o.utros

mat.elriais gil''OSSÜlS pódem ser

se.cados em prOUlco.S minuto-s.
Em elspaç.o de tempo muito
cUlrto pód>eul secar-se tamlbem

grr�allldes quantidwdes de grão.,
,sa.1vando-,as, a's'si,m, da p,ossivel
putrrefação.
Na eerâmilca, especialEmente

'nla fabricação. de 1ad.rilhos, re

fraotá,rios., ,a radio�0alef,ação. se

reve,l'a muito �an:tajülsa.
A oal,efação. ;po.r· alta fre

queniCÍa tem inapredavel valo.r
nla indústria quími.ca, no.'S ca

,So.S em que 8;e predse reduzir a
massa de ,agua de um sollllção.
sem elevar a sua te'mpel'atlll'ra:
o. eaLo'r póde ser aplicado en

qlllianto o líquido s,e enüo.ntra
su:bm1etido. a red'UJzidla pX'eslSão..
Nestas condições, pode-se "f€
rver" a agua, en.quanto peda-

I go.'s de gêlo nela flutuam.
Um oampo. completa.mlente

,.se'p,arrudio é a oallef1ação. 'po.r in

duçffio, que Soe ap:lica aos mate
riais ll}etálicQs, oonduto't'eis, tal
co.mo. o. aço'.
A oal-efação. por alta f:requê

nda \pódle :Ilundir metais, OO'11I'"
pletrO e rapidamente, sem fazer

pó, uem sujo, nem fu.maça.

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

-- Sobrado - Telefone: 1.4€1
Residência - Rua Sete -a'e Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M, 834

DR. M.. S. CAVALCANTI
Clfu.lca 'exclusivamente de �riançãs

Rua SaManha Marinho. 16
Telefone M. 732

FONTES
Clínico e operador ;

Consultório:' Rua Vitor Meireles. 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

I AIITOMOBIUsns I
Atenção·

Paro O, seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
'ol1.tI. ui. 117i -, lHe: • A I A
tlfCEWDIOM • TU:R'SPOBT'):I

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta

, Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606.30
5.978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80 '

98.687.816.30
76.736.40!�306, 20

•

•

Siaistros pagos DOII últimoll I\) anal

Responsabilidades •

.Diretores;
Itr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Jóaquim Barreto d1: Araujo
e José Abreu.
__......w. - ..... _- .......

_n

.................... u •••• =54- se

navegaça9
REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA H

maxima rapidez e garantia para t anspor te de auas mercadorias,
Agentes em Flor iànópo lia CARLOS HOEPCKE S. A.

\
"

Dr. OSVALDO 8ULCAO VIANNA

Dr'. J. ] DE SOUSA CABRAL
ESCRI'JÓRJO: Ruo Felipf'1 Scrmidt�� - Sala 5

Edifício Cru%eiro _:_ Floriol'l6ooJis .

Curso de BarrosAntonieta
REABERTURA At'LASDAS 10. de Março

Dias

M:3tricuJ& das 10 às ; 2 horas
22, 24 e 25 alunos' que já frequentaram o CurS0 i •

26 e 27 - - alunos novos dos 20. 30 e 40 anos.

alunos novos do primeiro ano.

I QV�R Vf.STlR·SE (OM CONFORTO
PROCURE A,

e ELE(jAHCIA?

'DATILOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

CONFERE:
DIPLOMA

.

J3lREÇAo:
AMELIA M. PIGOZZI

RUA ALVARC,DE CARVALHO,65

Resolvido, enfim, seu prob,lema financeiro I
Adquira TUDO de que nece••t�al',

.de UMA SÓ VEZ,
p an40 PABCELADAlVIEJWrJ.-J:,

00 'VANTAGENS da compra à, 'ri...
/

.ervindo-se do
,

CREDIARIO KNOT ,7"SISTEMA
......
Celpdo.
•'ve••
RAdio.
Geladel"'l

"

alelcaetel
J61a.

Lhros
Chapéu.
an.taleçÕOl o.itraeM •..m........
Artllos para ............

