
Rio, 3 . (E.)-Os jornais dão destaque às noficias p�ocedentes da. França� onde. os
comercian.tes, dando pleno apoio á. campanha do governo contra a. carestl� da VI
estão limitando e até dispensando os próprios lucros como o caminho ma

para restabelecer o· equilibrio econômico da .sociedade.. O exe�plo. �eve .

no Brasil . se Doeremos alastar do nosso novo, as graves atrlbulacoes do
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Para
.
evitar - nova guerra

Londres, 3 (U. P.) - A Grã· Inglaterra, França e Rússia) IRússia sempre se impôs a es-

Bretanha, a União Soviética e sôbre a Alemanba.
. ,

tas propostas e, ao contrário, ".
a França parecem estar na' Esse pacto foi proposto, há aprovou os pactos com a Frau- .

emínêncía de forjar uma ea- alguns meses, pelo então se- ça e a Grã-Bretanha, cujos oh
deia de Tratados, destinados a cretário de Estado norte-ame- [etívos- são aparentemente os

impedir qualquer tentativa de ricáno, sr, James Byrnes, A mesmos.
'

renascimento futuro da agres-
são nasísta na Alemanha. '" SO' m ma d to do sounr�nçase� ::.���::o ::g!;t:�::,�ê� se� 'u ' n

.

a II II li II
mana em Dunquerque, 'os in- PORTO ALEG.RE, 3 (A. �.) - O desembargador Ernesto ROD\:o,
gleses e franceses comprome- pre'side,uü\ do Tribunal Regional Eleiloral do Estado, em declarações
tem-se a realísar uma a o.ão co-

à reportagem, que o recurso do P,RD para que não sejam diplomados os
." candidatos Lrabalh isí.as eleitos pelas "sobrais" perdeu o se,u valor porordenada para impedir o res- não, Ler vindo em lernpo oportuno. Declarou ainda que o único recur

surghnento de uma ameaça so que o PSD tem agora é tum mandato de segurança contra a possa de
alemã. Segundo se sabe, sob Laas e.leiltos na próxima' segunda-feira.
muitos aspectos, êsse ltl�atado

O MA I5 VO·Tservirá d,e modelo ao tratado .

5russo-britânico. -

,

Após a assinatura do 'I'rata-
'

.

do Franoo-Brítãníeo em Dun- " T:RIBD)'IAL REGIONAL �LE�1l0RAL J)E ,�,\N?'"\
. GA'i'A"i,I�_� "

querque· Ü' ministro do Exte- Caií,cJo�d'a'Los a A�>setnibléli1 Legislatãva, ver-iticação llil1tarr1 ,cm 3-",-19'17
,

"
, , PARTIDO SOCIAL DEJ1QCRATICU

1'101', sr. BeVIn, partírã para 1 ° Pedro Lope:s Vieira , , , , , , , , , , , , , ... , , , , .. , ..

llIoscou, onde sera revísto () 20 Rui Cesar Feurschute , , ... , , , , , , .. , . , , .. , . , , ,

pacto russo-britânico. 3° Armando ICa>lil Btilos .. , , , , ... , , , . , . , , , , ... , .

Acredita-se que tais pactos 4t> João Rii])a,s Ramos ... , , . , , , , , , , . , , , , .. , ..

.

-

lt 'r· t
5°' Biase A- Far3ICO, , . , . , , .. , , , ,serao mUI o m�ls e IClen es 60 Protogenes Vieira , . , , , , . , , , , , . , .. , , , ..

que qualquer acordo entre as 70 Heitor Pereira Líher-aeo , , , . , , .. , , , ,

Quatro Potências
.

(EE. UU., 8° Gasparino Zorz i , . ' , , . , , .. , , , ..

9° )Cid Loures Ri'bas .. , , , . ' , , . , , , , , , , , .

10° João Es'ti:varneL Pireis .. , , . , , . , , , .. , , . , ,

11° Felix Odebreoht ,' '" ,.' ,,' ..

12° José Bdajlaid , , , . , .. , . , . , , , , , , , , .. , , , , , . , .. , ,

1>3° ;A:nt�nor :"'Tavares , : , , , , , , . , .. , .

14° Orty Magalhães Machado . , . , , . , . , , ' , , ,

1,5° Antonío Di']) Mussí , , . , , . , , , . , , . , , . , , , .. ,

-16° Antônio Nunes Vacela ... , , .... , .. , . ' . , . , , ,

17° Dto �!\.. Gu'ilherrne Urhan ".' . , , . , , .. , , .. ,

18° Alfredo Campos .. , , ,
.

19° R'aul Sohaeíer , ' .. ', . , " ""

20° (W,iga'ndo Pershum
"

, . , , , . , , , , , , , .. , , , . , ,

21 ° Joaquim ,Pi,nto Arruda .. ' ... , . , ' , , . , .

22° Car-los Otaviario Seára .. , .. , . , , .

23° Leandro Longo. ."
.

Repoúso
Rio, 3 (A'I N.) - Conforme to se;n t::,abalho':'. tOirnando'��

foi notícíado o Tribunal Su- também necessarra a seleção
períor do T;abal-ho, estabele- dos dias, feri�dOis civis e l'eli

ceu que o disposít.ivo constítu- gloses, de acôrdo .coOm a trad��
cional sôbre o repouso sema- ção local". )UNIÃO DElIfOCRATICA NACIONAL
nal remunerado não é. auto- O 'DrÍlbll'nal Superior do Tra..1° Max João Colin , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.;054

Ih d t
. ."

2° Luiz Dalcanale , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.803 aplicável. Depende de regula- ba o. a 'o. OIU, por isso, a Ja CI ...

3° Arstômio C. Kondler Reis , . , . . . . . . . . . . . . . . .. 3,058· mentação em, lei ordinária. tada decísâo, 3;c�ntuo!U _

que
_

al
4° Ramiro Emerencíano " , , , . , , .. .. 2.909 Ontem, o pre-julgado do T. S. controversía ate, entao :;x:s�5° Wa,lter Müner .. , , , . , , , . , , . , , . 2,796

T
A

't f' bl' do. uoote nesse partLCular nao.
60 Paulo Tarso, Luz ,Fontes .. , , . , , , , 2.678 . a esse res/I}eI' o 01 pu Ica

.

,
'

'_ ' ,

7° Waldemar tRupiP .. ", ',' ',." 2.665 nO. "Diario da JluSltiça". Veri- 'só est3ibelece confusao COilllO ..

8° Osv'aLcl'o. Bukão Viana , .. , '....... 2.609 fica-se, no me'smo que o tri- até, da motJivo par:a incitamen�
9° AI\tur Mül'].er , , , .. , , , ' .. '. . 2.607 bwnal considerou ter o ref�ri-,to á. agita�ã,.o. Sirva ainda, e�10° A'lltôni,o· Barws Lemos . , , . , . , . , . , . , , .. , , , , , . .. 2.566

do di'spositi'vo da CoOnstituição. co.ns,lderaçao, 00 fato de sem
11 ° F,ernaJIl!do, Ferreira de Melo . , , , , . . . . . . . . . . . . .. 2,489

1
' 'Iad respe 'to

. 120 João J. Souza Cabral , . , . . . . . . .. 2.213 dedarado, aJpenas, o seguinte: I uma el regu' ora a I '1 �

13° IRiüaJllDe- de F,reilGas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2\104
,
",repouso semaJnal remunerado, I fka� ".a Justiça sem. n<:r:mas

14° Aroldo C, de Ca,l'va]'l1o " .. , ... , .. , . . . . . . . . . . .. 2.094

jPrefel'enciaJ:mente
aos domin-,o.u lLmltes para a apllcaçao d�

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO go.s e ao li.Jmite d8!s exigências in.ciso. ref�rido,. suj'eito., assim.
1° Bra,z oJaquim Alv'es \

, , ,.,., ,. 1.848 técmkas das empre'sas n(),s fe-' ao. árbitro pess'oal, Oi que nã�
2° ,Saulo Ramos . , , , .. , . ' . , ..

i _

, . , . '. 1.1_21 r,i.ados civis e religiosos, de aconselham a ordem e as boOa�
Washington 3 (U P) O PARTIDO DE REPRESEl\TAÇAO POPULAR A

d t d'
�

11 1" relações entre empregados •' , ..
-

·1° oOIáUldi,o Lore,nzoni , .... , ........ , .. .. .. .. .. ... 1.082 acor o com a ra Iça0. oca, .

