
Na Laguna, um ·'bravo e leatí�s4.9 companheiro pessedista, lombou vítima
� punhal sicário de um udenista. O. seu nome? Respeiteme-lo ! A Justiça falará, na

humana e, ao mesmo tempo, divina" Só �s cadáveres exploram
cadáveres! Lenge de nós a necrclagia !

400 XXXIII I bre � Mentira, os homens valorosos, puros e mobres, quando enre-'-

Elltendl"nrentos "'e-ntr'e o' PSD' e o PSP Pastoral de ::d:!le= ��I:n;:a: ie��rv:�a::;!;; ;!��a c�n�::��r!�esi:�íve�e::
"

.

.

detratores e projetá-los, quando não a 'nivel inferior ao em que já

D J I Vã
se poluiam, ao menos, á piedade .da tolerância pública.

'...R.io,.2.8 (A. N.) - O sr. G�S-I e�tã? encaminhando as nego- • (I me mara 'Não fôra -essa arma Ifulminante, contra 'cujo poder de restaura-

tao Vídrgal concedeu ao O ciaçoes, A uma outra 'pergun-
çâo o engenho do próprio .crime se confessa impotente, o Bem

o, ,
estaria indefeso ás Intenções do Mal, a Honra 'não teria remédio

'lobo' esta manhã em seu ta do repórter, revelou o ex-
j Rio, 28 (A. N.) - O Cardeal

para a Deshonra oe li Dignidade tornbar ia inerme aos pés da Indig-
escrítórío, em São Paulo, ím- ministro da Fazenda: "O. pro-

Dom Jaime Câmara, arcehispo nidade.

portante entrevista, a proposí- cesso contra o sr. Adernar de:metropolitano, acaba de dirigir -ao Mas é justamente a reação dos homens de bem, o que, sem outra

to dos entendímem.os que vem Barros' está "sub-judice ". Sob povo brasileiro sua sétima carta versão, ora acontece em Santa Catarina, entre a figura Impoluta do

di
. .

d
'

I f Interventor Udo .Deeke e a sucia udenista, que o desespero uniu e

irrgm O em nome do P. S. D. esse aspecto seria inconceblvel : pastoral, na qual ocaliza os pro- confratermizou na tarefa miserável de insultá-lo, á margem de qual-
com a anuencía do próprio pre- qualquer ínterterencía no ca-

hlernas que mareírízam a humaní- quer auto-censura.

S'ipente da Republíca para o soo Mas, de outra parte, na
dade na. hora presente, condenan- As denúncias oferecidas ao pode,r central e a pessôas e entida-

. apoio do partido oficial ao go- carta que escrevo ao presiden- do "tantas falcatruas alapardadas des que nada teriam com tudo quanto, porventura, por aqui se pas-

A b da Tei ' O sasse, vão sendo desfeitas uma a uma e "como o pó em nada trans�
vemo d.o sr. Adernar de Barros. te da Republica, lembrei que

soo a capa a er . s jornais di-
formadas", já pela reposição da realidade, já pelo conhecimeill,to das

Neste Instante - declarou, de a ameaça de recurso e de pro- vulgam com relevo o importante pessôas acusadas" acusadoras.

Inicio, o sr. Gastão Vídâga.l _ cesso poderia criar uma situa- documento destacandn frases 'co- No Imarui, por ensejo de uma festa pessedista, um desafeto, ern.tre

acabo de falar pelo telefone ção que imopedírta se reallzasse t "A
os muitos, do individuo Antônio Manoel Faria, quebrou-lhe um ou

'u, mo es as 11a mesma contida: dois vidros da casa onde vive amaziado. Tanto foi isso, para que o

com O ministro da Justiça, a integralmente, a vontade das Humanidade carece duma grande Exmo. Sr. Presidente da República :recebesse comunicação do suce

fim de retifica'!' as declarações urnas, expressaia 19 de [anei- renovação de -fé e de vida cristã dído, aumentado proporcionalmente IlO rancor udenista, explorado
que me foram atribuídas. Re- roo Sou pelo respeito �s urnas íntensa e permanente". "Ai,nd'a é ao sabor ,dos que já romperam todas as barreiras do escrúpulo, e.

almente escrevi ao presidente _ finalizou o sr. Gastão Vidi- possível um clima de entendíanen- ainda, com a dolosa inversão das qualidades do denunciado pelas do

d R bI' I
. denunciante.

a epuo 1C�, co.mu.ni.�ando-lh.e gal - e pela realização com- to entre ,ri,cos e pobres, entre

pa-I
Este é o individuo Antonio Manoel Faria, ' aceito, na falta de

qual, em manha oprmao a ori- pleta da verdade eleitoral. trões e empregados". outro, para a chefia da U. D. N. em Imarui; e aquele é o sr, Pedro

entação que juligava 'Uitil l3e- Bittencourf, heraquisto prefeito maquele município.

guir perante O govêrno de São
. 1

I Quem é o guia udenista? UIl!- ,homicida, egresso da cadeia de

r���ta��r: �ob�:Sil�xg::!V�. Rdqul·rl'"da a Sa- n
.

Paulo . Ral"lwa'y' I �t�á��1� s;: P:::;::;oo ;::irn:d:it:::::::;lÍ:'dr:s:::::n:::mc:n::�
respos-ta compreensiva do pre- ... ti dar é o próprio. órgão oficial da União Democrática Nacional em

aídente BrllltTa, estou, agindo no
..

--

f
Santa Catarina, o "Diário da Tarde"! Esse jornal -.n.. 2.068, de 26 de

sentido dessa orientação. Pro- Rio
'.'

28 (A. N.). __::_ Foi dívul- zeí
,-

f' � fé"t . títu1; d '_ 3?ril de, �944 - quando ainda �s �errQtas �leitor�is r'!lão lhe ha-
, ...

,

. '

' �l��S o�s J. 1 O enl 1 (l)S ·á 'vIam, aos ',r.edatores; toldado .por mteIro c senso d2 JustIÇa, destaca-
pugno �.acr�,s0entou •

-

..

por
i
gado orute.m, pela lmpr,ensa, um dlvIda publIca federal, ao juro va o aniversári? do sr.:Pedro,�ittencourt. com �s seguiutes {e consa

uma pac:fIcaçao e .e:ntendlme':l-: Ulm .. telegra.ma de Londres, de ,sete 'por cento.. Contando, I grad,?r�s conceitos: '�.i\:. efemerlde de �o]e r:g!stra :a passa�em ,do

tos geraIS, na polltIca de Sao nlOrtllcIantdo a compra da São entrenrt:allito, o govêrne brasi-l natalI�I? do nosso .dIstinto. ,�onter:raneo, c:,-pltao ' �edro �lttenco-
Plaulo. E acrescentou: "Meu PaJulo Rai1w,ay pelo govê,r- . 'I

urt, dilIgente !,refe�to Mun_lclpal �e ImaruI. �a lSocled�de_�maruel-

.

t't
'

cl· .t d' b ",'1' ,le.iro com fUlndos dis>poníveis o ense, de que e o ,dIgno amversarwnte elemell:_o Ide proJeç�o, dadas
'ln Ul o e eX! USlvamen e o e. no r·a�I eIro. Faioando a re- ..' ,

I as suas nobres qualidades, receberá. estamos certos, I demonstra-
concorrer para. o fortal,ecimen-llPOTtag:em �6brie, o assun- ml111st;o da Fazenda a·chou ções de estima:e apreço, com ·as quais o Diário da Tarde 'se assocía.'�

to do govêrno federal. O que to o sr. Oorrêa de Castro minis- prefenvel fazer o pagamentd , Ai está, insuspeitissimamente perfilado, ,o catarinense modesto,

venho fazendo é a favor de 11ro da F,�ierlda, deClar,�1l.l. ' que não em títulos da dívida plÚbli- mas h_onrado, a que ,os :secretários da U. D. N. agora procuram des-

SãQ Paulo e não contra quem pel-o decr.eto-Iei n. 9.869 de doze ca
A

federal e Isim e11? ILbra, de mor���;iNTO, .

DILIGENTE 'PREFEITO, DIGNO, ELEMENTO ,DE ,

quer que seja. Peyguntado de se,tembro de 46, foi aquela �o�do ,�om a ex.pOl�Içao de mo- PROJEÇÃO NA ISOCJE.DADE, portador de NOB�ES QUALIDA-

��bre se acreditava na colabo-, fe,rrovia jincorporada ao patri- tlvos fe�lta a respeito ,do. caso DES e 'm�re�e�?r. ?e. DEM,ONST�AçõES ,DE .ESTIMA E ,APREÇO, �.
,çao com o s,r .. Aderna,r de Bar- mônio nacional 'pe�mi,findo o .ao pore,sIdente da Republlca. que o .proprIo Dtan? �a Ta,rdt;_ .nao ,se dedlgna ;d� S� ASSOC,IAR.

. . I. '
. . ,". Diante do que aI fIca, e 10glco, e ,natural, e IIntUltIvo e e ex-

ros, respondeu afIrmatIva.me�-l r,efendo decretJo-leI qu� o paga-I A ldeIa do pagamento, nessa po'ntaneo que a U. D.)\(. prestigie 'o ,in,dividuo Antonio Manoel Fa-

te, confessando que era p-recl- menlto do valor do capital reco-,jjo.I1ma partJiu do g-ovêrno brasi- ria e o Interventor D,.dO' Deeke se conserve ao lado do !sr. Pedro Bit-

samente nesse sentido que 'se nhecidio em 5ih milhões de CJ"U- leiro '. tencourt. :
.

.

No Araranguá, �ara os secretários da vencida oposição, o- pre-

F I
· · · N

-
.

á
-

d
feito ,é far-westiano, 'e o ·chefete Barros ,Lemos é seráfico. O primei.-

'a slflcavam as l' ao ser arquiva o ro, no entanto, 'uão. carrega 'manchas ,no passado. E iQ segunldo, por
. yac Inas.· . duas vezes, já esteve ·ás voltas com inquéritos .!loliciaÍ.s. D.enunciou,.

Rio, 28 (A. N.) _ I.nformam certa )feita, um médico, seu colega ,de Cresciuma, por falso exerci
',Curitiba; 28 (A. N.) - Notici'a sendo reco.lhida e apr.e,eiJ1dida pe- d S- I cio da profissão e .acabóu com o mesmo pôsío d'e 'calulI1,iador dos

a imprensa que, em POiI1ta, Gras.sa, la.s autori'dades compe�eUltes 10-
e a,o Pa,u o qrue· os S1'S. Mi- secretários Ida U. D. N. Um segundo ,inquérito; por agressão ao dr.

ena falsiúcada grande parte das.. guel Reale e Soares Melo entre Manuel Fernandes Pinho foi remetido ao Juizo ,de Direito· e ideIe o'

,',minas ,encomendadrus e l'8icebida� e-als, estalldo- elas empenhada's elm garaur aJO p:mcurador judi0Íal escr,i'vão José !Maciel, aparentado com, 'o sr. Barros 'Lemos, vai preEl

pelOS servicos ,e criadoil'8is da,quela, dilig'êllci&s pana apurar a quem do EstJado os dooomento.s· rela- tar comt.as, oportun.amente, ao Corregedor Geral do Estado! ,

! tivos á defesa. do Si'. Adernar Se levas'Sentos a ,mesma .análise ao 'murn.icipio ,de Serra-Alta, os·

zona, para' ,combate á peste suina calbe a respo�1sabilidCl'des por êss'e resultados não variariam E é po'r essas'e por outras, que () Inter-

que ali grassava. A y.acina esLá crime.
' de Barros. A ProcUlradoria Ge- ventor Federal, para a concessão Ide bolsas de estudo há QU.e .con-

r,aI do Esmdlo deverá demorar- fiar Inos seus prefeitos, delegados .da sua imediata confiança. Não

W h" gt d Londres se 'UIllS dez dias mais ou ·menos será nos (presidentes dos diretórios u4enistas, como· o de Imaruí,.

as ln on respon e a d d t
- que o preclaro chefe do executivo catarinense possa depositar 'a sua·

". no �xame .

a ocumen aça:o re-
fé, para a certeza de auxiliar modestos conterraneos 'R seguirem 3.

W31shi'llgton, 28 (A. N.) ..!_ A

ca-,
verão. dê 1945". "Os interêsses cebida, a flm de pronunClar-se v'ocação que Deus lhes deu.

'

sa BmlJ-ca ,<;lualificou de "muit_? d�; ame:ic&nQs 00 Palestin.a - aduziu s{)lbre o rUlmoroso caso. Por OU- De extranhar, ,no toc3l1lote a bolsas de estudos,lé que contra 'esta'

sagradav_el e q_ue. conduz a-o- erro -.:: s�o d� _lon�a e AcoThünua

perma-I
tro lado, ,o sr. Edgar Pe.reira ou aquela, se insurja a ,pena ,de quem já andou flauteando touris'mo

-<l: acusaçao co�tJda no;:; debates r'ea· nenCla. ,Sao .

mteresSies permanen- BaI1rert:o prOCl1.1'!'ad'or judioial do nos Estados Unidos, benefici'ado por uma bolsa "sui generis", !que
llzados na Camara dos Comuns tE'S, compal'tLlhados pelo nosso po-. '. .

. :. obteve ardilosamente da Prefeitura de Florianópolis!
sôbre o prob1ema da Palestina. A "'o, sem éonsideração de sua filia- IDstado. de.sme�t� categ_onca- E, ,respeito la nomeações de elementos exclusivamente do .P. S. D.; os

. dec.lara'ção da Casa Branca foi di- ção polHica". _

. I mente as notl�Jas, vel'culos secretários da U. D. N. deveriam ter, pelo menos, 'O ,cuidado de exa-

v�,lgada pelo. sr. C_harles R9ss, e O sellI:0r Barbley, num discu,rso uaque,la qalPlÍtal, segundo a.s minarem o "DIário Oficial do Estado, para não ·aco'ntecer, como

dIZ que aos dlS�USSo.es da Ca�a�a pronuncIado .no Congr�s'o, disse quais seria al1q'lliv.ad.o o proces- aconteceu, ·que no mesmo dia em que lacrimejavam aquela queixa de

dos Comuns tmham a tendenCla que "em mUlto l&lUentável" que o. , '. derrotados, O órgão oficial � n. 3.412 � publicava f};' parecer da CES

de dar a impressão que os interês- sr. Bevin tenha acusado ao pl'esi-
so con�ra o sr. Adernar de Bar- - PE - n. 124/47 - ,aprovado-,"pelo Interventor \que só nomeia pesse

ses norte.a:merLcanos na Palestina dente dos Estados Unidoo de co- l'OS, afIrmando que o caso se- distas" iOpilnando pelo ,aproveitamento, na Estatistica, de um;:!'