Peles
Caseco.
QuallClu" artl...

;

INOOSTRIA, COMBCIO E SEGUROS KNOT S. A.

.,....... ,

o. IC, ..,..

(
•
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(U ..P�) -O . serviço da', policia secreta aliada descebríu e aniquilou" a.

maior e mais terrível ergaaízação 'subterra�ea nazista,' que se propunha destruir o'

poderio aliado pelo restabelecimento do governo tetalttarie na Alemanha,
,

.tendo sido efetuadas inumeras prisões ..

J'��==��==�===-========��====��================���======�==��====�==��==�

A maior ameaça á humanidade
Lisboa, 24 (U. P.) - Falamdo .nossos diias". Ao mesmo tempo, o íncluídos nas encíclicas "Rerum

aos portugueses de todas. as clas-I card,e�l Cerejeir-a lançou o que- se I �ovarum;:t", "Quadtr,agésimo Ann"
ses e credos, o cardeal MrunoeI12,C/rôdllta, sejam as bases : para a c7ltrundo '� mensagem de Nalta,l d�·
Gonçalves Cerejeira, pa,trilarca de' ftmdação em Portugal de 1IfIP. Par- Pro XII de 1940, ao mesmo tempo,
Lisboa, denunciou vigorosamente o tido Democrático Oatólico,' com chegava à conclusão de que, após.
comunismo corno "a maior ameaça pnincipios simiãares aos do MRP o fascismo, o. cornum.ísmo é a maior'
à humanidade e à liberdade em da França, ameaça e ,é a invasão bárbara; a"

Falando pelo radio sôb,l'e "O despeito dos comunistas também

d d "b
.

11·1 lntercepterem oristíenismo e o Cnrnunismo", o usarem 'a palavra democracia, que"

ver a e SO, re um COO.' I o '

"

Cardeal Cerejeira declarou que "a pum eles si,gnilfica "a ditadur-a da

O navio atua I crise mundíal nos coloce minoniíã, a serviço de uma, classs..
em Joacaba . \

dlioo,te do diderna - cr-ístâanismo para 'ao passo "que cristíanísmo de-
'. 'Jlerus3i1em, 24 (U. P.) - Informa-

ou comnmismo � mas o cristianis- rnocraeia si'!lluif,ica a limitação dos.
Para que mais uma vez se verifi- Comarca. de OatIll!Pos 'Novos, onde ções não confírmadas indicam que

mo é a unica barreira garantida podleres' do estado, a igualdade pe
.que a 'QIml cuâmlnâncias minge a residía. c?nltT�4():I1pede�ros britânicos t�- contra' o comunísmo".

.

,

1I"1lInlOO a leí o respeito á Iíberdade
exploração e a intriga, por parte Em La.Jes, �or on�e também an- riam I.ntenCoeptado. "? largo d: HaI-

Defendendo entusíasücamente os e aos dire!tos i,ndÍlvj.�uais, ac_esso '�de certos- udenistas descontroâados dou, Universíno fOI preso PQr ter fa UIl1l navio de imigrantes judeus. díeeítos e líoerdades ilndividllllais, o tôdas as riquezas e a educação, ad,_
em sua campanha, de despeito con- reagido ,aIO próprio Delegado Re-, A unidade transportarle 600 pas- cardeal Cer,ejleimi, afirmou que es- missão dos valores morais 'e parti-
tra os poderes públicos catarinen- gional, CJ!Il'ando o mesmo tentara de- sageiros.

ses princípios estão estreütamente ' cípação de todos os cidadãos na ad-,
ses, prestamos ao público os se- sarma-lo, ligados' ao 'orisdíanisrno, estando m:i/nd\Sltração pública,
gui'ntJes esclerecjmentos . sôbre um SObre o -incidente de Joaçaba foi Roubaram
conflito havido em, Joaçaba, em imedi,aJtamejnille instaurado inqnéri- .'
que pendeu a vida o individuo Uni- to, presidido pelo Delegado Regio- O cadáver Inflaça-o

e

no' paralso. versíno Branco.
..