'"
.

Departamento de Guerra anun- N, R. - Pelo'S re·su,]tado'S alé agora obtidas, ,estes são 0,5 prováveis Em vista disso, diz o prejulga- empreg'ado.res . ,

cio?, �ue os" dois ofi?iais .doO candidatolS que co,nsliluirão a A1ssembléia Estaduw!. do. qwe "não. Se pode�ia aplica� I •

exerCI,to! que, haVIam .SIdo. UDN 110 set;l.reguhvmentaçao. por leI JlSSaSSIUaraUlcal�twrados peIo.s C?r�lU,�Ist�s A perde valorosos elementos ordi�rI�, _como no caso da ..,chmeses na M;andchuna , sao • Ocms.tItmçao de 1937, OCOlrreu O caciqueo majQlI' A. B. Rig,g,s e o capitão. O :SI'. Celso Ramos, pI'esidente da Comissão Executiva do co.m as iférias, a' d.uração. do
J. W. CoUins, ambos as:sisten� P. S. D., em Santa Cat.arina, recebeu lo seg'uinte telegrama: 'trabaÍho o traba1ho no.,tmrno o' Rio, 3 (A. N,) -'- Go.muni"
t�s militalres dos EJstados Uni- "De Curitibanos - 28 - Comunico-vos que, nesta data, auxílio á:s ges1)antes e OuÚoo�". cam d!e Belém que as notÍci;�
doOs. Diz o. oCoillunieado que o desliguei-me (expontâneamente do Diretório Distrital de Lebon mri�a a necessidade de escla- procedentes do municfpio. d�
íncidente oco.rreu nas proxli'ffii� Régis, da União Democrática Nacional, juntamente �om di. recer como remune,rar o re- Conceição Araguaia, dão CDU"
dad:es de Chilunchhm, peque- versos irmãos. e amig·os. Asseguro. ,a vossêmcia e ao senhor Sa- pouso· seman'al, "uma vez que ta que dois índio.s oarajás as'..
na pOVJoação a

� noro�g.te de IIO�ão Carneiro de Almeida a minha inteir� soIidari�dade.·Pó- a lei vigenty def,iJn� salário d�- sHss,inara;n .0. chefe de sua tri�Ohangchung. Nao ha owtros deiS fazer do pre.sente 9 uso que vos conVler. AtenCIOsas ,sau· vido. com oprestaçao de servI- bu, nos lImItes do. estado. com,
pormenores a il'espeito. • (lações. (a) IVenâncio Granemann. ço, sem se referir a pagamen- Goiaz. l

Venceu o,PSD -

Rio, 3 (A. N.) - TeI'IID1nou
a apuração dias eleições em

Sergipe. O PSD, paJrtido majo
ritário, sornou treze deputados
estadarads, segaríndo-se-Ihs, a

UDN com nove. Os demais
partidos rízeraan um deputado
cada um.

�bove na Bahia
Rio, 3 (A. N.) - Notícias

procedentes do interior baia
no, adíantam que melhorou

semsivelme__nte "a siltu:ação.
A q�e

se agravarà em conseql,l,enCIa
da seca ,prolo.ngadla. 'Chu!\<'as
cairam durante a se,mana, rea
nilmamdo :os l,avradorres e cil'ià�
do.res.

Presos pelos
comunistas

'\,

IL5t5
3.991,
3,85t1
'::L7tH
3.359,
3.222
3.148
2.917
2.867
t.791
2,768
2.618
2.1i;)4
2,396
2.368
2.366
2,313
2.303
2,283
2.1161
2.154
2.059
2.015

s

DR. ADEROIl R. DA

Seg ue hoie, pelo avião da Cruzeiro do Su ', para o

Rio, o sr, dr. Aderbnl Ramos da Silva, govern�dor eleito
de Santa Catarina. ,

S excia. aprov�itará a ·estada de alguns dias na'

Capital Federal para imtrevista;;-se .cozn o sr. Presidente da

República, ocasião ern que serão abordados diversos assun

·tos de grande interêsse para Santa Catarina.

, Assim, o ilustre conterraneo que o povo sagrou nas

urnas do dia 19, iá antes de assumir o cargo dedica seu

tempo em benefíci,o do Estado natel,

Fechada a comunistajuventude
A'llENAS, 3 (D. P,) - A polícia f,e'Clhou e' fez guardar a séde e ,a5i

f.i,]jai,s ela "EPON" -' Organização da Juventude Comumisía - que lQj
ontem declarada "fora. da lei" pelo Poder Judiciário" que reeomendcu
a �ua cl'i'ssolução, sob a acusação de ter se. desv1ado de seus flns.

semanal remunerado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ç"

2 o l!ST.ADo Terca",telra 4 de Mar,(o ele ""7
--

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário. e Dir.-Gerent.

SIDNEI NOCETI
Díretcr de Redação:

A. DAi\IASCENO DA SILVA
Ohefe de Paginação:

FRANCISCO LAMAl QUE
Ch.efe de Impressãe ;

JOAQf"'JM CABRAL DA SILVA.
. 'Representante:

"

A. S. LARA
.

Rua Senador Dantas, 40 - 5·
.

andar
Tel- 22-5924 - Rio de Janeiro
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Rua. Felipe de Oliveira, 21 -
80 andar .

Te}. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano '. '.' .'...... Cr$
Semestre . . . . . • Cr$
'rrimestre .•..•• Cr$
Mês............ Cr$
Número avulso , . Cr$

No Interior
Ano .... ; ; • . . . • Cr$ 100,00
Semestre '

.. � .....• ' Cr$ 60,00
Trimestre c-s 35,00
"Número avulso' ..Cr$ 0,60;

Anúncios mediante cont�a&. I
Os originais, mesmo nio

puhlicados, não serão '
,

devolvidos.
A dir�ão não se respOB.

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50

TELEFONES MAIS NECESSITADO:!
Bombeiros .•.••..••••••.••••••••• UH
Pblícia lU�.
Delega-cia O,· P. Social •..•••.••••• 1575
Maternidade ll�.
Hospita! Nerêu RamOl ••••••••••.•n
Santa Casa .............•.••••••• 103'
Casa de Saúde S. Sebastião ...•.• 1 r�.
Assistência Municipal ....•.•••••• 166f
Hospital Militar <............ lb1
}48 B. C. .. :.............. l�.G
Base Aérea ....•••.•.•••••••• .. • 71;6
7· .&. L A. C. ...• _ ..••••••• , • •• 1·5�J
Capitania dos Porte•••.•. o • o o • • • • • Ui5.
16- C. ·R. lbll�
Fôrça Policial . o .. • .. .. .. .. .. .. • • I�O!
Penitenciária 1511

:0 Estàdq: � ••••.. . . . . . . .. .. lIJr-....
A Gazeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 165&
-Diário, da, Tarde" •••...•.•••••• 1.l7�
L. B. A.......•......••.•••••• 1641
�mo. F""""'ári. Ortiaa .• -� . . . • . . "I'�

FARMACI,AiS DE PLANTÃO

ç;VIDA

flMIN N
NOCETTI, lftPftGESSE & cln�

•

leireiros terninou, finalmente, por
um entendimento fraterno. O mo

delos rwpresenbavam cortes me

nos longos, mais prudentes. com

belas' argolas 'e cores nenhuma
Os scrtidégios da cabeleira foram extrarvagància '.s·e notava: - cô

dos mais cantados pelos po-eta. A res vivas, claras corno .o "roux
Mitologia, a Historia, a Bíblia evo- Toiti:en"; "'l'OUX" ouro .ou falha mor-

eam Ias oaille.JeilI'as.· ta, Fazia-TIros lembrar toda apce- Cadastro Social dó <,0 Estado»-Nosso tempo confére aos caoeíos sía dia mundo :
� grande írnportáncía. 'roda mulher, "A cabeleira ondula-se ao, sabor
por mail') simples que seja, faz sa- da car-icia" - dizia Valery.
crifícíos 'em seu favor. A conta Além do penteado diário,' os ca
da cabeleireir-o é um dos pontos beleireiros a;presentaram como

nevrálgioos do orçamento familiar "grand clou" os penteados de soí- Nome 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• �.�

e a atitude de. crer tas mulheres du-. :rée, compostos, trabalhados, onde
rante a .guerra, dando pll'elf8Jrêncj·a I nem um só mexe, nada vive, mas

Sexo ••............ Est. Civil •.....•.••..•. D.· Nasc, . .......•.••.
,

.

a. u:ma visita ao ca:be�eiJrei�o a uma que de repente se torna algo de Pais ..........•....•.•...••.. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••
, .

visita ao açougue, nao foi despro-

I
parecido com obra darte, Cabelos

vida de certo heroismo, o de sempre que ornam um perfil, coques sabía- Esposo (a) ; ........•...........••.....•.......••..... J' ••••••••••••• oe-

se mostrarem compostas diante do mente retorcidos na nuca, cabeças
invasor e ;não demonstrar traqueza compostas como que pelos dedos Emprego ou Cargo •......•...•.••.......•......•........•...••.. , •• �

nem desânimo, de escultor. I. Cargo do Pai (mãe) .•.......•...••••.•..•..........•..•....•..•.••.• _"
Recentemente, um Congresso Os: poetas que gostam de cabelos

.

Internacional reuniu em Paris espalhados não teriam gostado, mas Observo ..•...•.•.•.•.•.•.••..•••••..•..•...•.•...•••••..•.••.•••.•••• o·'

quarenta mestres cabeleireícos que ,piara os pintores, que riqueza! Pa-
t d f d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• ••••••••• ••• 6'

'apresen aram 'a ' me con I1élJ es es-, r·êúam ter sido feito para eles, es-

trallrte!,ror� ses.�enba jovens ve�tJidas €H� fios� de, pérolas, e,i\.sas jóias re- Ag,radeceriamos, 'também, a 8eDltileza de noticias de nascimentO®,l;'
pelo� .n�als oe1�r.e\ costureiros �e l!,lZElIliÚe,S colocadas sobre os cabelos casamentos e outras, de parentes 811 de pessoas amigas.
mag'\Ilü9�mente . penteados. DêPOIS

I
lisos, laços dê veludo em meio a

do aparato de estilb, inclusive a um jogo de argolas, JijassarotS, f'Io
guarda T,epuhliI0ailll.a. Procédeu-se res e esses paeaísos faustosos 1'8-

Estarão de plantão, dur,anúe. o ao desf1J.e. Em verdade, ante tanta I luzindo GQn1 toda grava, numa dís
mês de março, as seguíntes tar-, beleza, nem eram necessárias ex- cíplinada arquitetura.mácias:

10 _ Sábado .:_ Farmácia Mo- phcações, a;phcando-se mais do. qu@ Mas nã@ .há d"IÚvida Que, ,"elido

derna -,- Praça 15 de Novembro. nUllroa a ordelm de Beaudelaire: - essas montag1EmS magrrÚ·ic.as, tives-
2 - Domingo - FarmáJcia Mo- "Sê bela e Gaj.a ...tf�" Mas a.s decla- s·e talvez razão uma Bspeútatdol'a

derna - Praça 15 de NÜlvembro., r.a"Õres então feitélJs nos ·ensinaram ao d' d b f'
8 _ SábélJdo _. Farmácia Santo v

. lzer, cumo num ,esa' ·a o: -

Antônio _ Rua João Pinibo. que ·e.sIVe ano, o penteado não com- "Tudo i,SLO é maravilhoso, pOlf'ém,
9 - Domingo - Farmácia Santo bateria mais o a.)1,apéul a insidiüS'a como me sinto bem em .sentir um'iAntônio - Rua Jo·ão PintJo. Juta qu� separa;ra modista e cabe- pouco detSpen,úelélda ... "
Ui - Sábald0 - FarmárCia Ca-

,tari,nense - Rua Trajano·.
16 - Domingo - Fal'mácia Ga

tarinense ___; Rua Trajano.
.

22 - Sábado - Farmácia Ran
liveira - Rua Trajano.

23 - Dómingo - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano.

29 - Sába,do - Farmácia Santo
Ago51tinho - Cons,e1heiro Mafra.

30 - Domi'ngo - Frumá:cia San
to Agostinho � Rua Conselheiro
Méllfra. .

O serviço noturnQ será efatllado
pela Farmá<cia Santa Antôni@ sita
ti rua João Pinto.

PENTEADO DE PARIS

AGENTES GERAL DA (IA, DE SEGUROS _elA INCONflDENCIA»)

Por Susanne NORMAND
Copyright do SERVIÇO FRAN
CÊS DE INFORMAÇÂO

Secção ,RADIO-TECNIGA ,...... Aparelhamento completo para,
concertos em geral em radies, transf'ormador es e

aparel hos e letr icos.
Secção MECANOGRAFICA: Oficina aparelhada para quaquer
serviços em .. maquinas de contabihdade s, e screver , somar,

calcular, registradoras ·e rnimiogrsfos.
Secção de representações e seguros ..

Escritorio de reoreseotações, consignações e conta propria.
Rua João Pinto N.o 32 - Caixa Postal N." 278.

FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA
Aceitamos ágentes para o interior do Estado.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o .obséquio de preencher o-:

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmoe
quanto i antes, o nosso DIOVO Cadastro Social.

VIVE,RES EURO P'A
"para

(Alemanha todas as zonas. Austria, Hungria etc) por intermedio da.
Hudson Shippi1'lg Co. Inc. New York.

Diretamente dos depositas na Suissa .•. Entregas rapidas e garantida••
podendo ler telegraficas .•• A melhor organização no genero, fundada;.

em 1893. ··"Variedade de sortimento., U

PECA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGA�IZÃÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schmidt, 52 (tojo) •• FLORIANÓPOLIS '.

"Quem extraviar 011 inutilizar (II,�

certificado de alistamento pagará,
multa de 10 a 50 cruzeiros, outroS
sim .inconerá em multa de 20 a ,USOO'TI M O EMPREGO

(NA CAPITAL E NO INTERIOR)
Precisamos de pessoas de' amhos os' sexos, ativas e emprendedoro9, relaciona
das e ambiciosqs. Otimas con dições. . Mesmo nas. horas vagas. Em qualquer

cidade. Escr'ever à "Edificadora" Rua São Bento, 260 - São Paulo.

cruzeiros aquele q.ue &xtravi-ar ou'

inutilizar o Certificado de Reser-'
vista" <

(Art. 129 da Lei dô Serviçe Mili--
tar).