"'illo-tivaoram uma política parcial e metJer' uma' baixa intriga' politica. guir'á os tr8im'ites legais até o senhorita filha do sr. Ernesto Damerau, udenista residente :no IEs-

locaI". Nos debates, ° chanceler treito e que, na eleição' de 19 de janeiro,· serviu como fiscal' .da'

Bevin havia afirmado que ° pre- As b 1
·

t
· U. D. N. na 26a sec.ção. .

sidente Truman fez produzir uma SO ras e el orais Quem melllte, ,e mente sem pudor, e mell�e ,sem originalidade, e

modificação no acôI1do sôbre a Pa. mente [sem .,cl,lidado, 'acaba suje�to áquele castIgo que ,donas de casas '

lestina, ao formular uma decla- RIO, '28 (A. N.) - O TrHmnal Regional Eleitoral, em sua s'essão c.'ostumam ,al)}icar aos cachorrinhos hahituados a sujarem oe; tapetes:
ração durante a sua campanha de hoj,e, ju.lgJou o prüo0ElS,SO em que o poarMdo Democrata Cl'i'stão cou- esfrega-se-Ihes o focinho na ,própria obra!

.

eleiltooral, pedindo a imediata imi- sul'{,ava sôbre a mane.ir.a de ag'ir do Tribuna.l COlffi relação ás sobras

��a�!�t�.e cem mil judeus à Ter- el,eitnrais. Após se manÍ'fesLa.rem todos os juiz·es, e;xamilr1aI!ldo deta-

Em sua dedaraçã.ú, a Casa Bran- Ihadamr,81nte.a questão, foi aprovada a seguinte re,solucão: Por unani�

oa diz que a mencionada asseve- mid'wde de Vlot'OS o Tri,buna,1 cOl1ihe,ceu· da cÜll1.s'ulLa e Lndlef'eTiu o pe

ração do presidente T.ruman nada dildo par não abjiet.iva.r esclarecime,nto do teXlto lega,l, s'el1ão, o de ob
fez a mais do que r,ea-firmar a ati- le'r um pronunciáJmento ime.di,ato ,que se processa regulm'lillente neste
tude do govêrno dos Estados Uni- TroibUllaf é cUJ"a decisão s,erá pDoferida em breve hrazo". FOI' re,la,VoI' do
dos em' relação ao problema da jJ

Palestina, "tomada pública já 1:0 proK?iesso o juiz ESipinoza Filho.

,I.

sua
.

.
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Pela decência, . -contra
a imoralidade

v,
Na padronização do valor dos homens interfere uma entrosada,

série de qualidades: é o caráter, é a dignidade, i o trabàlho, � a pu
reza do passado, é o respeito á família e á sociedade, é o rumo ' da
conduta pelas' impermutáveis veredas ·da Moral, é, enfim, .a observân
cia r-igorosa do sempre vigente' "honeste 'vivere", dos romanos•.
No dia em que os .vâlddamente morais, definidos dentro desse conceito
de valor, viessem -a ser 'nivelados aos patifes. os /principios do'Direi
to e as .normas da Justiça cederiam lugar ás regras livres do catch-·
as-can l

Mas assim como a Verdade é ineludível e triunfa sempre .sô-

Posse do presa do Uruguai
Assnmirá, hoje, a presidência da República Oj'iental do Drugua�.

o dr. Tomás 'Berre ta, recentemente eleito pela vontade do nob're po�

vo da nação Q.rniga.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o h�T \Du-' Sábado 1 de . Marco oe 1�41
- .._--,-----------------

.M u e z i n I c����.���"O�d�t�t�a�eit��o �bs�Ui�����.?::·.

(�xClusli,vi,q,alCle da Agência M'gUS)

\
Lrês ohservações do seu Ongina)ll cornpon

abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmoe-
I MALBA TAHAN companheiro de jornada.

.

quanto' antes, o nosso oOOVQ Cadastro SociaI.
Conta-se que o famoso cahfa AI- Mal terminara o grão-vizir a

'

Ma,mum chamou um dia o seu sua, narrativa, OU\ iu-sse, no no Nome ;. o',
grão-viztr, o fiel e bondoso Abdel- I aposento contíguo, alegre e viva-
'Deriok, e Ilhe disse : risada feminina.

- Quero casa.r amanhã COm uma - Quem está aí? - perguntou,
100,00 jovem muçulmana de espír-ito e,s-· intrjgado, o ministro I

.

Pais' , ..•...••..........••..•••••• �",

60,00 clarecido, e notável talento, En- - É uma pobre napar iga cha-
carrego-te, meu caro -vizir, de ir mada Nadíma _:_ respondeu a es- Esposo (a) .........•....•.••.•.•..•....•••.•.....••.•......••.•.••••• ��.
aos mais suntuosos palácies como posa. - É a f'ildia do muezin. Veio
ás mais humildes ohoupanas pro-, hoje, casualmente, ii nossa casa E C. mprego oou argo .....•....••...•••••...•.•••••. , •...•.•...••••.••• o'"

curar a moça que pelos seus dotes oferecer ..mo alguns Lrabalhüos o

íntelectuais possa super.ar' todas, bordados que pretenda vender. Cargo do Pai (mãe) ....•.........•••.•.•....••.•••......•..•.•.•• o' •• o--

ais suas companheiras I - Quero falar a essa jovem -

- Escuto-vos e obe:deçl�../VoldS! rePltilcodu o grão-vízir. Observo : ••.•.......• 0 •••••••••• o .•• o' •••..••.••••. 0 ••••_.

respondeu o vizir, mc man Oo-,se A en endo a ésse oh amado, sur-j
. .

,

l'eESpei,toso. .' .

d I. d
giu a moça ;com o rosto coberto I· 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 ..

nesse dia, ao c'il:ll' a )�ar e, I por um espesso veu.
.

quando o paC3JLO v_rzlr regr,essava,! .

- Minha i21ha -:-. disse-dhe, ca-I Agradeceríamos, também, a �enlmeza de noticias de nasoimentoa-p...como de costume, a casa causava- rinhoso, o grao V1ZIl' - por que .

�he sérias apresões o delicado I motivo aohasts tan La graça no ca-
casamentos e outras, de parentes 00 de pessoas amigas.

encargo que lhe dera o sultão. so exna-avagante que acabei . de
Gomo ír-ía êLe des-cobrir, entre contar?

tantas -jovena de seu país, a mais - Allah que vos conserve, o

R .-viva e inteligente! Gomo es'COllle,l', vizirl rephcou a jovem com humil- econs.rucoes
afi,nal, com seguranl}a e

.

acerto dade e respeito. - Notei (,pel'doaJ ' "

urna cspósa digna do Emi'r

dO'1
a minha audácia l) que muito vos de cosas, muros, telhados,

Crentes? iludistes, julgando louco o or igi- etc Trator com ]orga de
Caminhava o velho Abdel-Ter ik nal moçulmamo que Io.i vosso corn- Paulo, na firma Busch &Cia,

tão preocupado e absorto em seus

I
panheirn de viagem I

pensamentos, que não deu atenção - Corno assim? Não r€lparasLes
a um viajanee desconhecidn que nas observações descabidas que
l,he vinha ao lado. êle fez? V I V E R E SEm meio do caminho avistou..

l.
- Reparai, Ó cheique venerável! .

um homem ,a colher trigo nc � -contínuou Nadima com caíma
campo. ,e modéstia. - A meu ver o vosso

O desconhecido, que se GO'l1,Ser- compamhei'ro de jornada é um ho
vava sempr,e ao lado do vizir, o(Í·ei- m8\ill jL�di.cioso e de grande La'len�
,xa,ndo o muti'smü em 'que a�é entã:' Lol .As três observações fei'las re

estiv,era, obS)ervlou, em voz aUa: velam -clar3Jmente uma illleliogên
- Aí esLá um 110m ,camponês r .cia invejável, um l'aci,o(li,ni:o claro,:.

cnfebcal' o 'leu trigo!! Qücir,a Allah e· 'um juizo equilibrado e 'perfeh'o!
qu'e êl'e já não LenlJa comido Lo-<1c 'E sem d.ar aLeução ao g-rande e8-
o lrigo que está Cl.gora co,lhendo I panlo que invad';a co.m,pletamente
Abde,I-'I1erik vo1lo11--s.e pm'a (a fisionomia do gão-vizil', a jovem

seu ,companheiro de jornada e fi.� assim falou:
,[;()U-o, Gheilo de esparuLo. Aquela 'A pl'.Ímeil'a observaç·ão: 'NOVOS CARROS-DORMI-
,0bs,erv,açãG inesperada e rubsurda "Queü'a Allah CJue êle já não Le-, '

S'1�' ,
TóRIO

,era ,dle fazer rir o árabe mais in- nha ,comido o Lrigo que está co-

E
cl OEsLarão de planLao, dUl'anVe o gêmuo' do Islam. Como poderi,a LlJY ·l,h el1'd o I", si,gni,fica ql,l,e podia iloCO<ll- Londl�es, (B. N. >::l.) - car---

mês ele março, as ,segu1nLes 1'ar...: h�mem comer o trigo ante,s da co- tecer já ler ô Qwmpõnes vellidelo an- LIORA • I1o-<dornütól"1j_o, pelo que acredi-
máicias: 1l'leita? 'LecitpadwmenLe a co'llheiLa e gast,o .. I ii ri taJm os indrt1striais britânicos., .. ,10 - Sábado - Farmácia Mo-

-_ É um inse'll'salo - p,ensooU ( o dinheiro aS'sÍlln obtido. Teria ."", de've dar maio'r conforto para.derna - Praça 15 de No'Vembro. vi-zi.r des.ooIlJfi,rudo. _ O mellhoT qUf IponbanLo, com�do () trigo .que es-2'- Domingo - Farmáicia 1\1.0:- 1'.aço é não lhe dar respo's.ta nem tiwa colthe,rudo. QuanLo á segunda o 5EÚ ORGANISMO tJanltu-s, -oU mais passage.i.ros do ,j

derna - PTaça 15 de Novembro. aIJenção! observação,. eXlplicil-se ainda mais que b tiplO mai,s recente de car-
8 - Sá:b3Jdo - Farmáicia Santo MomentOis depois 'encontraram fCllcÜl:merule. Ao dizer êle: "Quem ro de terceira class'e, atual-'Antônio - Rua João Pin.to.
9 _ Domingo _ Farmácia Santo

um eo'rtejo fúnebre que se dirigi.a ,s3Jbe s-e aquele morto não está melnte. em UiSO.

A t" R J
-

P' ".� ao ce.mit.érilo muçuLmano. ainda vIvo entre DÓS"?, quis sig- O novo na""'!o de ;3'01'", a....da-.·n omo - ua oao 1nuV'. À frenLe vánios homens, Gondu- ,nilfi.car q:ue mui,Las vezes uma pes-
'" .... I.JJ Q ,li

15 - Sábwdo - Farmácia Ua- d'" d modaço-es a 34zi,am, ,em sLlêI1Jci,o, um oaixão mor- sÔ'a, ·pelas obras noLáNeils que dei- res po 'o' ar aCQi j •

tarinense - Rua TraJano,.
"a- Luário. Três mulher·8os - que pa- xa, continua, mesmo deipois de paSlsag'eirlOs dois do que o nú-

..
1.6 - DomiRngo -T F;armácia u r,eciiam viuvas - choravam, CJheiaf' morta, na r€loondação e no pensa-

!
mero atual.' As acomodações,',,�a�mense -:- ua raJau,?' . de desespero. ' mento de toldos, como se na ver-

. �� - Sabado -: ,Farmama Rau- Nov,amente o deslcoruhecido o'b- dade esti'ves,se viva entre nós I são em cabi;res de dois leitos"

llvilra, - Rua TI aJano.
, . se:rvo'U, em voz alta, c.om o maior ---' E a Itle.nceira olbservação? IOU de U!p. leiltlO, eiuquanto o,s�

. �� - Dommgo -. FarmacJa

Rau-f
nal�uralidade:' interrogou o mini,stro-. - Não vejo oor,ros, de primeira classe, de .

llvelra - Rua TraJano. AI"""I
. .

>L'f' ,- d d
.

29 _ Sába,do _ Farmácia Santo :- I vaI um E'ln"eII.O pe o ca- (jolmo JU� II loCar Lao esarrazoa:a um só l.el1to, t�ans,pÜ'rta,m ape-.' .. mmho de Allahl· Quem salbe se idéial! .

Agostmho -. Cons,eLhelro )\�a�ra. aquele morto não estará ainda vi- _ É niuiLo f,áicil _ 3Jcresüel1'tou nas de 8 a 10 pa:ssa.gelros.
30 - l?0,rnl,ngo - Fal'maCla 83:n-1 vo entr,e nós? .com um encanLwdor sor,riso, a

o mE LH·OR D 0.5 m E LHO R E S O IlJOVO carro- >belm ar acon-
.:to f·.A"gOstJ.nho - Rua ConselheIro Aquela s'egunja ohservação c:au- fi,1ha do mu-ezin. - Que ,disse o CO.OVM'''SCO"".u�;�:;o:'':·':::OO-''''''.A10.'OOD'.' dicionado e cada cabine tem.,MaTa .

- '..

d
� OP.t.COD�!:oTtI>QOOVTOB.AIl.OU.ao"""

'.
-

f t d sou ao gra-VJZIl' não menor sur� ,esconhecido ao c.hegar á (lillJeru- os seus ipróprios controles de·O servlç� �oturno sera ,e, � na o
pr,esa. Só mesmo um louw l)o:deri;a z�lhad-a? r,ue a viagem pO.deri'a, • • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

'1
�

Pela F�l"m3JCJa Santo Antomo sita - �

• � teTYllTleratura e de ventl l'l�o._.
, .........,_.