nal de Pol<Í)ci�, dIr. H�lio Barbo,sa Ri�o 24 (A. N.) _ O "Diário da «,
Sleg:tIJndo Indtídas autorizadas FQII1;fJe�', de CIll�:' atUla?ao os urlenis- Noite" informa que em São Gon- Londres, 24 (D� P.) -'-- O or- na construção civil, é peculiar-

procedentes daquela cidade e abso- tas .nao P?dJerao oo,vld�r, por��lTI- çado, suburbío de Niterói, seis in- çament-, soviétioo par:a 1947, á Grã-Brentaha e aos Es,tadoS'
lnrtalIl1elnt,e verí<di,oas, no dia 20 dO to e s.abrmho do

. Rev: �OlllegOldivildUOS' dú,z,endo-s'e poHiCiads, rou- dLvrulg,aodo Ü'rutem, á noite, con-jUnidors. É de crê!' que, na'Rús-·
00men te, o lI"eIÍ1erid10 indu,vidluo" que Tho�az Fonties e p�mo lrmao dos balram o, cadaver de Maria pe'rei-I fitr:ma a sUSipe,ita criada pelo sia, OIS pmoblema,s consequentes',
Sle ell'Cionrtr,ava num bordel, reagI.·u ca�'?ldla:to� � depulta!Q\Q �el�, U. D ..�. ra, que Sle S'lüc�,d:�ra,. momelll'to\S .

aiU- ol'çrumentlo do ano tiass!ado, de I tenih.a� cruráte,r muito mais:
ao Sleil': desa,rmado, por mn caho da, �ose da Luz Fouilles e PIUUJO T:u zo úesj em sua resldem,ma, po-r mntJvos, que a RÚSlsi'a enfrenta. Ulm rpro- angus.tI:Q'slo dlo que no's Estados
poUcia, cUlntm quem des'Cia'rregou d)a Luz Fon.!Jei� e � qU,em a n�slSa domésl!;ilcos.

'

,ble,ma de inflação em prol[lfor-I'Unidols, sendo mesmo possiveI'
sUJa aJrmu, pedur,aJIlido-]he a túnica'l reportagiem

fOI OUVIr sobrie o

oc�rr:e'l A. püHei.a, ap,o,s a's dHigênda.s, ções tão gr,andes como de, que a situação soviética. seja.
O

. .

d
'

fI'
O estaxidalh;;tço que a oposlçao enCOllllÚWU o aaidaver nO\Ilie,crotério, qUlal'quer o'UJÚro pais· atih.grdo I ainda mai.s premente do que a;'Ingl[lOu�se me o co:n!to dI() nr·OiC'llTOIlll faZler em, tOlmo dio cas'o ,.

.

A • b .... A .'
. .' .....

,

'parG onde fora c:oud!ltzrdo pelos el, mesmo fenbjmerro 1nfla- n ..an1ca.(jIltall I,eS!lhlltou a morte de UnLV'e'rsa- mero' in,c:1dentle policial, apenas re-I" .

�OrVI- I
p. o.

t t
"
d d -_---- _

. . _ ..

' propnos rU(lJ'"or,es. C101111.S, a, nes e peno, o eno, pessoa, 'dle pésrSlimos an1!eoeden- v<el.a ao aJ.u;C1,uaça'O, d,e .

seus dI.l'Igen- '.
após-glUleTlI'a. Não se tr,ata, evi- L

.

dtes�, perigÜlSü e tmblUlent'ü. Ba�ta teso (jIllle, :egos �Ie].o OdIO e pelo des- \ dentemente, da 'meSIDa. forr,ma Oucuras edizer qUle, por, oQ�siãío do pJeIto peIto, nao Sle Ullportallll de 'envol- Febre de nasci- de in,fllq,ção exis,terute nlOlS pat- 'Ieleitolral, c:hegana a am,ea,çar o Vier, e�n sua oln?� de, .ataques, seus

me.Dt·OS ses democráticos e nem tão carnavaeX1lTIo sr. dr. Juiz die Direito da I. proprlOS COiI':re IglOnaJrws.
pOIUiC'Ü podlerá ser combatida I Rio, 24 (A. N.) - Um maturtimJ'