Rio� . (:A. W.) - 1!lm €b�Jlse

qtUencia de tsre·m sido, dist'i"i
buida� ao Mi,nistério da Via�ãe
e não aI\) da Gu'e-rra, eomo tra
dicionalme;nÍge v::i-l'I.h.a !Sendo
feito, as vel'!ia.Jl (!i'e�tina(!ila$ ao

:r>rossegui{m��t@ lias roftOiVÍas'
Ponto Gl'lt1,�a�Foz 40 Iguaçu!,
La�es1R:i{) N�"o e PaI"Ilami-.
rim-p.etroUna, e aténden.do ás

Isuge,SítõelS do titular da'quela
pasta, dev;erão ser SW'Ipensos,
a parrtir de�ta data os traba
lhos de GOI1&tr�ção das sUlpra
mencionadas estradas, a cargo
respeeltivÇ!,mente, da C. E. R. 1,
2.c Btl. Rd@, e, C. E. �. â..
Nessas eondições, o ministro mento de todo o material per

em nota, de ontem, ao Departa- tencente ao Ex,ér!Cirto, dristri
mento T'étCDJÍtCo e de P;rodução buidos ,aquere13 elementos, mni
'dete\r1mill!l.'Ü-H qrt1!e es,se o;rgão tares, e com a entrega do. res
Pmmova eom irgencia' ai> pra- tante á a:llltorLdla.de· cred�11:cia.da
denci3Js re�aciónad:al!l com o des pelo Departamento Naeional
tino do p�s-soal, com o recolhi- de ESitradas de Rodagens.

L\b I'·a 'o·[.a ·orlo
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M.ontagem de rádios. ADolp1i

ficadorel-Transmi,s0>res
Material importado' direta'

m-ente dOI U. S. A ..

Proprietário
Otomu Georges Bõhm
EIecba - Tecnico - Prof.is.iOJla)

formado na Europa
'F10rian6poUs

�ua João Pinto n. 29 0- Sob.

.

I
I

RETIRARAM SUAS CANDÍ
DATURAS

Tôd�s as bebida.s, inclUSIve as
fabricadas em ontros Estados,
retiraram suas candidatura�,
para f($inar nos lares catari
'aens.es, - em visla da certIslli
ma vU-ória de aperitivo KNOT.

Suspensos os traba ..

lhos em rodovias
.

-= .

EXTRAVIO DE .APOLICES

I

I ..

Andrl! Wendhausen Junior torna publico que foram extraviada.,·
as seguintes a.policas estaduais: duas (2) da Lei' n. 769 de 23/9/1907.
80b nrs. 151 e 161, no valor de Cr$ 200.00 cada uma; quatro (4) d.m ...1\
mesma lei acima, sob nrs. 157. 158. 164, e 165. no valor de Cr$ lOO.O()<·
cada uma, e finalme·nte uma (1) das leis nrs 507 a' 5.49, relpectiva
mente de 22/8/1901 e 15/10/1902, lob n. 545, todas nomi,nativas.

Declara, eutrosim, para latisfação da exigenci.:J do ·art. l61:.d�·
regulGmento baixado com o decreto n. 17770 de 13 de abril de 1927 i

que foi �traviada a apolice «UniformizadoD, parte';lcente a Anc;iré..
WendhauseR & Cia. sob n. 223401, no valor nominal de Cr$ l.ooa.tlO;.
juros de' 5% ao ano, ett}itida pelo decreto n 4330 de 28 de janéiro>'
de 19til2, Reilicitando a quem tenha encoRtrlldo as apolices acima.

referidas a Hneza de entrega-los nesta redaçao.

Florian6polis, 21 dá fevereiro de 1947.
.

ANDRE' WENDHAUSEN JUNIOR

lOSSE O BR�ONOUiT[

f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAUO-TerUI-felra 4 de Mecco de 'I9.f1 3

:8$twJ! Jp��Jl��Jli�fJ�i!�A 10 novo presidente do Urugu�i �;:%�I�;�f{��!�����...
. DIa 3, as 14 horas : P,ROCESSI) JVIONTEVIDEO, 3· (U. p.) - Pre- direitos essencrais da pessoa nu- vidência social e pela União, Es-x x x N° JCJ·',38-47. císamente ás 15 horas e.45 minu- mana ".

_ 1'OOo-s ou Municípios era proibida,PREMIOS EM LIVROS Reclamante: Antônio Dias. tos do dia 10, prestou juramento, Stll1S!l'(WU OJtj:B00A e O'!l(),IP'l:lJl eu visto ,q/ÍJoe se equiparava .a acumu-
"O Estado" Reclamada : Lívraría Progresso. I' Clamo 'presidente da República, pa- ?�i�>ar� seus esforços em prol ,da 1 los de empregos públicos. O D. A.Por todo êste mês

Objeto: Salários. ra o período 'à-e 1947-'51, o sr. 'l'o� instalação e progresso da" IndllS- S. P. foi íntransígeníe ruest.e sen-"iniciará a distrtbuiçãn de iivros,' Dia 3, ás 15 horas: PROCES�L) i más Berreta. 'Substituirá na supre- 't-rJas. do campo, cujos produtos tido; até que em julho de 1943, as!inclusive romances, entre as pes- N° JCJ-12-47. I ma nnagístratura do Uruguai ao consí.ítuem a coluna vertebral de' pensões passaram a ser acumula-
,soas que constarem do seu cadas- Reclamante: Otávio' Franeisco sr. Juan J. Amezaga, economia uruguaia.

'"
das com quaisquer outros proveu-da Silva, ! 'I'armmado o juramento, o pre- I) seu ideal, em matér-ia :nterna- .tos ou pensões. Oontmuava po-,tro social.

Reclamado : Roberto Müller.' sidenee Berreta pronunciou um cional, assegura a continuidade de rérn, a proihição de um associadoAssim, QS que ainda não tenham Objeto: Indenização, • ! discurso, em que disse,. em parte I prmC]lHOS e açao na donduta da,' dê Instituto ou Caixa, ou f'uncio-,preenchido o coupon que diaria- Dia 5 ás 14 horas: P-ROCESS.O· que "os .cídadãos, mediante eteí- relações exteríores do Uruguai nário público, poder contriibuir.mente publicamos, devem fazê-Io N° JCJ-39-.47, I ções" I ivres, que confir-mam uma Bepúblíea que se sindicalizou pe- a rnais de uma instituição Ü'U para.

Reclamante : Osvaldo Po;r1'íd.io: vez mais a austeridade democrá- la sua invar-iável solidar-iednrle o IPASE e ouóro Instituto ou Cai--o quanto antes para concorrerem a

I d j A CI
.

íd i d Ih d
Miranda. . tica do prest ente mezaga, ao o.m. ,as normas jurt icas, nas ,.- xa. Quando estivesse trahaí' an o.tão interessante iniciativa realizada Beolamada : Indústr-ia Brasileira me fazerem alvo da máxima. nonra, retr-ízes éticas e postulado da CO!Il- 'para dois ou rnaís empregadores,·tsob o patrocínio da "Livraria Rosa, de Peixe Limitada. i impuseram-me também pesadas fr'aterrridads panamer ícana. tinha que optar pela ínscrnção nes.-á rua Deodoro, n. 33, nesta CapitaL Objet-o: .Salár ios aviso-prévio e obrigações, ás quais procurarei Sao,

.
portanto assim, realmente ta ou naquela instituição, porquehoras extraordinárias, 'atende,l' sem af'astar-ene 'e sem ausp.rciosos os presagros que' po-- não era ,permit1d'0 o acúmulo de. •• • . •• • . .• • • •• ••••••••••••• Dia 6 ás 14 horas : PROCESSO consentir que ninguem se afaste dern formular-ee sóhre o êxllo, que aposentadorias e outr-os benefícios.ANIVERSARIOS: ?'lo JCJ-I0.,47. dos deveres e direitos consutueio- o futuro deparará á: gestão do no- As pensões, por serem benerícios• Reclamante: João Baptista Pros- na ís, Tenho sido '� sou um _!lomem vo presidente Barreta, que che�a concedidos por morte do. associa-STA. ALAIDE CECI DI I dossini.