'.

formll'l,ar idéia tão absurda I se.r mais curta, muito embora fõs,- ....."'-:.-
C3. rua Joa� Pmto.

_. ,Não. res:ta dúvida _ pens,ou se feita duranle o mesmo tempo Dr. (LARNO G. Tôda cabine tem um levado.
.- - o dlglno m1l11stro. - Este infeliz do mesmo modo- e pelo célimil1'ho! com. agllla quente e fria e es-··

que vem comigo é' UIJ.1 demenl-e. E isso terja realmente acon1uecido. ,GALLETTI paço, para pequenJOs pe,rtence.s.um pobr,!:} d:es ei(l'u i I bbrado. Esliou se tiv,essem tildo a feli-ci-dade de
,

. A D V O G A D O o.s collChpes e travesseiros.,Derto de que um ho'mem em seu el,lcontrar um ter,ceiro ,comiP'a.nlhei-
jui.zo pellf'eito, seria incapaz de 1'0 qiue fosse cilipaz, em agraldáveJ Crime e cível ·s.ãJo· de bo:rraeha espojo:sa. As.
f.ollmular tão ele-scorucha;vada [.0- palestr:a, de contar his·tórias e len- CODlltituição de SociedodH p.ared,es, O teto e o chão do-·'
lÍloe I das maravHhosws que os di,sLrais- NATURALIZAÇÕES carro são cobertos de material
Depo,is de caminha,r ainda al- sem a jornélida, s:uavizaThdÜ'-'�!

I
Título. Deolaratórios. p'lástioo laminado e de nylon�gUim I tempo juntos, c-hega,ram os Ao ouvir tão hábil e sensante E.crit. __ Praça 15 de Nov. 23. • YI�..

dois vi,aJ'antes ,a uma 'enC-l"llzühada. explicação, e�claoffiou o ,grão-vizir: que não absorvem o sUJo. L:J..d.
1� andar. • -

Voltou....se o descoruhecido para o - Allah seja louvado I Encontrei

I
uma miáquina de cha no vaga0

- .. Re.id.. - Rua Tiradente. 47.gra'o-tvlzlr O d1sse-lhe: na pessoa desta jo'Vem a eSipôsa rONE __ 1468 dormitóI"io, que pode servir"
- Antes que no,;; separamos de- 1deal [para o gmnde e generoso ca- aos p'lllssageiros a qualquerv'o dizer-'Vos, meu wmigo, que lifa AI�Maml;lim, nOsso amo e se-

p,o:deríamos ter vindo pelo mes- nl1or! .......................•.......• momento uma chavena de chá.:...
mo 0.wm in:ho', g.asto o mesmo tempo, Dilas d€lpois, granlde pompa, rea- Envie ao seu amigo distantf por pr"eço Í'nf1mo.
and,ando no mesmo moldo, faze,ndo !i.zou ..se o casamen'Í'O da jo'Vem um número da revista O VA
p()r·ém, Ui1l1ª vi.agem malÍs curta! Nwdima, fHha do muezi:n, com o O A Aí d'

-

d diE sam mai,s palavra, -afastou-se poderoso Abdala III _ Al-,Mamnm LE D IT J , e Iça0 e

l,elilJbamen't'e, deixando o grão-vizir - Emi.r dos Crentes, ca:lifa eI,e cada a Flodanó.polis, e assim
mODgulhilJdo em pr,ofundo pasmo. Bagdá e senhor do grande iiffilpério estará contribuindo para

. - Infeliz I - murmurou o bom muçuLmano I maior difusão culturlll
RETIRARAM SUAS CANDI- � ministro, S1l1'Oerame.n.te pena.liza" -------------- de nossa terrado. - Desa:fnrtunado filho de AJClâJo I VENDEM SEEsta últilIJ.1a obs-er'Vaç'ã,o v'eio pro-- -

var b€lm claramenl c, que és um
IOllco! Como seria possívpl. yjnrln
pelo mrcn',..t:JI!li;:L", l:Llna'! E

pu:;jti\'arnente uma parvoiee!
Ao cllegar 11 casa contou o grfio

vizir 11 e;:;pôsa () que lhe ocorr,era

em cami.nho, repe;bindo·'l'he a s

-
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'1.1,

',I
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--------------------------_
..

Sexo Est. Civil •....•....•... D. Nasc. . ...•• O' o •••• e-Ó.
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Procurem na Agência

Progresso,
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Diretamente dos depositas na Su.\slIa ... Entregas r"pidaM e garantidas.
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Tome KNOT
"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 CUl),; ,

inutilizar o Certificad'(} . de Reser-
3 c"�a;:; d� madeil'" com terreno

de 16 metros por 43. Com água
e luz na rua Carammú S/N
nOo ,Estreito, Info�ma se no

mesmo local

B R IT O vista".
(Art: lf,l9' da .Lei do Serviço Milic....o alfaiate indicado

Tiradsntes 7 tarh
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o ESTADO-12Ibado 1 t"e Marco de 1347 3

:,::!::=OJ�f�::- Super - produç�o .do �çúcar,���g�:i:��C:dO�
,

Ríor, 28 (A. N.) - o depu- Rio, 2� _(A. N.) -

InfOlI'ma'-ltaçao apenas do exo�sso de 'Rio, 28 (A. N.) - Chegou,
x x x tado Gur,gel do Amaral Valen- �e de RecIfe que" falando a consumo, te:ndo eIll vls�a, �ue procedente da :muropa, o va-

PREMIOS EM LIVROS te, que faz parte da sub-cote, Imp�ensa, os:. José Pessoa dejcom.a proxama safra tlcará o por "Almirante Jaceguay ", que
Por todo êste mês "O Estado" que faz parte da sub-comissão Ql��ll100Z, presI�eni�e da Coope- Brasil com um estoque de trouxe grande quantidade de

j,iniciará a distrfbuição de livros, encarregada de estudar e ra- ra'lrv;a, dos �smleIro:s de Per- cerca de 20 milhões de sacos carga de varias portos euro-

"inclusive romances, entre as pes- r i
-

d t til1lt d nambuco, atínmou que o Bra� de açucar, muito -supertor aos peus. De Oenova, alem de oU-'

,soas que' co'nstilrem do seu cadas-
zer � , ev. sao o. es a i, o o s1o1 eistá abarrotado de açucar, n�os\�61S1 gastos. tras mercadorias vieram S50tunctonarío publico, declarou, do Amazonas a São Paulo sa-

i

"tro social.
h

.

f t dI'
, caixas de azeite, 150 caixas de

.
' 'ÜJe que o a o aque a corms- Iíentando a necessídade da ex- Palacetrl à veod'aASSIm, os que ainda não tenham -

t díd
' ';"

lA;,
, massas de tomate e 500 caixas

hid . . I
sao er pe, 1 o � assiscencia portação do excedente desse"preenc I o o coupon que diaria- tecnica do DASP que é sem . -I sito a rua E.teves Junior N. 93, de vinho. De Leixões chega-

,,:mente publicamos devem fàzê lo' ída.:
-'

1
produto, Adíamtou que Q:e'.ntro t' 'd" d f '1" ram cerca de 10.000 caixas de, -

duvi a, um orga., a tamente d di M' P'
' an 19"a re.l ericiu a omlla

"o quanto antes 'para concorrerem a .

Ii d b
. e poucos las, luas, arana, Raulino Horn. vinho e 1.000 de agnardante.:

- . . .. ..' especia rza o em urocracia, I Santa C' tarína RI'O Grande eh 1 t d 26 d'
. -

.Itao Ilnteressante rnrctattva realizada -

deve: Ih' f
Ul� a u, ' acara o ea a com lVl.O".

;,sob o patrocínio ,da "Livraria Rosa,
nao eve, como e m orma- do Sul Golas, e Mato Grosso I '.

de 1_Om x .40m.
,

rua Deodoro . rarn, estar alarmando a labo-!Ieatarão oonveníentemente su-
O. mtere••ado•.quelram procurar 'Fe"bado' O porto,,8. ' n. 33, nesta Capital, rios� clas�e dos se,rvid�res da prtdos. Af.irmou que não há.

o Snr. Rauhno Horr_�fe.ro. tJ
"".

·AN:ivÉRSÃiiIOS:········ Unia�. E :ISS? .porque, .dlsse, de faÚa-,de açucail"., O que existe OD IrN de ' Baifa.

man�lr>a 1UClSlVa" o líder t�'a- 'é falta de transportes. Em

DR. JORGE EtDGAR RIETZMAN�
balhísta o DASP, de maneira Pernambuco existe um este- �Transeorre hoje o aniversarm nenhuma· exe�.r:� liufl'Uenc�a que superior a dois milhões, de •

.

_nat.alíiclO -do sr. di'. Jorge Edgar sobre as suas atívídades Iegis- S8JCOS
.

sendo que 700.000ven-�Q.Rlet.zmann, promotor púhl.ico da latívas E concniíu: "Não so- díd
'

1 rd.Comarca de Brusque. '..
.

.
11 os para o STh, agua am, .

Pelo seu caráter e pela sua cul-
tremos 'a mfLu�nCl:: de run- transporte há muãto tempo.

i,
:tum o ilustre anwersaríants sou- guem. So.mos nos nao o DAS,� 'Disse o sr. QlUeiroz, que den
.be grangear inumeros amigos" mo- quem vai elaborar a novi� Ieí tro em breve teremos grande

, .tívo por que será hoje etusivamen- soo.bre ,o .estatUlto do .flU,nCI.ona- e'xtCeisso,de açulO.ar no, Br""'';,l ..A.1.e hom'enag'ead,o. 1 fI....,.·rIO pub ICO. O un,CIOna �smo safra de 1946-47 e�ta calculada
pode ficar tranquilo, pois ter:á em 15.400.000 sacos, com um
um e:statuto extremamente 1-1- altlmelllt'Ü de 2.700.000 SACOS
beral e cem por cento detno- sobf!e' a ,f:laf�a aIllteiri'Ür. En-
cratiico" . 'quanto i.sso, diminui o consu

mo, devido pirilncipalmente a

que,bra da ca.pa.cidade aqUlisiti
va do consumido-r. Frizou que,
tend'Ü em vista os estoque,s
existentetS, faz-se mister a ex

portação, pois ü, açucar' não
res,iste á ação do tempo. Sali
entou ainda, que, os mercados,
estl1angeiros que ofereciam
400 cruzeiros por .,saco, só es

tão 9andro agora 270, havendo
te!llde'n.da paro., uma diminui

ção ainda ma,ior. Disse que os

prodl11;tores pretendem a expor-

LUZ - ALMEIDA
Realiza-se' hoje, ás 17 horas, -ci

vil e religiosamente, á rua José
Menqr;s, 72 o enla,ce ma t.rilÍIlon i a:1
,da g�1tilí.ssima senhoritá Léu Luz, B,rl-·ocade.·ra de,dileta filha do sr. Artur Teudoro
da Luz, funcionál'io f,ederal, ,e de

mau Dosthsua exma. espôsa, d. Ro,sehnda U
"Teive da Luz, com ,o S'I'. Altamir
lVIaia de. Armeitda, sócio da concei- Rio, 28 (A. N.) - Sob o títu-
'lma.da fillma Almeida Bastos & lo "Um amigo da onça" ,HA
Cia., desta capi-taI. Noite" i,publica 'O seguinte te-
Paraninfarão o ato civil, por leo-rruma de Recife: O Diár10

pal't.e do nmvo, os dr. Calvy d,e' b ,,'

,sousa i Tavares e espôsa e o sr, de Pernambuco pUrbliICOU on-

"Joel Mour,iJ. e s'enhoriita Lígia Mou- tem, na ;sua collU)na de anun-

l'a e, por parte da noiva, os dr. cios elassiific8Jd'Üs, 'um avitSo de A8SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
."GHberto. EvUásio da Luz e espô,sa L

., Convidam,se os srs. acionistas' desta sociedade para comparecerem à

repr,esentados pelo sr. Manoel Do-
IDaSa Ipara a Ujgar ,menCl?nan- allselllpléia geral ordinária, que se realizará no dia 3 de março de 1947, às

naLo da Luz e ,espôsa, e o sr. Laé- dOo 'O 'n'Ulmero de compartIme'�- de:;. horas na sede da sociedade, à Estrada Geral (Reta dos Barreiros), para
lio Luz e senhorita Edi Luz. tos lde:pierldlen4dia, etc. pela deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia

O üerimoniáJ re.Ji.gioso terá por quantia de 650 Crl'luzeiros men- 1° - Discul!s�o e aprovação do balanço, relatório da diretoria e pare·

testemunhas, por parte do noivo, sais podendo ser vista a qual 'Cl do consel�o_ fiscal., ,

"os 81'S. Lourival Alm,eida e senhora· 'h D'd'
2° -, Elelçao do novo conselho fIscal e suplentes para o exercício de

.e Lourival Bast'os e .senhora, e, pOlI' quer 'Ora. �V:I o a enorme ú47..
'

part.e da noiva, os., srs, Artur Teo'- di'fiQulJd:ade .n.a. -consecução de Florianópolis, em 15 de fevereiro de 1947.

dol'O da Luz e espôsa e Hélio Ca- casas \de- 'moradias" divérsas Dietrich von Wangenheim, diretor.
bral Teive, repr'esentrudo pelo sr, peSisOias MOl'lre-nam a'Ü 1I0ca1
ky Calbra.J Te.i,V'e, e senhorita Hza

indJilcado, veri,ficando-S'e, ,com.da. Luz Br.ogllloli.
Ao jovem par, "O Estado" agra- SUT'preza geral, 'que al1i residia

,dece a gentileza do convite que o . d�lputado Aigamenon Maga
]11.e foi feito e formula vO'tos de lhães não passando o caso de
'perenes fe!i.c-idade.s.·

Ulma brirrlcadeira de mau gos-x x x

"NASCIMENTO: to.