Londres, 24 (D. P.) O pelos mesmols prllooeslsÜ's. Mas, pUJblitoa uma reporltagJem sôbrr'e ai

frio não a.f,etou o coeficiente não obslbante, é tão real qUJanto (lolocaçã,ol td,e pleu,ho,res, nas agências,
de natalidta,de. Ao oontrário, o daiS outras nações. I da Cailx'a Econônllica do Distrito·'
aUimentou de modo feno.menal A e:llIfaoe aom que o rnJnis-; Fredem/l, ruté s,exta,fjeilJ:!a, untles da;.,
o número de nruscimentos Anas trIO das Finansas soviético ,1,caJ.nll'a:v:al.. ReVlela que maris d/e 70('J'PaIo tele,g,r.alma a,ba,ixo, enviado pelo sr. l\l'agru1hàeS' Bwrata a um . .'

sete
_

amigo resitdElnJte em ']'u1barão, ve,riücla�se a 'estrolll!dosa vitória prImeIraS semanas deste ohalmou a atençao para a ur- ,mIl cruZleITlOs fnram. el11piI':'es;t:a.dos:do P.,
ano. . .

.

gên1cia em ser aumentada a I aos, foliÕles, em trooa, de ,iodas, eu-S. D. no ,eXlIT,emo no.nte do país: .

,_ ,
Afirma-s-e que, ape.sar das prodruJtilvtct'ade. dos tra,U'alhado- '1,1I11e as! qUiais.. ,alianças de ca,s'oo;Q<el1lto�"FNlJJwis{)o A:ndreia - Tubarão.

ter'riVieis corudições atmÓlSlféri - ; r,e<s e se�em r,edu_pidos os custos l1elóg�o:s, €/tc.BBlh�m, 176-102-19-15.

IGrruto ao prezado e ve,],]lo am,jgo, peJas :f r·t
-

p';Ia vi- cas, e,ste ano nrusceram, até '

_

, , .,
,suas e 'IrC! açoe:s '-'

agora 30% mais de ariam.ças Itona do P. ,8. D., JIliv,enJÜ!veI neste Estado. VBllLOemos oom 68.098 vOltlOS,d' .

d Um o·ovo II m'ul'her m' 81·S ri"'"8contra 46.074. Eleg,elillos aoM àgora, '23 de,p1]La"do,s numa chalPa de 37.
ü que no anÜ' pa.ssla 00.. li· \J

!oO:'O;�;t�.d�:I1��:u��Z�h�:,�t=e�ve���'��:�n:aen�oi��::(lI���'� on.e� ;.oor�� Arnoldo Suarez AI Capone . 'mridl, 24 (U. P.) � A srta. Bár-'
31poiruda por 4 panti:dÚ's COII1Itna o P. 8. D. .' Roma, 24 (U. P.) - Al Capone,' bara H'l1ttt.on, q'll,e tem a n!p'Ultação"
_

.P,eoo noüoiiilr p,el0's. jorma�s amig;os dflsse Estrudo, d<�'�Q. info.r�ma-
. Cuneo o trumos'O ",gangJSJter" italo�amJerica- e sler a mulher ma:irs ri,cao do mum:lO"

çwo pa,ra que meus a:mlgQiS aI oonheça,m a ·esltlI'ündo,sa vllLona' pessie- i:J!0 que re,C/e<núell1llente, após rUIl1l;oro- e o principe Ii�n'Or TrubetsklÜi, sim-·

diSlua nes,te ESltrudo. A:braços (a.) Maiga'1hàes Bara<ta. Cirurgião-dentista s.a vÍJdru e longa prisã'O, faleceu nos pált.ico ator OÍJnermaltolgráfi,co, cou-
e Esltald,os Und-dos, "foi preso pela fiirJIl'ar.3JIll, ou,tem, , pessoalmente,.