. <:Ie ação e de partido, que nao tuja a prunen-a magistratura snalteci- do, !podiam, desde julho ...43, s�rBffiRNARDI Reclamado: Salomão Palaenick. a luta, mas pelo cornbrár.io, entre- d� pelo U/�amme consenso de ade- acumuladas, desde que o beneÍl-
.

, Objeto: Salários. '

go-me a ela com. ardorosa smcerJ..;- sa_o adm,wa;tloVa de seus compa- ciário depe'ndesse e,�ono-micamente
.

Transcorre .hoJe a. data natalI- j' Florianópolis, 1 de março de da,de
..Pens-o co!ltmuar lutando, aU tno-tas. de .mais .de um assocIado-. Ex,emrplo,:"ma da 'sta. AI'a�de CecI Di Bernardi. 1947. � 10 IImlter de .ffil'nhas forç.aos pOlI'ém pail ,e fIlho ú'ontrlbUlra:m para orJOVEM VILSON GUArRANI VIEIRA I Antôni,o Adolfo Li,sboa, Secre-

. comJPre.e�do, ,que devo a�a.star de lAPI; o, fliho sO'�telro e,ntr,ega�aCm' . .' .' II tári,o. meu espIrIta a,s oí-usc,açoes, €spe-

C U T I
sen.s sa.larlOls ,no fIm do mês, a mae

.

o emora seu naba-hcl.o,. hOJe, o
VISTO: \ rando assim com larr,g1ueza,. e para ,ajudar a 'pagar as despesas.. Jovem VJ1s0!l Guaram VIeIra, alu-I F,ranois'co de Salles Reis, Juiz- equ.animidade ,u,s severa.s. 'respon- .' da -ca,sa, porque o pai. ganhava�.lliO do InstItuto de Educação de Presidente. sa.bl'bdades que o ma,ndato da 80- pouoo, ,Por mOI'be do paI e do fl-.Flo,ri'anópolis. '.' bera.nia.. IJompo,rta. lho a viuva ,podia requerer pensãoPosso vos assegurar que não ao IAPI como viuva e como mãe

MANOÊ� WAGN'1:"R MI·o',·ste· r,·o da trago comigo ,paixões e sim o afan CAN,SADA vi:uva. Com o decreto-lei nO 8.821,
Aniversariou-ae,

.w. de honrar, com um trabal,ho 'Jns-
.\ •

oe 23 ..1-46, não mais é pro'iibido o
-

ontem, o ar,

I
·

b pi,,'"o, a dBmocC'"", Que ,Ji"m,n-

m
....'.:.:.::...::.:. e sem ViÇO acúmulo de benefícios (ajposenta-.Manoel Wagner, estimado corner- afiO, a do sua a'utenticidade honrou-me de daria, auxílio pecuniári-o etc.) d.e:ciante em Aririú, município de

E D (T A L "maneira. si.ngular, ao ,el-evar-'rrl:e d.e _ :.,':'::: .sorte que, um indi,víduo que tenha.Palho;.a e memb,o do D:retario
.

. 'd d u. 1 . O 'F pDsi,ção\ social humlilde, á PI'l'l.ll_êI- -:;;. ,,.,, :t·:' As pérfidas ru- malÍs de 'um ·emprego, dev,erá con-_Municlpal do P .S.D.

I'
,De 0[, �m o ",en 10,r a,pI ao,' ra, magistratura do P,ais". i: gas.n8 testa e ao tribuir para {,antas I11Jstitutos' ouO sr. Manoe! Wagner fai ontem, do.s Port,os deste Estado, fa.ço saber

Na 'paptle :liina,1 de sua ü-raçãü, ',fi,: redor dos olhos, Caixas quantos seja,m os e.mpre-.muito cumprimentadCíl polos 'tleus a quem I,nteressal', possa, ,qu� S08
Ber'l'eta disse que sem wgarrar- as sardas, man- gos.',amigos, acham abeI1ta;s nes,oa, RepartI,çao, as
mo-nos a ,quq<}.quer innuência me- chas, cravos e e6- Abre-,se exceç[o aos funciornários'. ·1··········· mscrIçoes para os exames a se: lho-I'wda que v,e.nha do- ·exterior· pinhas,sã() traiçoeiros inimigos da da União, do.s Estooo& e MuniiCípios.:NOIVADO: rea,iI'7;are� ,na ,segunda qUl'llzena de � porém proC'uraooo extrair 'o pos- beleza da mulher. Quando surgem que, pod�rão optar p,ela ,ilThscriçàoCom a ,gentil Sta. Nivea Marques marc:,o: do corren�,e �no'C�af�a, . ,ates. si.ve-l d'e noss.a ,própri� :experiência estas imperfeições, lançando nu·

na .instHILlJiçã'o própria dos funcio-segumtes ,prohssoes. on eI en
e os matel'laIS nece.'lsarIOS pa,ra -a vens sobre a sua felicidade, con- nárws, desde que o façam dentro:Noo,es, filha da exma. vva. d. Do- de carga, mestre de .pequena cab�- obra ,que temos de i,r ap,erreiçoan- fie nas virtudes do Creme Rugo!. de seis meses, a ,contar da data d'3�n'flItiIa Mallques Nunes, -ajustou t�gem, segundo condutor ma't;IUl- do, de modO que cad .homem ·pos� .. Rugol corrige rapidamente as cau· admissão no novo emprego. Se nãollupcias .() jovem Gustavo 'Neves llIs'la, segun�o caTIi?l�-tor m_otorIsta, sa Igozar de um niv'el de vida, su- sas do envelhecimento prematuro optarem no prazo, deverão oolltri-

.:.Filho, filho do nosso brilhante co- .contr� .mestl e, .pratICo! PI a'tJlcante fioiente alto, tanto no Hsi·co como da eutis. Este famoso creme em- buir ao Institut,o ou -Caixa a 'quede pi�aLJ.C�, arral:s, patrao. �e pe'S��! no- espírito". '. '
belezador, usado todas as noites

!leu empregador ,estiver sujeito .
. ]'éga de imp-r,ensa Gustavo Neves, atalaIrudol, J!lestre amadoI

,e
co

I
O dis,curso de Berreta, IJ.reve em suaves mass9gens no rosto,

com direilto a gozar todos os bene-.ti'Ílular da Secretaria da Justiça, dulor motor.Ista, ama,dor.
. foi i,n,Lerrompido 'po'r frequentes pescoço, e todos os dias como fício.s daí decorrentes,.Educação e Sa.úde. 2,

.

Para mehhol'es eSCllar'emmen-
aplausos'. Ao termmar,_ B-erreta 1'0 base do "maquillage", remove as Foi 'Um gr,and'e passo a favor

Parabens do "O ·&tooo". �os ,sobre o a,ssunto em ap-rêo�, o's; alvo de extraordinária ovação. impurezas que se acumulam nos dos que prooisando de maLs de umlnteres-saodos poderao c.omlI!a'I ecer ,. A vida pública do nO'Vo presi- poros, fortalece os tecidos, dá vi· tlmpreg'O quando, válidos, poderáo,na Se�reL�rIa dasoa .Caiplta'lll�. dente que acaba de ,ser e.mposs,ado gor e mocidade à pele. Com ape- quando doemtes, ser beneficiados,CONFERENCIAS Capl'ta,ma das. P'ortos d? �sta�o no dia 10 do corrente para um pe- nas uma semana de uso do Creme
por mais de uma ins'VHuição deTerão inIcio na. próxima 4a fei- de Santa eatarma" FLorJa<llopohS" ríado de 4 alnas., 'este tra,ncedental- Rugol a sua cutis poderá. ficar ma- previdência social.. _, 110 ,de omal'Co de 19,17. I . t'

.

lC llada co'm a e\rOlllC'�O eia,limpa e acetinada, aumentan-
.