Aüha-se·em festl;1s, o lar feiliz de
--------------

�Casal Antônio de Pádua P·ereira e
,

'Cacilda Sruntos Pereira, com o

nascimeI1to, ocorrido ontem, na

M:.ta;�ernidade desta. Crupital, de um

robusto garoLo ao qual foi dado o

nome de Luiz Roberto.
Ao icHstinto casal e ao riecem Revorsa-o de 011-".-8.-Sna'scid,b, os n o,s'sos s inc-eros pa-, � tJ

,

rabens. Curitilba, 28 (A. N.) .:_ O Go-

l' X x vêrno do Esta.d'o fez reVe!1l!eT ás
VIAJANTE'S:

, ativa vários ofiíCoiais da força po-
Âoha-se em nossa Crupitaal'.caOtaSdTo licial militar que hav.ii(jJm sido 1'eLeoneil Bernardo Porto,

industrial m S. Joaquim, que aqui' formados cOIlllPulsa.l'Iamente, na

veio com o fim de tratar da saúde conformidade do artigo,oento e se-

tenta € sete ,da, cama de mil no-

VERA-REGINA
.Faz aillO� hOJe a gra,ci,osa menil1a

Vera-Regina de ADl'eU i:jahnaider,
,-encanfo do l!ar do Snr. Mauro
,

..Sc.hnaider, 'escrivão em Jo-invil13 e

,d,e dona Cm�men-:::;ilva de ADI'eu

I.Sclmaider,
.

.FtAZEM ANOS, HOJE:

.

D', VI V 1 (Parteira), torna

_ o sr. Raul Espíndola, l'esi- p'ubbco que, a partir desta data
.,dente em Itajai., atenderá suas clientes apenes

- 'a sra. E'na Pereira Thiene, na Maternidade de F!orianó-
yesidente ,em ltajaí. polis, não mais o faundo à

- o meni,no GiJ.be IItlo, filho do
"'sr. Oscar Pereira, dinâmi,co comis- domiciio

.sár, io de pülícia.
-------------

- a exma. sra. Ceci Campos de B A", R·_Em'ias, es:posa do sr. José Augus- .

.

tOo de Farias, 'proprielária,'da l"ar
ma,cia ,santo Agostinho.

- a exma. sra. Célia Lentz de
,'Souza, espo.sa do sr. João Olegári,o
.de Souza, residen�,e em São José.

- o sr . .osca,r Schmidt.
.ENLA:CE:

'PARTEIRA

Vende-.e um, hem sortido
e hem afrequezodo
R�a Tir;;adentes

VENpE-SE
O b;1rco TARZAN para passeio

CCill' 7' mts. de oomprimento por 2

de llllirguro e 7,50 de mastro.
Voc e tratar á rua J,oão Pinto 5.

EVITE ABORDECUMENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Floriall1c).;

v'ooe,ntüs e lrinta e sete. Isso ha

.

\'ia cri.ad-o paTa aquela conporação
uma sibuaç,ão €Sipooi'al quanto a

promüçõe.s. Para a:tender êss'e pTO
bl,ema o goYêrno cr,i.ou ago,r,a pa
ralelamente ao quadl'ü oI1dinário

de. ofi,ciais üomba,tentes, um qua
dro espooiaI, no qual s'erão inclui
dos os OIfitcia is qu,e reverteram e

cujas promoções se farão- confor

me as vagas q\le forem surgLndo no

mesmo ,quadr,o.

.

O ESTADO
Encontra�se no' Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado Público.

TOME APERITIVO

';'K'NT.

,.1 ,I () T

. P,reviaão do tempo. até 14 hora.
do dia 1 na Capita'):
Tempo: in.tável com chuva•.
Temperatura: em declínlo
VentoB: de sul a lé.t�· frescolI.

':l:e�peratl,,:ra. e�tr,ema. de ontem
mrunmo 259,; rn'1,.,,,na 21.1 '

LHE QECOMENOA

SERViÇO D�
METEOROLOGIA

,C O N V 'I T E
Convida-se às classes Médica, Farmaceutic8 e Er1;fermeiros.

para assistirem aos dias 27 do corrente e 1,0 Oe março vin
douro, às 20, horas, no Inlltituto Brasil Estados Unidos, as

sessões cinematográficas, Icam, passagens de filmes sobre técnica
cirurgica, adotada nos E<1tados Unidos da América.

Oferta das SUi:UI'9B DAVIS x GECK, por intcrmedio de
s/representante no Brasil, Importadora ChlorboJ; L�da.

S.A.

\ ;
,

Ondas de 10 metros
de altura
Nova YMk, 28 (U. P.) - Mais

uma dezena de embaroações eorr€

b risco de naufragar ao largo do,
;lHoral norte�arrn€rlcano, sôbl'e o

I Atlân.tico em cons,equênciá de 1'u

'iTius'O vendaval que leva;n;ba OInd;;ts
de oito metros o'e altura na zona

que vai da cosLa dos Estados Uni-
dos até nas Bermudas.

uando alguém. tal_ ft .....
lbeiro da. UaztraçAo a-cime"�
lhe. em 1Ulla.V'8l gasto, qm /oAIll)e do
excolente aperitl1lo KNOT. lem�

,

.., V, Sia. de ILCreseentt.r. ao ag.-ade-
"." • gentileza:ES1.f ,&' 7AI1.
FJF'1 () I1ElI APERITiVO

pnEDlLET(J!

Detido o navio
israelita
Jeruzalém, 28 (U. P.) Ofi-

ci'a.lmen:te fOI rev,elado que um

d8lstl'oier britâni,eo de.tev,e -perto de
Haifa ,o inavi,o ArJ.osor,ov .€x-Ulua,
av.iisvad·o por apal'elho da RA.F, on

lem, O navio conduzia grrunde nu

me.ro de juiCI'eus imigra,ntes. Üegais
para Haj.f,a. O crupitã,o do navio

inte'ro8IP�'aJdo protestou enellgica
mente ante os briltânicos, dizendo

que o seu Vlllipor se dir.igia a Ale

x:a.ndri'a e que havia tripula'Iltes
amerireanos a bordó do ·mesmo.

•

Haif'a, 28 (U. P.) -r+ As autori
dades fecharam o porto de Haifa

o qual é ocupado por tropas bri-
I tãnícas poderosamente armadas,
inclusive com carros blindados.

T1'OIpas britânic-as ocupam 'tam

bém as pr incipais posições ast.ra

lrégi-cas em torno do porto. Toda a

zona PQrtuária foi posiba a tóque
de pecolher. \

-

REDUZA�A
�ORDURA,

. --
"

p�'{ Um Novo Método
Ao atender às EBtrêlas de Cinema de

Hollywood, um méd�co descobriu \H[1

wetodo seguro e rápldo de re:no,,'pr ,.

e.).l�('8S0 de feia gordura. Comece u ,.,er-
der pêso na prilneira semana e m�l\i._·S
QtÜlos ao m�. �asta t.omar � pastll�;Hi
oi vezes por dta. �ste novO metod?, �aR
mado F,o-rrnode, traz nova Vltahda

de, saúde e energia. co,mo. também uma

npa,rência atra�nte, ao. dissolver a gor�
dura. V. 05.050 se sentmi como p';lrecet:"a
11& anos mais jo.vem. Não é necessáno
fazer regime alimentar, nem usar droga.s
drásticas ou praticar éxercícios em,exceMQ.
Atlia aiudando a'natureza. Forrno�e
reduz a gordura de um modo garantlrl;0
como V, deseja, Peça Forrnode. hOje
mesmo, em qualque� farmáClB. A n_osea.
gara.ntia é e. sua. malOr proteção.

Os subsidios dos
deputados baianos'
Rio; 28 (A. N.) - Infür:mam .

de Salvador que serão fixados
os slUibsli:diolS dos de1putados es
tladJu!ai:s eleitos nas eleições de
19 de ja.neiro em 7.500 CI'lUizei
ros, .,sendo 3.000 '�aroo fixá e' o
l1eSltallJte de - acordo com a fre
quencia, que será a ra,zão de
150 crlUze.iroSi por sessão. A
ajuda de CíUSto serlá de 3.00�
cruzeiros.

CUTIS
CANSADA

.

e sem ViÇO
,

A.
s

pe,
'rfidas ru-

, g����e�
redor dos olhos.
as sardas. man

chas. cravos e eS

pinhas. são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando su'rgem
estas imperfeições, la�ando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugoi.
Rugai corrige rapidamente as cau'

sas do envelhecimento prema�iJro
da cutis. Este famoso creme em

belezador. usado todas as noites

em suaves, massagens po rosto.

pescOÇo, e, todos os dias como

ha�e do ·�maqui1lage··. rel"flpve as

impurezas que se acumulam- 'nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape'

nas uma semal1a de uso do Creme

RugoL,a �.ua ç,uti� poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua'felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

a",-';;".:CREME �-,

•
'

�\ ... '!' •

1tliGo� ;�___::
Alvim & Freit..s, LIda. ,C.P. 1379,S. Po,,!o
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I Rua TtaJ:!:���'.�::J;i�::IIS INoticias da Holanda Rádio Difusora
----.------......--�----------- OURO HOLANDÊS ROUBADO ras americanas e holandesas, de Laguna

CURSO, DE MOTORISTA PELOS ALEll'fÃES ;que toram usadas em Curaçau Todo o Sul Cetbnnense escutá'
.

. S. H. L _ A agência "Ane-! durante a guerra, foram entre.- diariamente a Rádio Difusora

ta" informa de Washington gues ao monumento em me- 'de Laguna.
que a descoberta feita pela ad- mona de F.ran�lin D. Roose-, 970 Klcs, (ondas médias).

ministração americana d� Ale- velt, onde ficarâo expostas.
. Hor ár ios de irradiações: - Das

manha, de que ouro holandês, ,
.

1 i) às 14 e 17 às 22 horas.

roubado pelos _ alemães num O PARTIDO ,CATÓLICO HO· Represencanre em Ftor ianôpolis;

valor de um bilião e trezentos LANDÊS REAFIRlllA SEU D. F'. DE, AQUINO •

milhões de cruzeiros tinha si- APOIO AO GOVÊRNO Red. do Jornal «O ESTADO«
.

do transferido para Suíça, foi �. H. L - 90municam d.e ••••...••• - ...•.

;
...

�

..

� '.'
•••

comentada por um represen_IHaIa,
que os Iíderes do Partí- DOENÇAS .N:HRV )SJi.b

tante do depa.r.tamento do Es- do Popular Cat.ó�ico, o mais Com os progressos d. med1cuU..,
tado. Disse este que a referida, forte partido politíco da Ho- hoje, as doenças nervosas, qiume!'lr

noticia foi recebida há pouco ilanda, reunidos em assem- c�tadas em teml!�; são malell P""'-

d AI h· t d IbMia domingo passado elabo- feitamente remedi_veis. O o!ur.ntl_a...
a emanna e que, an es e . _' '. sismo, fruto da ignorância, só pod«
ser pr.opri��me,�te verifioada. a ��'ram uma .�eelaraçao .

reatír- prejudicar �s. indivíduos afe�do8 ••
sua procedência, qualquer oe-Imando o apoio do partido aos �is enfermidades. O Ser.vlço N..,

claração oficlal será prema- . seus representantes parlamen- clonaI de l)oel!ç� mentais dispN

O d • . Iití 'tares na aprovação do projeto tle .um Ambulatorlo, que atende .1'..

tura. e,papt.amento p:O 1 mo • . .. . &.uh.mente os doentes aenOS08 ."'"

federal da, Su.iça,.,divulg,o.u Igno-
do convento de LIItg;g8;dJ�tI, .l«entM, na Rua Deoioro U. Cu "

rar o assunto �. aguardar in- �ntre ,a.Holanda e a república .... llpbo�. cHària••ntL

formações precisas das suas Ir;;do.nesIa. A mes.ma declara-

legações em Haia e Washing- ça? .censura a aht,Uide do ex-···· .... .. .... .... . ......•

tOIIl. Entretanto opInava CO'11- m�lllstro Charles Welter, proe

tra a validês de tal acusação, mIIIl�üte membro �oQ referido

por já ter sido regulada de co- p,�rtIdo, que se ,�a�llfestou pu

mum acôrdo com os
: aliados, blícamente eontrárto ao con-

pelo tratado de Washington, vênia.

de março do ano passado, a I
questão das compras efetuadas' SF.ljO�, POSTAIS PARA A

pela Sudça da Alemanha dU-1
CORT..I( INTER.NACIONAL DE

rante a guerra. Na ocasião JUSTIÇA.
esse, problema foi resolvido S. H. L - Informam de

pelo pagamento de uma deter- Haia, que a partir desta sema-

minada q'Ula.
nela pela Súiça. I' na, a. Côrte Internaci'Onal de

,

.

_ Justiça. em Haia, começará a

HOME;NAGEM POSTUlUA A,'usar selos de correio holand.ês

AMERICANOS 'MORTOS El\f comuns, com a sobre-marca

.CURACAU especial em letras douradas

S. H. L ----,-, Info�mam de Wil-I "Com Internacionl:1]e de JU6-

lemstad, capital da ilha e do tiça". "

território de Ouraçau que te- ••••••••••••••••••••••••••••

ve lugar a impres.sionante ce-

Iremô.nia
da entrega. ao Conl>ul D

Geral dos E<stados Unidos para SNRS. esejando livrO$
a sua traslação á pátria, dos ASSINANTES

/sôbre

cor,pos exumados de america-· ".
I quaisqver assunto$'.

nos que mo:r:r.eram ne,ssa ilha Reclamem

imediata-I"
peça-os a

.

..1
durante a guerra, em serviço mente qualqú.er irre-

.

- de -seu paÍ-S. Assistiram á �-'Ce--- gularidª_dé. na_

...
_entreg_lJ LIVRARIA -ROSA

remônia o governaoor Pieter
. de seus iornaes. Rua Deodõro, 33

Kasteel, membros da comis- -

são parlamentar holand.esa e •.............
- 4 fLORIANOPOllS

da assembléia 'legislativa, o

B R I T O AI. d 1 S
•

cor.po consular e outros altos··
-

'fUlo CZ pez O'. ervlÇO

j dignatários. Em toda a Ilha as
.