O le·to oa-O toma a' posse
Exclusiva�:��:d��m hora

p'01Íoia romana?" sua ilIlJtenção de se caSlall'eIID "den-'
.

e I r Oerto que uã'o s'e trata p�'olPria- tro de 'um mês" em P,aris, "porque'.' .

.

.

Cartão de hOf9 Cr$ 80.00.
' . . ,

17
men,te do mesmo ... Mas do p!eri- as fQrma.1�dade� serão menlOS com·-Rua Arciprellte Paiva D.O 1.. .

C � (A N) N t·
.

d'd t l·t • ] 1 goso f!adnoral SHvana GeiI':asini, que plioada.s," do qUle na Suj.ça,.RE, IFE, 21 . li' - Do Il0la04Sie que o oaIl! II a () e e! o - s;r· Te. .427.
é .ciha[ua,oo eillrne Slua geillltle de AIBarboiSa Lima ou sr. NeLa Camp'e],o - não tomará pOls'se do cargo de Florianópol,is

�ovle,I"IJ.ad.or en<qUlanibo houver reC'ÚTs,olS a d.ecidir em qua.lquer instan- Capone. Aliás o AI Capnne ítalQ'ano

2 960 fei.a da jus,tiça eJ.eilVoral. A "Batalha JU\I'ídtca" dOiS recurso's' e eon:tra- 4 DOI·va es·.t·eve
só foi pr,eso p,ela primeira Viez a � .. pro essores

. cêl'lca de um ano em Milão. Fo,i me-recurisiOos tendie a se destocar para o Rio, pana o 8. T. E.

em grevetido na c3Jdlei'a de San Vittore de
..

d dA. d I d· presa . onde cO'Uls,eguiu ·escapa>!' Ua, rumoro- Bufallo, (Esltrud!o de N. York) 24'

ln epen' encla a n Ia Nova Y.orrk, 24 (Unitoo) - De- sá fUgia, "Levaite di SC1]di" dos fas- (U, P.) - A maioria da"s 98 esco-��
,

[P'OiS �e 40 dIas die. pris_ão p'rev'enti� cis.1'aiS ali dietidos e da qual' foi che- loas de;sta ca,piotaI dev,ená ser fe-
• • • Via, hn po-sta ,em hberct:ade ar' s.ra. fie o f!amoso bandi:dlo, Izio B�slbieri. Cihada hoJe, em vi,rtude de <ber sido'NOVa! Delhl, 24 (U. P.) - O fIm' de que ;PQssamos maa,s tarde

Z C d d' ,O ,AI C.n.n�.ne .da.tT.,UI· te� mUI·t.as
'

,

,'. ay,�a 'O!II11Para.a, qUle I·Z s'e,r es- "'....u '< ou miei,ada a maior gr·ery.e de profes-""p3i?dill" . Nieh�u, vice-ipl'e.s�dente d:o e:s,ta�:leC/er eSltl'e.itas. e �a.�ll'stosas cri,tom a IjgJEln,tiDia. Zaym. fôra 'pre- façanhas crimÍlnosas no s'eu ativo. s'ores em :boda a hi's'tória do Esta-'gOiv'ern? múeTlln� "d� !nd�a, �ecl�: r.elaçoes com o pOlVO lJugloes .",

jsa
a p'ed'ido da emJbaixada do Mé- Há tempos, um soldado, ou antes dos UinidO's. GBlI',ca de 2.960 pr.ofes-r,ou hOJe. CJl1e_ ,fOh sál)li� e cOI!1�o,s'a.

'

xko, acusada de ramo, pois teria um cabo da, PoUcia Mó'V'.�I, quasi 60rs, a,pla.udido:s por malis de 70.00(j'a CO�IUJTIIlCaç3/o. do gov,erno brlta:TIcl.-

'I 't h
. -

-de
.

saido .daquele país com ,um valioso paz a mão em Ger·asani, !lias êste aoIunÜls, deoIarara.m�ise em greve'�o �Óllme a. Í!nd�,a;
. X raD O SO·ICI 10 anel de esmeralç!!as, depois dte rom- se 3Jti�olU<, embora f,e·rÍ/(10 d'e um ter- hoje, exi,ginJdo aumen.to de Sla,Iá--DJlssre Nelhl'u que O'analllillla de que . .