:,ra as 1930 ,h. oras no salao do De- -

d' 'L' . t COllt'nho,
,m,en e VI,I' l .

.

' _<_" •
,

. Nelson, .

o I,vramen o," I,. '; pOIIí.tioa e econômIca de seu ;pais- do os seus encantos e protegendo
.. mO'!lr,ata Clube, as oCOII1fereIliOlas do. IDscr,lturarlO da ola.::,se G - Se- .

de,sde os 'Pl'i,ILCipios do século, a LI , a sua felicidade. A felicidade
Pe, Alberto Fuger ,s. J. I cretarJOo.

_
o presente. Secr,etário de Seguran- de amar ... e ser amada.

As palestras obedecerão a uni
. - -

ça no DepL de Ca,nelones .em 1914 CREME
�Ilrograma de ,soci-ologia, que se Pel� queda e.logo' Intendente Munici,pa:l e Pr'e-

RUGO'L_
_" ai!

sldente do Conselho de Eslado em[}l'lOlJocmgarao �be ao me.s de nOlVem-

d ·-F.' 19/12 e Minis'oro de Obras Públicas
. .bro do ano em curso.. e ranco no governo passado (1943 e 1947).Por nosso intermédio 'estão con-I p' ',s 3 (D P.) _ Os ob:s�r- Cara,cterswd� co:nti.I�uador qavidadQs 'para as<si,stir as referidoas

I
an ,

h"
.. obra do, ·estadl&ta e refor.maDo Sr.

'. .
.

. vadores eSlplan 01lS Imparc.Ials, i BaLi.Ile, .indi:scutível condulor po- '.,eoTIfe1'enClas todos os estudIOSOS do

acredi,tam que -os chefes do i l,ítiC-O e ideologi,co do Partido ÇO'IO- A I V petrell·ca se�.a.ssunto.

I exéreito espa.nhol aceitf1.rão o· rado, no peri.odo, co'nx�o·raneo. a ii .

P1ano IDonárquico-reptU!bUl0ano,! o sr. Berr,eta a,grup_ou e� tOtI'tno d: I Passo Pisciaro, Cicilia, 3

I
. ,. ',' sua candldatur.a, ,naü som'en e o�.

( P) A l'd dpara que o dlretorlO
. �:J.lÍar ! votos {ie sua fração pOiÍ'!JilC�,.COlIllO i D. .

- ve OCI a e com

a;ssUlIlla o ,poder, d-eS'aJo]ando '0. twmbém das restantes desldenclas jque .avança a monstruosa tor
'general Flrranco, dando tempo: colorwda.s..

. _ Irente de lava do Etna deüres-
sufki-enrte ,para que as pess'Oas' ?\la rucenerOOa ,conVlÜça?, Ib,d.emdo- ceu pare umas sei;s polegadas'cratJroa ofereoe seguro pen OI' ,el .' 14 t'-cons'iderada-s culpa?las de fas-., uma a,ção palítilca :e a.d:mini,s'tTati- nuus (menos de een lIDe

I ciSltas possam fugIr da Espa- va. austeramente -ONentada, p-O'1' um. tros, po,r hora), ao soprarem

Inha. 1 a.cendrado e expontâ;neo. aca�amen-Ifrescas ra,jadas que impuilsi�-
I o.s observadore:s opin3im que to ás normas constllbu�lO.nalS. '. !nam urna constante garoa, so-Fpolilll .. 28-2-947. " . I "Meus gov'erno - dIsse, asplt a

E "tl, la ,ESI�nha e agora ma:s mo-, a ser soLiBito def,ansOT do-,Povo, e; b:r:e o vale do, Sa�'t«? spIn p.
....-------------... nar:q'l1lca do qUe repubhcana e: em tal mérito prwmgnal'a .a. mp-IJa começou a ,Sol�Iflcar-se a

que os espanhóiJS, que tememllhor de. seus melO,s :mater'als �,� im�nsa .muralha de uns, 20 me

""'"',a guerra civil mais que J e.�JstênCl& e o .a,oresclIfiO'ld.e s: tros de alJtuI"a, de rocha derre-UlU-"
•

• •

! acervo Intelectual e mora., sera
.

• •••••••••••••••••••••••••••

qualquer outra' cOl.sa, aClfedI� cultor reSipei·toso da d'iognida,de e tida.

B A' Rta,m que a monarqUIa mantera
a ordem ,com a maior eficiên
cia e memos re.presalias.'

\
Nanking, 3 (D. P.) - O ge-

neralíssimo Chiang Kai-shek
assum.i'li o cargo de primei.ro·
minisrtro da Ohina, em vinude

Ida renú'I1Cia de], seu' concooha-
do, sr. V. T. Soong.
A TITULO PROVISÓRIO /

Nankin, 3 (D. P.) - O Cnn- ----

selho SUipremo d� Defesa Na
cional aprovou a renúncia do
primeino mini,stro Soong e de
signou o ptróprio g.ene,ralíssi
mo Oria.l1g Kai-shek para '0

cargo, a títul'o provisório,
cUillullativamente com o de
presidente do exooUJtivo.

Algml1,s observadores pTet�m
der que o generalíssimo, remo
del3irido o gabinet�, venha a

in-Icll1ir nOo mesmo, pela primeira
vez, elementos dos partidos da ,

minoria .

Antonio de Padua Pereira e

(acilda Santos Pereira
participam 001 seus parentas
e às pe..oa. de SUOII relaçõea
o na.cimento de seu filho
LUIZ ROBERTO, ocarrido

nesta data.

Jorge H. Barbato e Benta
A. Chertm

tem a prazer de participar
aos parentes e amigoa o 'nas
cimento de aeu filho JORGE
HUMBERTO, ocorrido no dia
24. na Casca de Saude e

Maternidade São Sebaitião.
Novo presidente
da Vbin8

.

Declaração.
Valter Bruno dos Santos,

·casado pelo regime de sepa
:ração de bens com Enedina
,Lopes dos Santos, declara
·que não se responsabiliza
por quq,lquer divida que a

..Tneama venha a contrair
nem manbrn com el<:t qua!
-'quer compromisso.
.:Fpolis., 27/2/47.

SERVICO DE
,

METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14 horaa

,,-do dia 4 na Capi tal:
Tempo: em geral inlltcivel.
Temperatura: e.tável'
Ventolll: lIuéste a nordéste frescos.
Temperaturas ex'tr..mo. de ontem

. ".lmcíxin->.a, 28,6; m·ínirna, 22.1.

/ .

A primeira Agua de Co};ônia feita
no mundo foi fabricada na cidade
de Colônia pela. Fábrica de ,JohaD
Maria Farina.

o ESTADO. encon-·
Ira·se à v'enda na
banca de jornais

cBeck"

B R I TO
o alfaiate indicado
T lradentes. "I

AlviM & Freitas, Ltda.'C.P. 1379·5. Paulo

1, :

Camlaa_, Gravatas, Pijamea,
Meia. da. melhore., pelol me�

Dores preços .6 na CASA MIS
CELAN'EA - RuaC. Mafra, 6

Vende-se um, bem sortido
e bem afreguezado
Rua Tir�dentes

,TOME ". '. ,I. ",f,'IJ'rY \.

','
'... e�fll? •.•. i'?'t· ��()TI", ',' ...•

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

COMERCIANTE: Dá, um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI. d�e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultm;al ' dos catari�enses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. 'A. XI de Fevereiro).