. dtReembolso Postal.
; bandeiras estavam a meÍo pau: 0-- alfaiate indicado
'DeDais da cerimônia, bandei- T l1'i'I"ll!ntp!iI_ "I

I,

EXTRAVIO- DE APOLICES
A�dré Wendhausen Junior torna publico que foreim extraviada.

os .egumtes a�o,lices estaduoi.: duds (2) da Lei n , 769 de 23/9/1901,'
sob nrll. 1.51 � Ib1, no valor de .. Cr$ 20000 cada uma; quatro (4) da

m�lima leI acu:na. sob nrs. 157, 158. 164 e ias no valor de Cr$ 10000
. co. a

udo, el fmalmente uma (11 da. leis nrs 507 e 549, re.pectiva
mente e 22 8/1901 e 15/10/1902, sob ri. .545. todas nominativo•.

Declara. o�trosim, para latisfação da exigenci.:l do �rt. 161, do

Iregu)a�ento ba1xado com o decreto n. 1777Q de 13 de abril de 1927.

We J�l extrcviedc a opolice «Uniformizada», pertenc�nt& a André
.

en cusen & Cio, lIob n. 223401. no valor nominal de Cr$ 1 00000·

�uros de 5% .a? -01'10, emitida pelo decreto n 4330 de 28 de jan�ir�
e J.�02, lIoJ.lcltando o quem tenha encontrado 011 opoUces acima
referIdos o Ílneza de entrego-loll ne8�o redação.

.

,

. Florian6poU., 21 de fevereiro de 1947.
ANDRE' WENDHáUSEN JUNIOR

Dr. Henrique Slodieck:1
ADVOGADO

Rua Felipe Schrniut 2 J, sobrado

(Altos da (CASA PARA ISO) -:- Plor ianôpolis

e
,

Serv ç'l de Pr ont» Socorro d>? Automóveis
Ensrna-se a dirigir automóveis
Amador e Prof,..,-.;jonal .

Teoria e prât ica - conhecimento do rnctor,

Atendem se chama,:1os. pa ea rep HOq de ur�,ê leI '1,
Auto-E,e 16 -47.77

GAJ:<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.
,

.

\

Empresa «Construtora Uoiversal»
. A maior Or.ganização Predial' do Brasil

AVISA
. � �odos o�, portádores de títulos desta conceituada empresa,
Iegalisar seus titulas, afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO, 7930 de 3-9-45,

.

Para maiores esclarecimentos, é favor dirigir-se ao escri
tório central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n

, Florianópolis.
' .,

,NB. Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere.
sem. primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

Tenha t<empre em· casa uma garrafinha

�\ -APERITIVO «IHOI»
.

.

...-; t ..<,...-...--...-...-------�_ ......

FORNITURAS' E.' UTENSILiOS PARA
OURIVE'S. I:. RELOJOEIROS..

Balanças para oficm8S - Para brilhantes - Lamina�do�es
,

Tornos para relojoeiros - Banhos para dou,rar e pra.
tear - Cordas, vidros para relógios, elc,

Preços e prospectos com' a

C:ASA MA S�ETT[
Rua Seminário, -1-31 - 135 -

.

São Paulo,

O·8ahio

I •

I

Inform ações com os Agentes

F or-e nópo+t- - Carlos Hoepcke S/A - CI - T'eletone' 1.212 ( End t\. eg ,

São Fr ancisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

Transportes regulares de cargas do pórto de

�ÃO FRANCIS(O DO SUL. para NOVA 'URI

_i

As ca.lgemas

de

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL lND'US1'RIAL-JOIN�ILLE (M!HCO

. s��Ã� yIRCt.A�
• ti.

''7

ESPECIALIDADE
TORNA. A ROUPA BRANQUISSIMA

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() ESTAlO !,iábado 1 de Marco de 13", 5

(,
DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

.

-··f

:.�

'FJLIA!. VA�:nG:
EDIFICIJ LA

Pr-rco 15 ri p Nov"mbro
PORTA - T."lefonp. 1325

AElelro Técnica
lnatalando-Ie à rua Trajano. ri . 25. tem o prazer de comunicar

·rao distinto povo que pO!l8ue técnicos hahilitados a executar quai,e
'quer lerviços de eletricidade em geral, ccrn e sejam; er;rolamentos de
:n\otOI'lS, dinamol, tro,nsformadorel, consertai de rádios ou quaisquer
,outros aparelhos elétrIcos e in.taJaçÕea de luz e força, pOlllsuindo
-tambem uma lecção d'll venda de' elltabilizadore. de fabricação pr6-
',pria e rádios dos melhore. marcas.

Visitem-no sem compromi,s.so.

A primeira Agua de Colônia feita
cno mundo foi fabr-icada na cidade
-de Colônia pela. Fábrica de Johan

[Maria Farina.

Camíaas, Gravatas, Pijames,
Meia. dai melhores, pelo. me

Dores preçoe .6 Da' CASA MIS
CELANEA - RuoC, Mafr�. 6

FARMACIA ES'PERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário

Perfu-

médico.

Dario Noronha e Maria
J. "aronha

Estanislau Kowalski e

Estefania R. Kowalski
p�rticipam aos pal'en tes e

amigc. o contrato de cosa

menta de seu filho' JOÃO com

a Srita. Iná Noronho

port;cipam aos parentes •

amigos o contrato de casa

mento de .ua filha INA'
com o Snr. João Kowalski.

INÁ e JOÃ�-I
confirmam.

! I
\
,

. �'.
FlorÍanópolil, 25 de Fevereiro de 1941

"'''_'''-_...- ..........._·w�...._..._...-;,........'*!'�....__...�....-........ ....,.,..ti_........._..._�_..._,.._...._..._...,._....· ........._-....-""........"........-.-

'E D' I T A L
o Inlltituto Bra�il-Estado. Unidos comunica que a matricula

para 011 cunos de inglêl\._ será aberta no dia 3 de março. Haverei uma
-taxa de matricula de Cr$,. 10,00. A mensalidade lerá de Cr$ .20.00 para

· os SÓCi08 do Inltituto e d\ Cr$ 30,00 para os nào associados.
No coso de haver Illa� de um aluno da mesmo família não 'lIe

"cobrará mail do que um<l ta'xa de matricula.
o. enrsos serão iniciado. no dia 14 de março.

Florianópolis, 26 de Fevereiro de 1947.
A

Prof J. ALCANTARA SANTOS
Diretor dOI Cursos

s. B. Vaixa dos Empregados DO
Comércio

Irving Berl.in e a musical
americana

•

•

Declaração
Valter Bruno dos Santos,

casado pelo regime de sepa
ração de bens com Enedina
Lopes dos Santos, declaro
que não se responsabiliza
90r qualquer divida que o

mesma venha a contrair
nem mante.m dom elo: qual
quer compromisso.
Fpolie., 27/2/47.

"Irvihg Berlin não tem "lugar" na música americana, Ele é a música
'if,lericana ". Assim é que Jerome Kern, compositor americano e estudioso
profundo de música, avalio-r esse gênio musical inato e sem estudo que
�bm dominado o campo americano de canções populares durante um maior
espaço de tempo do que qualquer outro,

.

As melodias e as palavras de um charme simples e sentimental de
BerIíu são' canções de popularidade universal. Não põe no seu trabalho
estudo de espécie alguma - pois sua educação acabou depois de dois anos
de escola primária e seus conhecimentos dos problemas do compositor são
dos mais rudementares,

Durante uma entrevista, Irving Berlin confessou. "Não tenho absolu

I tamente nenhuma educação musical. Não posso ler música. Tóco o piano
numa clave só, e devo dizer que o tóco terrivelmente mal",

I Compõe suas canções em sua única clave -r-t fa sustenido - e depois
empurra uma alavanca posta seu piano que permite que transponha a

canção para qualquer clave que queira, O piano é o mesmo que comprou
em 1909 por '100 dolares.

INascido na Rússia, de um casal de oito f.ilhos, este gênio musical
tímido e modesto, cujos primeiros anos foram de extrema pobreza, adquí- I'1 iu uma fama que ultrapassou todos os sonhos mais extnavagantes de sua

juventude.
Quando Irving contava apenas 4 anos, a família emigrou para os

Estados ánidos. Quatro anos mais tarde, o pai morreu e o futuro cornpo
SJtUI' conheceu de própria exper íência a penúria. Criança, cantava nas
ruas para conseguir niqueis, e rapaz, conseguiu um emprêgo precário como

sarçon-cantan'te nos mais sordidos lugares ou no velho Bowey de New York.
F oi aí que conheceu pela primeira vez o piano e nas horas vagas com muito
l usto dedilhava o teclado para tirar sons conhecidos. Antes de muito

I�tmpo teve inspiração de tentar composições originais,
A primeira canção sua publicada em 1907 - MARIE FROM SUNNY

I l'ALY - trouxe-lhe a soma de 37 cents em direitos autor íaís. Sem

desani_1
mar, Berlin continuou a- cornpõr melodias e palavras até que em 1911 obteve
"eu primeiro triunfo - ALEXANDER'S RAGTIlVIE BAND - que ainda
l.oje é considerada uma de suas melhores obras. Este ritmo sincopado
trouxe um novo estilo ao campo das canções. Sua forte influência sôbre os

compositores contemporaneos atingiu até os clássicos. Concêrtos de jazz €
. ln as sinfônicas de jazz eram desconhecidos até então, mas quando os mú-
s icos sérios começaram a se entusiasmar e deixar-se levar por sua írresl- _

tível melodia, começou-se a sentir uma nova linguagem na música norte
aruericana.

Desde então. Berlin escreveu de 801> canções, muitas das quais alcan
çararn popularidade, Tem pelo menos 16 revistas musicais e meia dúzia
de filmes em seu ativo. Mas foi com YIP-YIP YAPHANK, e THIS IS THE
ARMY, que se lhe seguiu, que Berlin obteve sua maior glória. CO,"lO sar

gento na primeira guerra mundial, escreveu as canções para a revtsta do
Lxército YIP-YIP YAPHANK, que entusiasmava seu auditório e ganhavam
milhares de dolares para o campo de Upton, Long Island. Na primavera de
1l!42, o exército pediu-lhe que repetisse o seu prtmeiro sucesso da revista
;".<lra o exército e a 4 de Julho, 1942, - o dia da independência dos Estados
án idos, - sua brilhante revista musical. THIS IS THE ARMY. estreiou em

New York. Ele escreveu a revista ínteíra, com letra e música para Lodas as

cauções, e superintendeu a produção. Depois de percorrer a América, Berlin
1<. \ ou a revista para o estrangeiro para divertir os soldados aliados. Todos
"s lucros prpvenientes, equivalentes a uma grande fortuna, foram entregues
a.. Fundo de Socorro de Emergêncía do Exército dos Estados Unidos. O
pequeno menino refugiado, que tinha trabalhado por niqueis nos cortiços Quintade Nem York, tinha se tornado tão famoso e rico que podia doar os luoros
Ué seu talento. Apezar de todos os seus triunfos, nunca se esqueceu de que B6 filho de um pobre rabino que encontrou asilo 'para ele e sua familia na

.

ase
An.ertca. LLLLLLL

I
E D I T A LEm 1926, Berlin casou-se com Ellin Mackay, filha do milionário Pre- .'

srdsnte da ,Companhia "Postal Telegraph". Com suas tres fi-lhas, Berlin 'l1endo' esta Unidade, necessída-
v.v em uma vida tranquila, quase isolada, em .Hollywood e Nova York. Tem de de um contador formado para
pouco interesses fóra da familia e do trabalho. Apezar de seus ajudantes.. serviço de responsabilidade, fez
Quando recebe o encargo de escrever a música para um filme, ou quando ciente a quem �riJtJer.essar que to
Ine vem a idéia de uma canção popular, trabalha noite e dia, completamente d

'

'f
-

od
'

-

serail.eio ao descanço ou á alimentação até estar acabada a sua obra, Assim as as In ormaçoes p erao

cria BerItn, de uma fonte aparentemente inexarivel, canções que milhões obtidas por mtermédio do 10 Too.
ce pessôas cantam e que péritos conhecedores descrevem como estando L Aer. Eduardo de Oliveiras Bas-
ei.tre os mais Significativos desenvolvimentos em música. americana do tos, 'I'esour-eiz'o desta Base.
nêculo 20.

Base Aérea de FlorialI1Ó[>oHs, 13

de fevereiro de 1947.

Darcy Lopes Pimenta - Capitão
Aviador - Ajudante da Base.

Iheiro da UnstraqIIO lHIIma, oftIft_
lhe. em cunll.vel gesto. QJD oâUce cio
excelente a.peritlvo KNO'1', Iam...
... V. Sia. de e.cresceDtar, ao�

- oe' • geDC.ÜeZa:ESTEE 7A11-
BE'1'f O I1EU APERITiVO

pnEDIJ.ETO!

LEIAM A REVISTA
O VAtE DO ITAJAt

Arnoldo Suarez
Cunee

Ciru rgião-dentista
Exclusivamente

.

com hora
marcada.

Cartão de hOfe Cr$ 8ü.OO.
Rua Arciprellte Paiva n. o 17

TeI. 1.427,
Fc" loríaoópolis

•••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••

Fundada em 25 de Março de 1886
De ac6rdo co� os Estat�tos, convidam,os os Snrs, �ocio., ,poro I

· �omparecerem no dIa � do mes de Março vIndouro (DomIngal as 10
�

· boral do manhã. na Séde Social, sita à rua A�Yaro' de Car�alho, ••••.. •... ...• . ,.. • •••

··••quina da rua FeHppe Schmidt, afim de.e proc,der a eIeiçiio da MAmADO I (lA..Diretoria. que terá de gerir OI destinos de.ta §ociedade, no periodo
·de as de Março de 1947 a 25 de Março de 1948.

_

Florianópolill, 26 de Fevereiro de 1947.
A DIRETORIA

----........--------........_�---------....------------....--------....--

.