D '.

,. ."" . . TALAR GRANDE, S.alta, Argenti- per seu contna,ro, de casamento com cmro ruudalr e eS'Cia,polUl. 'epOIS pas" rios.a trans;f!e,relncm defnmtLva de pOlde- . - , - I'.
M . ,.,., 'd' d. .. , .

.

na 24 (U. P.) - Um cldadao polo- um cldadao mexwano. a\S" como sou a ex,er,oe'r suas �UlVI a 'es, no-
!r,es a f'ndia terIa llUlgar ate Junlho d'e " ,. . . - - 1";.:t, Ab'_, ., nes emp,rreg;a!do da Fe.rroV1,a de os parpeIs, dle ,ex'Í<radlçao nao Lassem 1Ialu'aJmente no:s ruz,zos.
1948 n:ao so ,remoJVIL� to:da a atmos- '

. .

40' ",.' -

ih. . Salota, SUIJJCI.dou-,s:e colücandlO. n,a bD- alP'l'eSlenrlladlo'S no pra7!o legalI de ""gOTa 1'Dl pIlesü, nao se sa e, po-:tiero dJe su\Spe1taJ como cr:J;ava um ...······b I f; di I d
' .

b d'.

.

. ... oa uan caJrtiuJahlO de u'lJnamIte, cUJa dIaS, o tn una, ,e era, mau ou l'em, se para sem;pne, pOIS o aJn 1-
amblJElTIlte de r:e-a.hdade e dmamJ,smo .' . , .

di di di
-

d .l<
. _ , , explosão. ,des:wmu tota'lmente a sua qlle f'Oossle posta em bblelrdadle a pn- o z q!Ue :spoe e pnU'erosasDa sittulaçao atual deste paIS.

. b' , sionei..a. pro<f!eções.'"A elulDnega da iu,di'a a:os i.n,dianos
ca
..,_e_ç_Il_. --::_-..,. ...., _

. é úim diesafJ'Ü a todos nos' e fa,r'emns
..
0 máxianlO d'El nos's'oiS esforços. para
a:ooita-I'o. COlID br:a'V'llJ'à", acrescen-
tou Neihrú.

.'

O "1Pa:ndW' manif,es<tou a esperan� I
9a .eLe qll]e operrtenÇla ago,ra ao

plas,sa-jdo a" ,Ia.n.g'a hLsMr:Íia dos confEItos e

da ma v'Ülnltact'e ,enJtre a Grã-B.re,t,a
nb� e a flndia e di'ss'e: "QuJe,r1emos
um p.ell1rodo 'de trlllnsiçã,o pa:cíiico e

oalmlcterjza.do piela cooperação, a \

,

Berlim,. 24

,lorlan6polls. 25 de Fevereiro de 1947

A

soviético)}'

ft Vitória do P.S.O. no Pará

F R I R AS,

Maoifesfacões'
" ....

monarquisfas
Madrid. 24 (U. P.) - MO[lI3.<rquis-

tas e'Si!}arnhQ.is ca:rr;egruTIldo bãll1dei-·
ras: WU1[]er:am o oondão po1ici.afl
qu,e cercaya o ,jITIlf,anlJe Dom Jaimé•.
irmão d!e Dum J,wm preteludiente ao'

tr.oll1'O espanhol, e &ua irmão, a in
fan.ta MalI''Ía Cdstllna,' qUlamdo ós;
mesmos, s'Ulbi:Í1am a Do.rdo do' "CabO'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,

I E

de HO'I1TIos"; ,em Bu,rcelona, em sua

I
viaglem p,ara GêlnoVla.
Os írmãÜs de Dom Juan tiveram'

uma en,tusiá,stica diespedida por'
p.ar�.e de' miIharies de. mOll1ia,rquistas�

.

,

'(

ESPINHAS, ETC.
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