I NIVEo\ • GUSUVOI
______________n_o_iv_oe 1

Aproxime-se mais de seus

I amigos
e parentes enviandO"

. -lhes' um número da revista O

I
VAJJ'Fl no TTA.TAf. �Mel'io de..

dicada a Florianópolis

Neves e. SenhoraVva. Donatila Marques
Munes participam às peSlloaa de

suas relações o contrato de

caaamenb de seu filho GUS
TAVO com a IIrita,. Nivea

Marques Nunelll,

participa aos parentes e ami

goa o contrato de casamento

de sua filha NIVEA, com o

sr. Gustavo Neves Filho.

Florian6polis, 3 de março de 1947

Só USO Kolynos!'
diz Mede Oberon

r
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. ESTRAGADA POR ESPINHAS

AiNDA EM roco os QUADROS
DO .IMITADOR DE

I
VERMEER

(S. H. L) - Infor�a de Haia,
�lue foram paresentadas 'em juizo,
oedídos de indenizacão contra o ar

tista van Meegeren, num total de
6 milhões de florins ou seja mais
ou menos 42 milhões de cruzeiros,
por compradores dos quadros por
ele confecionados. Alegam estes te

rem sido snganados, p.ensando que
compravam verdadeiros Verrneers
do seculo XVII. Conforme foi di

vulgado van Meegeren pintou 6 te

las de género Verrneer e 2 do gene
ro de Pieter de Hoog, em uma imi

tação tão notavel.: desses dois anti

go mestres holandeses, que os

maiores peritOls em arle,piOlorica
foram ilud'idos, declarando-<éls legi
timas. Van Meegeren obteve pela
venda dessas Suas obras uma soma

equivalente a 50 milhões de cruzei
ros. Na súa defesa alega, que os

seus quadros valem este dinheiro,
e não são falsificações', porem orí

ginais por ele executados no estilo
dos grandes mestres.

'

SALSAPARRILHA DE ,BRISTOL

ou outros .intomas proveniente. dá impureza e do empobrecimento
,do' sangue, lembre-lia que durante um iléculo a

tem aberto as portas da felicidade a quantos a t�m tomado para

depular e, restaurar seu sangue. Faça você a mesma coisa!

Geralmente. uns poucos vidros, tomados de ocôrdo com as instruções
no vidro. bostam, para, corrigir êstes sintomas.

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

,

DOENÇAS NEBv"1)SAb
Com os progressoa . da medieia

hoje, as doehÇ1l8 nervosas, quandt
tratadas em tempo, são malM ,er·
feitamente remediáveis. O cur"nll.t.
lismo. fruto da ignorância, só poli.
prejudicar os indivíduos afetados ••

I
tais enfermidades. O SeIWi�o Na
donal' de Doenças mentaiS "disp"
de Um Ambulatório, qbe atende.P'''
tuitamente os doentes BerTOS08 1..
digentel!l, na "Rua DeoIIoro U. ... ,

, •• U' Gor... dilri......

I CASA" Misc·Ei.A�iiÃ· 'dis;;i:
buídera dos Rádi�s R. C. A
V'ctor. Válvulâs e Discos.
RUA Conselheiro MafrR

FORNITURAS
OURIVEIS

E UTENSILlOS PARA
E. RELOJOEIROS

Balances para oficmas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para d�urar e pra

tear - Cordas. vidros para relôgios, etc.
Preços e prospectos com a

CASA 'MASETTI
Rua Seminário, 131 - 135 .,- São Pauto.

o Sabão

MISSÃO HOLANDESA NA AME
RICA DO SUL

(S. H. 1:) ---" Comuníeam -de Ams
terdam que uma delegação holan
desa de 5 membros deixou quarta
feira aquela cidade, por via aérea,
com destino a Bueno-s Aires, afim ':
de esóabeleoer um acórdo comercial
com a Argentina. S.J.T_ Teppema
do Ministerio dos Assuntos Econo- I i
micos,

.

é que chefia a delegação. Os i
holandeses tem grande interesse I!
e.m abter parte das colheitas argen
tmas, enquanto a Argentina é con
siderada um dos maiores importa
dores poteneíais dos produtos ho- ,I

land€\S€\S.· 1 '

, !
I

"I"�' As' algemdS "

A PRODUÇÃO DO "KAPOK" Desejando livro�
(S. H. L) - Chegam-nos noticias

I! sõbr-e
de Batavia, referentes á producão qualsquer- assuntosde "Kapok" informando que o "out- I I
look" .exístente na Indonesia, fonte

I peça -os a

que abastecia' 83% do consumo LIVRARIA ROSAmundial, não s-e mostra nada pro-
missora, pelo· menos 'nos proximos Rua Deodoro, 33anos. Estas ínformações foram
prestadas pelo Dr. Kreen, chefe do fLORIANÓPOLI S
Serviço de produção de Kapok das
Indias, Disse amda que sem dúvida At d 1 S

I
alguma as Indias estarão produzín- , :

en e pe O ervke
do dentro de poucos anos, metade '" de Reembolso Posteil. '

da produção anual de antes da gue-'... _'
' ."

rra, ou seja urna colheita de 20 mil
toneladas.

"Senhorita!
Ao escolher seu perfume werifi.

'que se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria 'F'arina " que já era

preferida pela corte imperial de
D. Pedro II

Empresa ((Construtora Universal»
A maior Organizaçao Predial do Brasil

,

AVISA
A todos 09 portadores de títulos desta conceituada empresa

legalizar seus títulos, afrm de obter o' reembolso de acôrdo' con:
Q Decreto-lei nO; 7930 de 3-9-45.

Para" maiores e scl ar ecimentos, é favor diri'gl -�e ao esc-i
tório central nesta Capital. sito à fi..a Fehp e Schmidt s/n
Florianóporis.

'

NB. Não faça sua inscrição em outra emp+e sa, congênere:
sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas ..

CONTA CORRENTE POPUi..,AR
Juros 51/2 B. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação. com cheques

BánCo do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: r:R$ 6O.QOO,900,00
RESERVAS: CR$' 1 :1.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FloriãnõpOnS

Dr. Henrique Srodíeck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAIS0) - Florianópolis

CURSO DE MOTORISTA

.'

e - .---

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profrsstcnal
Teoria e prâtica - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para' reparos de urgência.
Auto-Escola '-47.77

GA.RAGE UNIAO - PRACA GAL ·OSÓRIO. 40.

-

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIA WETZEL lNJ::lUSTI1IAL�JOI'NVILLE (M !I rc ti rftjl sr

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
,

.'
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Notícias da
França

Envie ao seu amigo distantt'
um número da reyist:t O VA
LE DO ITAJAt, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

�stará contribuindo para
maior difusão cultural,

de nossa terra

Excursão à lua

,N21j�
'PARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS

.

ESCREVA o SEU ENDERECO AO

U'BORnORrO 0011 \S. L
CAIXA POSTAl. 36'

SI-VMENAV • SANTA CATA�

êanteA Emprêsa de Onibus
Cetartne

O VALE DO ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA
'..

ROSA

A Eletro-Técnica
Inltalando-Ie Q rua Trajono. n. 25. tem o prazer de comunicar

ao dlstin�o povo que. �o..ue técni(lol' habilitados a executar quaia
quer lerVlços de .eletrlcldade em geral, corno sejam; enrolamento. de
mO,tous. dínamos, transforroQdo�e., ,consertos de rádioli ou quailquer
outros aparelhos elétricos e inlta!ações de luz e força, pOllsuindo
tÇ1mbem uma secção da v�nda de elltabiJizadores de fabricàção pr6-
p:ia 6 rádios dali melhores ma�caa.

'

Visitem-na sem compromisso.

FARMACIA ESPERA,NÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

'Drogas nacionais· e estrangeir,,� - Homeopátias - P�niu
marias - Artigos de bor�..,cha.'

Garante-se à exata observância no 'receituário ,médico.