APE..""lAS Cr. ....
Com .essa intima quantIa Vo�

está auiliando o &eu próxim.o.
C."tribu para a Caixa 40 Eam.lat
'-. ln.eDt_ 4. Fl1Jrlallbolla.

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. e. A

Vktor. Válvulas e Discos.
Rua Cúnselheiro Mafra

I li/'! Pf?ObQTO DA ,flTon� IIfO.pilf. fSf:WRO$

1�_iTA"AI_. _

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

.
.

Ag_clal. R.p,..entag8_ .m
O.MI

Matri.: Florian6poU.
Rua 10ão PiRtol a. "
Ccüza POltal , 37
Filie!: CrelCiúma

Rua Floriano Peizoto, ./a
(Edil. 'Pr6prib).

T.legra.m08· ·PRIMUS"
Ao.nt.. '110. principal.
'llluruci'Qt08 do Eatodo

Aceitamos agentes e 1
correspondentes no

interior.

..
'

J
.1

,
·11
'i
i·
I

Os interessados devem
apresenta r referencias.

Jorge H Barbato e Benta
A. (heu·m

tem a' prazer de participar
aos parentes e amigos o nall

cimento de seu filho JORGE
HUMBERTO, ocorrido no dia
24, na Goa::a. de Sa\1de e

Maternidade São Sebastião.
. \

Mio. da 4eronautica
zona aérea

Aerea de Florianópolis

\_'

PARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDERECO AO

U'BORITt)RIO OOIM S. I.
CAIXA POSTAL. 36

aLUMENAU • SANTA CATARINA\

Senhorita!
Ao ,�colher seu perfume �e.rifi.

que ;".i trás a marCá ,da perfumaria
"Johan Maria �arina" que já era

preferida pela 'corte imperial de
D. Pedro II

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

A.proxime-se mais de seus

amigos e parentes euviando.
-lhes um número da revista O
VAL'F no TT Lf.t\f. pi!i('l'o de·

dieada a Florianópolis
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flávio Costa fala sôbre o Tor- Nova regulamentação para ás
neio do _:\tlântico, «entradas» nos arqueíres

: 1��TZ cin��;l�i!.s O���l hór;FB.
2° - Basil Rathoone e Nigel

Rio, 28 -:-,Tendo regressado :ne-:vosÍismo rei�ante n�s . ar-] Madrid, 28 (U. P.) _. Cor": fere áS "entradas" contra. os Bruce - em:

de �ontevIdeo, on�e �ITlgI'U a quíbancadas e mos prejudicous.
\
re, aqui, a notícia de que du- árquelros, permítídas aos "for- DESFOftRA EM ARGEL

e�Ulpe do Vasco �a Ga,:�l1Ia. na de certo modo. F�ço .qm�stao. rante a próxima reunião da wards " contrário. 3° -=- ,�haryrn MOf.f,et, Ji,l�, Esmond,
dl�p'�ta do T:ürnew. Atlântâco, entretanto, de sal\en�ar que,

_

ai COmi,SS&O de Regras. da F. L F. Parece que, na nova regu- I
Q' o cao ,Sombra Oinzenta .

F'Iávío �osta .�eceu mteressa�- m�u ver�
. aquele arbitro nao À. (Federação Internacional. lameneação procurar-se-á no- ,AMIGO DE VElR<DADE

tes considerações e� torn., da- �IU de�l,beradamente, cOillt,:a de Futebol Assocíatioa) será va Interpretação para essas BThE�iDA STAR RE'PORTER

q'l1�l� o�rtame. . Im�lalmente, nos: FOI., a'Pen�s, uma questão estudada a. reforma do regula- "entradas", as quais f.icarão Oensura até 10 anos..

F1la�IO _

dIZeise sat.IsfeIto CO�t� dJeAmsegiu�a�ça .

. menta de futebol, no quê se re- termínamtemente proíbídas, Preços: 3,00 - 2,40.
pro uçao a eqUIpe Cl'uzma 1- !])!I'OpOSIto - contínua

.

.

na. eu desejo fazer um pedido aos UM TREINADOR URUGUAIO, O FLAMENGO OFERECEU RITZ - HoJe ás 7,30 horas
- "Francamente, não era jornalistas brasileiros, no sen-] PARA O NACIONAL GRANDE SOMA PELO -PASSE 1° - Cinelandia Jornal - DFR

de se esperar mais do quadro tido de que, por' ocasião das 'I' Ponto Alegre, 28 - O Naeío- DE ADELINO 20 - Basil Rathbone - Nígel.
do Vasco da Gama, em Monte-l disputas ínternacionaís, em nal está em negociações com . 28' FI

Bruce. ..
.

vídéo. Prtmeiramente, porque, nosso país, se faça uma cam-lo técnico uruguaío Genaro Pi- B. Honzon.te, - O
\

a-.
DESFOThRA EM AThGEL

com a ínclusão de elementos panhajsímpátíoa em favor daslrilo � com o centro-médio Bar- mengo, do' RIO, segundo se no-
30 - Budd Abbot e Lou Costeüo-

novos, ainda não identificados equipes qUe nos visitam. Em, rios, da mesma nacionalidade, tícíá aqui, ofereceu a quantia AN:ÃO GIGA<NTE
. . de 150 mil cruzeiros pela ven-

com as partãdas ínternacíonats, vez de represálias, devemos I ambos da 'cidade de Salto, na Censura até 14 anos.

virra, fataJJmente,' contribuir nós, brasileiros, dar um bom vidlnha República Oriental. da do passe do médio direito
Preço uníco - Cr$ 3,60.

para q:Ule a produção do con- exemplo de cordialidade. O1reio I
Adelino, pertencente ao Cru-. :.. .. .. .. . -

jUlnto não atingisse o máximo que essa seria a melhor polítí- NORBERTO DUTRA DA zeíro. O .presídente do Cruzeiro ROXY - Hoje ás 3,60 horas

das possibilidade-s de cada um.. ca de aproximação, pois o am-
SILVA r e s p o n deu negativamente, 10 - Cmelandia Jornal - DFB�

Depois considerar que, tendo biente que ,encontrem em 110S- E�,teve ontem ,em nossa. re- acrescentando que não soltará 20 - Sharyn Moff'et a garota re-

entrado em fénias em dezem- sa terra as delegações que. nos dação o conhecido �sportlst� nenhum ·elemento aruzeirista. velação.
bro, os jogadores do Vasco não vísítem, depende muito o am- NOl'be.rt� Dutra da SIlva (Fé- VILALBA FICARÁ EM POR- A:MIGO DE VERDADE

poderiam apresentar-se em bíente que iremos encontrar z�), antigo d�fensor do sele-
TO ALEGRE

•

30 - Basil Riathbone - Nigel
.•

perfeita condições .para o Tor- em terras estranhas". Clonado cll:t�rmeThs.e e. at:ml- Bruce.

neío do AJt:lântico. Seria neces- mente resídíndo em Joínville, ,P. Alegre, 25 (Asapress) -

40 - Fmal do seriado:

sárto mais tempo para os pre- O futebol Argentino onde defende as c?res do E
..
C. Está quase .certo, q':l.e o ,center- A B'ARiCA MISTERlüSA

paratãvos do conjunto.' Porisso Respondendo a 'uma pergun- Riachuelo, .c��peao amadorls,- fOT�.a:r1d .

Vrlalba, tíoará nesta
50 - Início do empolgante S'8-

mesmo, volto eatísfeítissimo ta, Flávio. respondeu: ta -d� 2a DIVIsa0 de 1946. capital, mgr�ssando no. seu
riado:

COllll a prooll.Lção da equip<e d'o _ "Fiquei particularmente F,eza d�clar?u-n�s A q�e bre- an�Igo clube,.·o Inte��cIOna.l, BRENDA STAR REPORTER

:Vasco da Gama". impr,eSisionado com a exibição vemeIl:te fIxara .resIdencl:; nes- de.�xando aSSIm ° Atletlco MI-
'Ce.nsura aLé 14 .anos.

O ambiente dos argentinos. Notei que os ta capital, onde mg<ressara �um nelro, :: pelo qual sagrou-se PreçÜ's: 3,00 - 2,40.
_ "Um favor imp<;>rtante rurgenti.nos possumn el'ementos olube local. oampeao de 46.

que ocor.reu também, - e ém q1uantidade, d-e valor e<iui-
muito - para_ as exibições que valente. Um jo.grudor era sem-

° Vas:oo da Gama fez no
.

es- pre su:bstituido - por outro t.-
táidio Centenál'li.o, foi o a.mbien- da mesma oapacidade, da mes-

----�."
.

OSte enúontrooQ em Montevidéo. ma classe, com as mesmas (pos- p�5' C"Devido, t'alvez, ao maioil' con'- sibHidades. Isto é um resultado

1 '.. ,$ ...rtáto dos urugUlaios oom os ar- da administração do futebol
gentinos, -

em .virtIlLde da vizi- arglentino, que se as,seiIlta. na

/ f11nhança mais ,próxima, .os qua'-I reaHzação de numeroso.s !cam- "'*dr.os brasileiros - Vasco e Bo- peonatos. E, peIliSando bem, _
'_ OUnANTE TODO DIA

ca - não oontaram com as quanto maior fôr o número de

/ "'-
simpatias da "tor.cida", e isto crumpeonatos, maio.r será, con- I" nos VAPCJOS

.

eXieroeu certa inflJuênda lSôbre sequentemente, .0 número de

'ti.�""'-:"""_';:;" .,11,'fi
o. moral dos' jogadores. POlI' O'U- praticantes,' - daí a grande ,,�
tro lado, o árbitro Edm'l1lldo, .��á.ntidade ile vRloll'es", -

F0.rte deiXOU-Se envo.lver pela I oonduiu. i&'
"" � � � -""

Jjf!}
- �

O caso 4vila agita o futebol gauc-bo
.

7- $

fi OESTAllü - sàbado t CI� Marc"o Cle '�41
- ------�------,--------------------

Direção de PEDRO ,PAULO MACHADO

Porto Alegre, 28. - O "caso" der p.U'ní-Io agora como .merec�

dO centro-médioo Ávila e:stá) p",;o e seillllpre q,ue não saliba ClIDl

vocando forteúeleuma entre os p,rir com as dete:rlll:ünações dü3
.'m:embl1O'�;da U1.unerosa familia iregulamentos do clube.
interJlaoio:nalista. O COiIlse- / Os aS!Soci.adÜ!s fizeram dois
lho peUberativ.o do prestig.ioso pa.rtidos, ,pró e contra a per- A -identificação das provas do concurso para
grêmio "color.ado."" resolveu manên:éia de Ávila rio Inrtema-. DACTILÓGRAFO sar.á realizQda no cf.ia 4, às 19 horas,
nomear uma co.missão ·pa.ra donaJ. correndo o boato deque' "

:resolver o caso, co.m o que não uma forte corrente se reunirá na Sede d-a: Delegacia. 'à rua Felipe Schmidt n." 37,

est�e acôrdo o presidente esta .oomaJn'a a fim de pedir a p�dendo componcer todos os interessados.

P�<u�i'1l� Vares, que d�c1�ro�,deimisSão da ddI"ertori�, .fican�o
• Em .1 de março de 1947.

'

nao vender o pass:e do mdIscI- b olUJbe com a ad:mmlstracao OSWAL PEREIRA BAIXO

plinado jogador, a fim de po", de um tri�nvkato.
•

•

Delegado

Datilógrafo para. o instituto
dos

.

Comerciários

Empossado� os novos dirigen
'fes do Infero8cional

COMERCIANTE: Dá Um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico .XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarineDses
de' amauhã !

("CarJpanha pró-livro" do
C. A XI. de Fpvereiro).

CooLanço pouco mai:s de < um �no de vida, ·0' I.n�r;na.cj.onal F. C.,
desta C8ipifall, já, se destaca na v.arzea floria.nopolitana. C0ll110 um clube
.respeItável., oll1j:a,: dir·etori.a oompDsta ,por jovens esportistas: têm sabi
,do zelar pelos inte'rêsses do gremió, re.solv.endo as�unto.s que vize:m o

,o s·eu· prOlgresso .� presvígio.
lnte,grado PO:f exí'mios f{}o,t�.bal!ler.s" cujas jogadas vêrp imrpres

:�üonaiIllClo a tOldoo, êste ano o Interlna'CÍemal ampli.ará seu lwograma' de
.ati'VikialCle,s, pelej'alI1do com os melhores conjuntos da vflIrz·ea.

'

.

Dia 21 de f.evereiro úl.ti:mo f.oi ·empossada a nova d'Íre-Loria dá '.
,simpaiUca. agr.ell:rii<açã·o, eleita em janeiro, ·e que é a seguinte:- I,

Presidente - Dja,lma TÍel'emiberg, (l'e.eleito); Vioo-Pr'e.siden� -I.Jorg.e M,i'guel, (reel·ei·to); 1° Secr;etár.io - GaJr'los Brumenberg; 2° S·e

cre.táTi'o - A<c<á-cio Régis; 1° Tesoureiro - Ivon Régis; 2° Tesoureiro I
-J!alcy Ré.gis.

Conselho Fj,scal: � OsvaLdo M'Ello F;i<lho, Cantídio Mürais e Agnal
Jdo Wagner.

Departamento de PublilCi.dade - l\1ilton Faria, Amálton Alves fj
Jorg·e Chere,m.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI COMO \I"''' DAS CONTAt80lCÕES oe GUfRIHI OO�lASOQA'fOIUO QDU"

o lil'liteo Oe$TC l>"'OOI,lTO 6�'''OV 20�

•

o ES'r_ADO e"COn.i" I'lra·sê â- venda na'
banca de jornais I.Beck))

\IMPERIAL - ás 7,30 lwra.s
- Ultima Exi·bição .c_

DO OUT,RO MUNDO
Com: Vero'llica Lake Diana:

Lynn" Edldi·e Bra,eken' e Gass Daley
No programa: 1) - Atualida

des Gauclhas 3x2 - NClJc. Goop.,
2) - GaS(j)arim e o Prêmio

.

do<

CONlJetüh - Des. Colorido.

3) - A Voz do Mundo - Aitua

I idClJdes.

Preço: Cr$ 3,00 (unico-).
"Imp. 1/1 anos".

HOXY - Hoje ás 7,30 horas
10 - Cinela�dül oJrnal - 'DF1B_
20 - BucLd Albbot _:_ Lou CQtS-

tello..
ANAO GmANTE

3° - Basil Rathbone - Nigé.r
Bruce_

DESF,oR:RA EM ARGEL
,.

4° - Fina·l do seriado:
A BARCA MISTERIOSA

50 - Inicio do empoilgante se-

riado:
BRENDA STAR REPORTER
Censura até 14 anos.

Pre.ço unico: - Cr$ 3,00.

ODEON - ás 4 e 7,30 hOI1as
.

(Deviidü á grande me;t1ragem)
'- Sessões Co.lüs,so. -

M.oNTiANHA NEGRA
Robert 'Lowery e Ellen Drew.
Amor! - Intriga·s!
20 - pauleUe' Goodard, Clau

dette .Colbert, Veronica Lake ·e

Banba:ra Bri,ttou em:

Li-mGIÁiO BRANql\.
. - Co.m: ·Sonny -Tnfft.s-e George ·Riv-es_

DIGK 'I1RAlCY DETETIViE
Gom: Ralph J3yrxI - 11 e 1211>

Epi,sódios.
No. progmma: Bandeirante da,

T·ela nO 2 - Nac. Coop.
. PT<7ÇOS: Cr$ 3,00, 2,40 e 1,50.
ás 7,30 .horas - Cr$ 3,00 quico,_ .

Imp. 10 (dez) .anos.

, IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ERTAD' :-Sãbado , de Mscco de' ·�':7
,--------------------------�----------------��------------�-----���----------------------�----------------------------------�

-

D�seJo uhter

empreq« c"? •

f'roçure !l'ntaQ a :nos" �re.

eía e preencha a nossa 'fiChA "'.

informações uteis ", d'\udl) .otl",
I

as indicações possíveis, que te..

mos prazer em recomendà-te tio

Iaos interessados na aquisição li. �
.bons funcionários (as) .

DR. SAVAS LACERDA
'1IIIIúCa· médlco-c1r1lrglca de Olhoa
._ Ou'Vidos. NariZ - Garganta.

Pre.crição de lentes' de'
. .

contato
IIOlfSULTóRIO - Fe11pe Scbml

dt, 8. Das 14 às 18 horas,
IIMJ])2NCIA � Conselheiro .....

. fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

,

Ause�te

DR. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

.... Serviços de ClInlca InfanUl oa
Asl!lstêncla Munlcipal e de

Caridade
GLIlOCA MlJDICA Dili CRIANÇAlt

�ULT08
.

lJONSULTóRIO: Rua Nunea ....
"'0, '7 (llldlf1clo 8. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horlls v

aIlSmltNCIA: Rua l0:arechal Gm.
lherme. ti Fone 783 .

r DR. ROLD-ÃO CONSONI
Clll\URGlA G11lRAL - ALTA CJ·
PBGIA ,.- MOLl!:STIA8 DI) BII
•••• NHORAS -Q PARTOS "

WOrmado pela" Faculdade de Mec1l-
e1nna' da Universidade de Slo ,

ftuIo. onde foi "assistente por .....
J'JÕI anos do Serviço Cirúrgico d.

Prof. AUplo Correla Neto
Qnlrgia do estômago e vias Di
a.res. Intestinos delgado e grouo..
tiróide. rins, próstata, bexiga.
__o ... ovartos e trompas. varieo
••• hídrocele, var:...es e bernat

CONSULTAS:
dali 2 às 5 horas, à Rua Felpa
IIcbm1dt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso) , Te!. 1.598.
IUll8ID1l:NCIA: Rua Esteves JQ.

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. 'THIAGO
lIi1dieo do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA M�DTCA EM GERAL
I)o.enças dos órgãos internos, cspec;�

mente do coração.
BI_ECTROCARDIOORAFIA

Doenças do sangue e doe cena•.

Doenças de senhoras - Parto•.
Con.ultas diàriamente das 15 Ih II

-; horas.
Atende chamado. a qualquer bon,

inclusive durante a noite. '

CONSULTóRIO: Rua 'vitor Meir.. '

les, 18. Fone 702
ftJ!:SIDJ;:NCiA: Avenida Tromoowolr:!.

..

62. '"0"'" 7t::I(

bit. MARIO WENDHAUSQ
DwetfJf' <do Hospital "Nerê.. Ramos"
CLfNICA M:tDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto. 2 - esq: da Praça 15 de No
!reabro lalt08 da ..Belo Horizoute")

Te!. 1545
eon.ulta. : das 4 ás 6 horas.

I
Ileaidência: R. Fe>ipe Schmidt. 18

- Fone manual 812

•••• e._.,. ••••••••••••

7

Empreze
·0 1--1

de
-

naveaaçee
REM

DR. NEWTON·D'AVILA
Operações _ �IaB UrInÁrias _

A FROTA DE AVIõES "TU-
Doenças dos íntestínos, réto e DOR", DA BOAC
anus - �e�QrrQI�as.. '�ta.men, (B N S)to da colite ameblana. Londres -

. . .

F1sI°t!!rapla - Infra vermelho. Lord Knoollys presidente daConsulta: Vitor Meireles. 28. ..'

. Atende diariamente às fl.30 ha I British Overseas Aírways Cor-
.. • tarde. das 16 hs. em diante -

Resld: Vldál, Ramos. 66. poration (BOAC), prestou ho-
Fon. 1067

menagem á indústria aeronáu-
DR. MADEIRA NEVES tíca britânica durante o. batís-

,.

M"dlco especialista em DOENÇAS mO. do prímeiro aviao "Tu-
. DOS OLHOS .

20Clu'so de Aperfeiçoamento e Lon dor", da Frota de, aVloes
ga Prãtíca no R,io de Janeiro d ca para as rotas 'daCon ..ultas ,diariamente da.

essa mal'! '

.

'
.

10
.

às 12 e da. 15.30 BOAC.
em -deante O avião

.

foi ,ba.t:i-sado. . pela
CON8ULTóitl0' princesa' Elizabeth e recebeu o

Rua Jolio Pinto' n. 7 •. sobrado d "EI' b th f EFone: 1.461 _ Residênela: Ru:. no/me e 'l'za e o. n-

.
Presidente Couti_nho,- 58 .gland " .

,DR. A. SANTAELLA I Lord KnoHis disse !l�e, na

(D1plomado pela Faculdade Na.. !;lUa opinião, a cerimônia ti
etonal de Medicina da Universld. nha maior significação do. quee. do Brasil). Médico por condur •

ao do Serviço Nacional de Doen á de simples batismo de um
!lU Mentais, Ex interno da Santa
caü de Misericórdia. e Hosplta'
,..IQruá�l>Co do RiQ na Capital II.

peral
CLlNlCA MÉDI<:,:\ - DOENÇA.

,

NERVOSA8
� Consultófrio: Ediffclo Am61i.

NETO
- Rua Fellpe Schmldt. Consultu

Das 15 ás 18 horas -,
Ilefidê:Ílcia: Rua Álvaro de .CSl"Y'e

__---,,--lh_o_no 18 - ,Florianópolis,

-

Dr, OSVALDO 'BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRnÓRJO: Ruo Felipe, Schmidt�5il - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Floria:n6polia.

avíão.
"Marca o prímeírn

.

estágio.
na produção de "airliners" de

longa distância, para o· apó-s
guerra, 'neste país, símbolisa,
também.a resolução da BOAC

Ie dá nossa indústrãa aeronáu-
tíca de colocar novo "aírli- =======!:=:����=���������������_.:;:Joleh" brítãmícos nas rotas aé-
reas do mundo, o. mais cedo
possível, a despeito. das seve
ras. díficuldades consequentes
'á .polftíca de tempo. de guerra.
A frota de aviões "Tudor" -foi
planejada durante os estágios
finais de guerra, para manter

I em destaque, no. primeiro pe:
DR. LINS NEVES ríod., de após-guerra,' as nos-

Moléstias de senhora' saS rotae Speecl Bü;d através
Consultório - Rua João Pinte n. 7 do. mundo.- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro Por trás desse grande esror-
- (Edifício L A, P. da Estiva)

.

Telefone M, 834
.

ço de pioneiros, sabemos que
'outros tipos impo.'rtâI1fes"'êSfâõ
tornando torma em muitas das
nossas fábricas de aviões .. Po.
demo.S co.nfiar em que estes
llOV:o.S e. adiantados tipo's. de
,aviõe,s britânioo.s se revelarão
tão. importante ná paz como.' o.S
seus predecessol'les n,'a, gue,rra".

DR. BIASE FARACO ,

Médico-chefe do Serviço de SifJJl8
do Centro de Saúde

Do.ENÇAS DE .,SIE'NHortAS -

SfFTILIS AFECÇõES DA
J'lELE - RAIOS lINFRA-VER

MElLHO-s E 1JLTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felip� Schmidt, 46

Das 4 às II horas.
Res.: R. D, Ja�me Câmara. 46

FONE 1648
.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exélusivamente de crianças

Rua Salid·anha Marinho. 16
Telefone M_ 732

DR. PAULO FONTES
Cl.inico e operador

ConsUltório: Rua Vitor Meia'eles. 26
Telefone: 1,405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às18
Residência·: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.623

AUTOMOBiLiSTAS I
.

. Atenção .�
.

Pal'a o seu dínamo ou
. motor de orranco

l). -

-

'�r,O
.

OfiCINA ENALD�
�cff'o_ Raó\O-'\e� 'Rua Conselheiro ·Mafra

I :ne, 94_
.___;,------�-...,..._....

COMPANII.IA "ALIANÇA DA BAtA·
'u••ela _ 187. _- N•• :' I A I J,
{JUJE1I'DIO� II 1'IU.JflilPO"RTl!:lt·.

Cifras do ,Balanco. de 1944·

.. _ali O:&WLL &·�·t\lJllllll"."'''�'''''_- ''''_

!
(

I
...

CAPITAL E �ESERVAS Cr. ' 80 900.606,30
Responsabilidadl!!' Cr$ 5978.401.755,97
Receta • 67.053.245,30·
Ativo ,f • 142.,176,603,80

SiBistros pagos nOIl últimos I\) anol 98.687.816.30
Respon'!labilidadell . ' 76.736.40! .306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire· de Car-valho,' Dr. Francisco
de Sá, Anisio Manorra. Dr_ Joaquim Barreto cí7 Ars11jo
e José Abreu.

.-.,.. •.��,��+..,.._ ". 'f' _ w.._- ,,,..,.� �� I

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para ti ansporte de suas mercadorias,

Agentes em I Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A ..

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITo.R: S. o que ,be

illter.eNsa é, realmente, uma providencia'
para endireitar o que éstiver errado \)u

para que al�ma: falta não' se repita;. e

NAO o e8c�dalo que a sua recJamaçAo
.

ou quei� poderá vir a �aU8a:, encami.

nhe-a " SEC';;AO RECLAMAÇõI!;S.
de O E;STADO. que o �..so será levado
sem demora ao co�hecimento de que.

de dirt.ito, recebendo '(1'. 8. uma inform�.
ç� do. resultado, embora em alguns ca-

808 nlo sejam publicados nem a r.ola

maçAo nem a providência tomada.

..\ )V(JGADQgl

Curso
. I

Antonieta de' Barros

I

REABERTURA AULAS deDAS Marçot».

Matriculs das 10 às i 2 horas
Dias

I

22. 24 e 25 aluno. que já frequentaram o Cuue·;
26 e 27 -- aluno. novoa dos 20, 30 e 40 anos.

alunos .novos do primeiro ano.

.........................................aee ..
_____________________________________________..Dti �

I
I

QU�R
"

VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA?
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Séhmidt 22 - Sobrado

DAY,ILOGRA'FIA
.

CORRESPONDENCIA
COMERCIAL

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

CONFERE
DIPLOMA'

E>IREÇÃO:
AMELIA M. PIGOZZI

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

Resolvido, enfim, seu problema finan'ceiro I
Adquira'

. T'UDO de que neoesslta.,
'"

.. .. .,

"de viu. só VEZ, EP

paga.ndo PAIt,CELADA.MBM'1'I:,
oO!Ql .S.VA:lI'TAGENS da compra ii, 'ri...,

.ervindo-se do
"

CREDIARIO KNOT' r�

.....'
c.lpd.,

M...I.· ',"

1UcI1•• ·

, ,. 'C.I.d.......
, . Blclcl.ta..

J61••

Unos
Chapéus
In.talaçies elitrlCIII ......
Ard,., p.r�

'
.

Peles
Casacos'
QuallMl'" .rt.,ei

"

INDOsTR1A, COMálclO E SEGUROS KNOT S. A.

......... Du' It l' e" 14 Ia 11 ...
--_--

o. K, ""'"

I .

"I,. A -rMW �,tJJ ríIiiI r1IIb Fabricant•• di.triOuidor•• do. afomadoo cón-,I.
.

'"
li '11 facções uDISTINTAn e RJVET·. Possue um gran-

de sortimento de casemirast risc�dos. brin.

I .

\

bons etfbaratol, algodõesl !·morins e 'aviamento.
para alfaiates. que recebe di\tetamenta das

I melhoraift fábrico.. A Caso
• A CAPITAL- chama Q ateng50 �do. Snr.. Comerciante. do: interior no>,aentid:> de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem euall compras. MATRIZ em Flozjan6poli•• '_�FILIAIS"�e:n..t 81umenau e Lajae.
•

amw..me.!mMM -aiw I�MM�IMa � e...� i EB ar. _ � ...

f·\
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Entre que)rar uma· vidraça, 'em ImaruÍ, e provocar a interrupção da energia elétrlca' em Tijocast\
como acontece0 no -dia da festa da Vitória, haverá equiv,alência, se balanceados, apenas, os elementos'
objetivos. A vidra�a d,8nUic8Ida. DO entjlnto, serviu para o .empenho de' se' desacreditar os O·OSSO&
foros de· coltura, no Rio,- em' São' Paulo e DO Paraná. E o curto-circuito que os udenistas preme-

ditaram e efetivaram em Tijucas, não transpôs as nossas fronteiras, porque,
antes de· tudo; respeitamos- a

.

nossa .
terra••

�. ' ,� ." .(

Contra a invasão
«dos leigos»
Belém, 28 (A. N.) - Reuniram-

U
se OIS agrónomos e veterinár ícs }la-

ma sugestão ra: tundar, aqui, uma sociedade-

ER cujo objetivo é evitar a invasão,
JOÃü FRAIN

ih
. - .

I
. , A..A praça 15 de Novembro, depois de, suas atri �lIçoes po� _

eigos, �
da r,e:modelaçã.o por que vem pas.' refer ida sociedade Ira CO.nCItTW·

sando, apresenta um áspeoto atra-
I um plano de agnícultura .« pro-

Promulgada a Let" enbe, muito apreciado pelo povol dução animal.
em geral que nisso iecunhece um,

_

decisivo passo da nossa uribs. !\laS I

Orga"'ul·ca do 0.". antes que se concluam os traha- Uma nova
lhos de .modernização, nos perrm-

Rio, 28 (Via aérea) - Tendo. tu-íamos encruminhar á muuioipa- exploraçãOvoltado á Secretai-ia dQ Se-nado sem lidada uma sugestão vinda do P?- "

que o presidente da República o vo e muito razoável a nosso ver. Roma, 28 (D. P.) ___I_ O jor-'
Em vez de enquadrar o ultimo .,,' ,

velasse ou -sancíonasse, o sr. Ne- trecho do importante logr-adouro n.al . cÜ'mu�}sta ,?nIta e o_ SO-:-
rêu Ramos., na qUlliHdI:1Jde de pr,e· ao pl-ano g·eral de embe·lezamen lo, Clallsta AvantI denun'Clam'

.Pisci'aro (Sicili'a, 28 (Urgerrll.e) sallVla. As flUimega;I1ite,s �avas, sidenle da Câmara A.rta, promul- o.piniqlD1 muiLQs, e cam cerva razão UJma nova fo.I'Ima, de expJora-
(U. P.) - mm vi.rtude da tremenda que na noite plrussada se movi- góu ontem o ato legislativo co.lo- que o mesmo. deverIa a�te.s ser ·ção. A polida does.cabriu' que·
-pl1essã'O subterrauea' SU1�g'irlarrn duas men'tavam. em três direções caindo em vi.g'or a [.ei orgânica do tl·�:f.l?��:d� c�Ted��r ffc��.l�a. as- em t?do o pais estavam s.endonova.s cratéms no vuLcão Etna dilst�ntas, se uniram novamen· Distrilo Federal. •

. sim, 11m largo de todo compatível·I ve!l1JdIdo,El
documentos forJ�dos.

que continua lançando [.ava e te l11U1m só braço de apenas 100 COlm o local, 'Pontl) de grande mo-, dizendo que o :portador tInha
oinZlrus .que desc,em pelas encostas metr:os. Consistóri() vi.n�en:to e doe frequente aglolIne- i sido patriota e guerreiro.
do. monúe perigosamente. A cor- e na�oid�;a Pi���da á reali'dfJJele, per-I .

Estes dOClu�entos eram ven--
r,ente de lav'a do Etna tem por en- I vota�a-O na' lenen secreto mitiria ali, uma exoelente parada, dIodos ao.s faSCIstas e colabora-
qua,nto ci'nqueTlJta e do:i,s pés de B ". y. .

de ôni,bus - Circular e

Agronô-I'
dores

da.
nazis'mo por preçoos·. aLLur,a ·e tudo indica que o volu- da em S

.

Paulo I
·Cidade do Vali·cano, 28 (D. P.) míea - bem como um cOlf.lodo es- a começar de 100 mil Iibras"

me vai aumentando. Treze lares ',.. ,- A Sem'daria pont:(filcia anuncia L�cJ.Onamento de aut.(�_n:ovels, PI'l�- eleVlados caso o cOlmprador-São Paulo 28 (E) É o se P 1,' -

co' clpalmenLe em ocaSIaO de SOli'lll-. '.1 _de ca,mpOi""·e,s,o." d·e ,Cilsterna 1'0'- .,.
- . -

que o apa f€a,.lzara um .aSIS- t VI 101 'ma culpa E'cotao'HVO.
dades r,eligiosas e cívi.cas. Até a 1 eBis,e a ",Ill' .' ,

,. '"
'

rall11 desLrutdos. gmnte o r·esultado da votação na tório se.creit,o, rio. dia' ,dez de março, construção de um abrigo. se [)l'es- sen.do prü<cu,rados' OiS responsa-
Palermo, 28' (D., P.) _ O lege.nda, ne.s:te EstJado, até -o[):tem: para a canoni,zação de tr-es slantos tarià, nesse caso, o local. veis.
"

d 1 d t
DEPUTADOS FEDERAIS f'rélill!0else.g e um sui.ço, um ita- A sugest·ão na mão dos 1108S0g _mar e aVa-s a �ova era era

P. S. P. 245.148 [' urbanistas. poderia assumir pers- Udo �tna :pro�segum sua ro�a. P. S. D. 209.622
lano.

pecthras. ri.otaveis e. of�re,cel' l:lU:S l"..orreram na
no dI.� de. h?Je,. mas ao. caIr

iP. T. B. 199.375 um motIvo de elogl.os a nossa. ca-

�.noIte dll1nmmu a sua mten-
U. D. N. 84.523 Sera-o l·u ados ��;��i�an�go�aiSp6�y�a�ud°d��D::;�· Rússia!s1druie, pro:ocando a espe.ran- DEPUTADOS ESTADUAliS 111 principalmente se o. gpvêrn:) no Roma, 28 (U. P.) _'_ O mi-�

ç�e\ qrue, fma,lmeillte, se dete-
p. S. D.. 187.444 êste' mês. Estado, por i'ntermédio de sei! ,:1('- nistro da Defesa, Luigi Gaspa--,,�ra aJl1<tes d� e:rlJVollV'er numero-
P .• T. B. 171.185 parlamento de obras públicas co- •

dAR' 28 (A N) O d ólperasse - e certamente não se rotto, informou que a maJor'
sas povoaçoes ameaça as.

P C B 141.910 10, .' . � e:sem- . . .

t d
•• •

os d gnerd P' bf
... . .. . . . . . . . . . . . . . . neg'a,ria - para faciii�ar a lIli()l;l· par e os prlSIOneIr e _.

zona e IS'Ü.la�o, a pruru:ma P. S. P :.. 108.917 bM:gador lJafaite Andrade, Uva. ra 'italianos, tomados pelO:s ms.-zOlna a ser atIngIda, agora, pe- U. D. N. 102.011 presiden<te em exeI'lcido do Tri- É, apellas, uma �sugí·stão. 8'OS, morreram nos campos d6'la passagem das la.vals, parece P. R. . . . . . . . . . . . . . . . 42.429 buna,l S'll.per'ilor Ele-itoral, deQla concentra,ção. As informações.agora fora de pet.lgo. Mas a
P De' 28.020 rou hoje q'U:e d:ura'nte o próxi- A provável CODsti- I de Gasparotto, escritas em'llinha f,erroviaría que P3uSsa no p' R' p'

,.

17309 mo mês de _março a referida
resposta ás iuterpelações dovale do Monte Etna continua. E' D .::::::::::::::: 11:982' côrte jlUJlgará todos os pro.ces- luição 'da camara deputado liberal, Gllido Corte."sob ameaça, en'quanto que as p' T

.

N '6.471 so.S' dependentes de 'sua deci-
<s"e', são a!S primeiras em deta-.residenoirus de trinta familias

. ." '..

são e os recursos sobre o pleito Paull·sta
.

Ilhe anunciadas pelo' 'g'ovêmo-em CollabaSiSo foram de,strui- de 19 de janei,ro ullNmo. - •• A h
.

das. O·s hlabi.tan,tes for"""" eva-

TOME K O
E

' Sao Paulo 28 (E.) - Tendo em ItalIano. pareceram 0Je nO'
"WLU

N T
nJtre esses processos esta .

b
'

lt d
•• "R·di C' R \\I'S a os resu a, 'os até ao:ora apu- jornal do partIdo lIberal, IS-

CUia os para :astIglione. an-. . irmluido o que se refere ao
"_. "

dazzo, cidad'e de 14.000 habi- . ca.IlJcelamento do Partido Co- l'aldos, é' possív.el que a Câma.ra sorg'imento", o 'qual classifica 9'
ta11ites tambem se con,sid1eb O MELHOR APERITIVO 1ll1JUlIlista.·.

Estadual Lenha a seguinte consti- documentos como "tremend'"
tLliçã'o: libelo". O minisb'o da Defesa
P. S. D. 22 crud'e.iras disse que de acordo com as ci-'
P. T. B _ . . . . . . . . 15 iras do govêrno italiano ave-

P. C, B ,.. 12 na,s 12.5I3'PrisióneiJ'os de guej"
,

P. S. D. 10 ra, do total es.timado entre 60-
U. D. N. 9 e 80 mil, foram repartidos d&!
P. R. 3 URSS. A maioria deve ter mor-
P. D. C. 2 rido de tifo.
E. D. 1 -------------

P. R. P. 1 LEIAM A RE�IST_A
O VAtE· D(}.,'IIIAJAl

\ Flor'anópollt, '1 de Marco de 1947

. AUleaçado de morte
São Peulo, 28 (EI. o consul britânico em' São

Paulo' recebeu, ho ie, uma carta anônima, na qual lhe era'
feita a ameaça. de morte. Comunicado o fato a polícia,
esta tomou as necessárias preca uçôes, guardando a' resi
dência do consul e providenciando 'a identificação do autor
da carta.

Importante reunião, ministerial
Rio, 28 (E). - Realizou-se, bo ie, em Petrópolis, sob a

presidência do €en. Dutra, uma reunião dos Ministros de
Estado. Nessa reunião teriam sido tratados vários palpi
tantes assuntos, entre os quais a nova organização minie-

-

terial e o fechamento do Partido Comunista.

o pleito de 19 de janeiro
o Tribunal Regional Eleitoral, em sua sessão de ontem,

epurou as seguintes secções eleitorais:

Tubarão - 33.a - 13 de Maio:
Aderbal 134 e lrineu 45.

Canoinhas -- 13.a:
Aderbal 71 e lrineu 49.

Laguna - 15.a - Ribeirão Grande.
Aderbal 151 e lrineu 16.

..

Nessas urnas, as diferenças foram as seguintes: a favor
do dr. Aderbal R. da Silva 246 votos; e a favor da. legenda
estadual do P.S.D.: 223 votos.

AS LAVAS DO ETNA

fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOfS,
.C O C E I R AS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

75

'ONTRA OS
/ -

CHARLATAES ...
Morreu carbonizado

JO':;;'O PESSOA: 28 (A. N.) - Um avião de tr-einamento do AérC}.
Clube desta é.�,pil(Jal caju perto da cidade de San;!Ja Rita, em vintude d�
uma pane no motor, morrendo carbonizado o piloto José Maia Novais
e seu companheiro que era também runoíonanío

'

do rerer ído Aéro Clu
b�. O piloto vitimado per.tencia á íradicional farnflia 'do desembarga,

I. dor José Novais, já falecido. O ralo causou grande consternação, sen,
• I.

WDldo�se bastante o desaparecimento de José ·Mq_la NOV·fl;IS, que fora
também elemento de projeção nos círculos esportívos deste Estado,
nos quais era conhecido. pela alcunha de "Pagé". O sepultamento teve

grande aoornpanbarnento, notando-se a presença de' todas as agre•.

míaoões esporbivas da capital.

Na ala que o .sr, Nesê u
Ramos co.nstruiri no Hos

pital de Caridade, foram
aperelhade« - e lá estão

para q uem as queira visi
tar - seis salas pará as

criancinhas enfermas e

mais três para indigentes
do sexo feminino.
A isso o «Diário da Ta;:

'de» chama muito justa
mente, «instalerâependén
cias que pudessem dar
conforto à clínica do seu

genro», ou 'seia, do dr ..
Augusto de Paula.
Até que afinal o orgiío

opoeieionieta fez iustiça a

uma realização e' a urn
parente do sr , Nerêu Ra
mos.

Nesta 'época em que cer

tos. médicos, já empan
turrados da «gaita", se

dão ao luxo e á impiedade
de não atenderem chesne
dO{3 noturnos, toda ob·ta
que vise a atender e dar
conforto a m'ulheres e cri
anças indigentes, merece

aplausos sem reservas. .E
os médicos que vêm a sua

clien tele gratuita assim
beneficiada, estão de para
béns; como o dr. Augusto�
de Paula

• j

Quatro horas de Intensa expectatrva
Rio, 28 (Via aérea) - Em con- "Dispersaram-s.e Lodos chegandn

sequência do fortíssimo

lemporall sem
acidentes, uns ao Ga:l·eão, ou

qué desabou sõbre esta capital na tros ao Caku", outros á Ilha !in,

tarde de onlem, 18 aviões sobre- Governador e ainda outros a San-
voaram o Rio, simultaneamente, ta Cruz.
sem nenhuma visihilidade, guia- .Q un.ico aparelha que "furou" (l,

dos e comandados pele ra-dio da Saníos Dumont, foi o da "Var-íg",
torre do Aeroporto de Santos Du- vindo de Porto Alegre que fez ex

mont, aguardando ordem de pou- oelente aterr isagem em vôo cego,.

S0. DuranLe cerca de 4 horas as já á noive.

sirenas da torre acusaram "vis íhi- Os passageiros de todos os

lidade nula", oonservando-se os aviões vieram para a cidade, pOS

aparelhos em evoluções cegas, .em .terio;rme:nte, alguns de lancha e

escalões uns sobre os outros á al- outros de trem, pela noite' a den-.

íura de 300 meta-os. .lro.

A.s 19 horas ,a torre deu o úll.í
mo sinal, avisando 'que cada qual
buscasse pouso nos campos das

i)rox�mida:des,. pois que o de San
tos Dumont, estava impratrcável.
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