G.
Agêodae II Reprelentaçõ•• em

Oeral
Ma triz: Florian6pollll A D V O G A D O
Ruo Jo!o Pi_to I o. I!I Crime e civel
Caixa 'Postal. 37
fi.licl: C"GlCiúma

Constituição de Sociedadea

ftua êloriano Peixoto••/0 NATURALIZAÇÕES
(Eall. Prõprib).

I
Titulo. Deafaratórios

Toleliralnaa' -PRIMUS· Elcrit.• - Praça 15 de Nov. 23.
Agent•• uo. prlnoipale lo. andar.
munio{pt". do Etttodo 'Relid.. - Rua Tiradentes 47. I. , .. , . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . • FONE •• 1468

I .

APENAS Cr� .
Com ena infia. quantl. V.e4

eetá aunliando o, seR pr6xim..
Contribua para • Cab:. 4. F..sJq.�
aoa IncUaentell •• Florialló.ol.ia.

Aceitamos agentes e

cGrresvondentes no
interior.

Ainda vive hoje um dos <maio
res pr-opugnadores da Aviação, um

destes homens cujo ideal faz pre-· .

verem o'. futuro, com acerto, quasí AVlS� ao publico em ·geral. que os passes escolares só serão

sempre, como se fossem vérdadei>: vendidos a menores, alunos dos grupos escolares, Escola Normal,
ros profetas. É, êle o sr, ,Ernest Ginasio Catarinense, Escola Industrial, 'e Instituto Coraçãe de
Archdeancon, famoso cientista e J d' _.

'

.

grande Esperantista e ainda um .esus, me lant� apresen�açao da �aderneta escolar , ou cert.i-

I' I
dos amigos de Santos Dumont na ficado de matrtcula. AV1sa. outrossím, que os referidos passes

SNRS. FI'a�ça, I não serão aceitos à noite, aos domingos e feriados.
Ja em. 1914, o "Pala EBperan-

'

I ASSINANTES
Listo" de janeiro publicou algumas ,

Florianópolis. 1°. de março de 1947.
de suas impressões acêrca do

í'U-1I Reclamem imediata-
turo da Aviação e nas quais ele '

ELIMINEMOS OS PARASITAS!

I.
declara que "nossos filhos voarão Tenha sempre em casa um,a garraf'lnha de

mente qualguer irre- 'I' ',", '

.pJl.r.i's, _ (,8; F. L) _ O Mínistro
' eom ta rapro ez, que nos agora

gularidade na entrega nem podemos siquer imag inar ", l!.; \'

ft P E R ITI VO 6,;1 N O J»-da Produção Industrial, prestando de seus iorneee. o que prof'ebisou o sr, Ernest Ar- "

jlOmena,g,em, em uma alocução ra- j chdeacon a respeito das vitórias

.diofônica, aos representantes da •__.;.. ....! Aviação e da Língua Internacional.

.Industrfa que deram S'êU acôrdo a
. . .. .... .... .... . ..... const.ituern hoje pura realidades.

'

A Id S
Agora, que muito se fala em

lloliüca de redução dos preços já
.

roo' .

o U
uma provável excurçãn á Lua R .,-

-ernpreendida pelo Governo Blu:n1 arez torna-se interessante saber o que econstruçoes I.d,oolarou:
'

I

C \
pensava, por aquele tempo, o. 1l0-

"Minha tarefa não consiste uni- ,I uneo tável Esperantista.
.

,
de casas, muros, telhados,

Dizia êle : "Pela explosão de 27 etc Tratar corn Jarga de
.eamenbe na aplicação, 'em meu se- 'I ('._'. . kg, de radium, uma carga com o Paulo. na firma Busch &Cia
,:tor, da haixa de preços decretada, Irurglao-dentlsta peso de uma tonelada pode percor-

.

'Tenho igualmente o dever de ludo' Exclusivamente com hora rer o 'espaço enl're a Lua e 'a Ter- -------------------------------

:lfazer para que a maior quranti'dade! marcada.' -ra em 1.9 horas, Durante êste tem-

'C - po incessantes explosões de radium
:possi;vel de mercador-ias f'abrioadas

' artao de hor s Cr$ 80.00. acelerar .. lh e-ão o movimento, Di·

;por nossa indústria seja posta a' Rua Arcipreste Paiva n, o 17 fíoil, porém, será transformar a

.dísposição do consumidor aos no- , TeJ. l.427. I energia do radium em 49,horas,

'vos preços. I Florianópolis. I porque,
confor-me cálculos hodi-

.

É realmente exato qlloe nesüe pe-
' ernos serão precisos para tal .".

, dU ,-------------- 12,800 anos".
.ríodo de esfôrço nacional' se torna' QUEiXAS E RECLAMAÇõES J Coneluia êle afirmando que

-indispensavel a mobtlizaçãn das PREZADO LEITOR: Se ° que !he
"com 400 kg de radium poder-se

:iboas vontades, mas ,e também ev_i- i interessa é, realmente. uma providéncia l-ia
visi

La.
,r o

Plane.ta.
Venus e vol-

d ,.� hil i
- para endireitar o que estiver errado ou

tal' a Terj.a".
.nente que essa mo l' izaçao nao' E, quem pode duvidar? 'I'alvéz

..-,..,-.1
• para que alguma falta não se repita: e

pLIIUe ser acompanhada do menor não estejamos muito lonaa de ver
NÃO o escândalo Que a sua reelamação " �

.espír-íto de tolerância para com a- ou queixa poderá v.r a eausar, encann-
realizadas mais estas profecias do

.queles que, depois da Libertacão, nhe-a á SEC',;AO RECLAMAÇOf;S, grande Esperanbistas e idealista

d O "'ST "DO
• sincero que é o sr. Ernest Arch-

.aproveitando-se da aspiração. eo,-
e "- .-. ,que o caso será le?ado

deacon,
�mum á libeooa;de, e.Xiploraram as

sem demora ao conhecimento de que",
de direito, recebe�do 9. s. uma informa-

ck'Cunstâncias num ,eslpiorito de lu- ç� do resultado, embora em alguns C8·

tCro. Ess·es arruiIINira,m, em ,grande sos não sejam publicados nem a, rede

;ipade," ·0S benéficos e-fei,tos do. es- I
ruação nem a providencia tomada, "

lf'nrço dos inrdu�lbriais honestols e, o

,do,s trabalhadoces. R" d- D'-" I
Todos compreendreTão que esses a 10 I usora I"elementos nefastos devem ser se- d Lveramente 'elimill1Ja,dos para que o e aguna

:ritmo normal das tI'ocals, por ·,ele.s Todo o Sul Catarinense escuta

;gravemente alterado, .seja resta- diariame�te a Rádio Difusora
be18101do ". àe Laguna., ,

970 Klcs. (ondas médias).
Horários de irradiações: - Da�

10 às .14 e 17 às 22 horas;
Representante em Florianópolis:

D. F'. DE AQUINO
-F-ed. do Jornal «O ESTADO«

xxx

«) MUNDO .SEGUE COM CONFI

.ANÇA A POLITICA ECONüMICA
DA FlRANÇA

P1aris, - (S. F, L) - A imprensa
,de Paris r·eco,lhe opi,niões dos jor
"nais de todo o mundo sôbre a eX

jP<erlenóa de Dedução de preços

�eJll1lPI'ee'I1dida pe.lo govêrn,o Blum e

proSiserguida pelo Govêrno Ra;ma-

�dier. Assim, "A Tribuna", de Ate

"nas, Bsere:ve que essas medidas gaJ

"varã{} ü franco; "Le So'ir, ,de Beu-I
"de "Beurouth, declara que há, nes-

, I I
.rS"<t campanha, "muito mais de atos.

I..do. que proffi.essa,s;" reconhece HLa
-------------------l: ,.

:Der,niére Heure", de Bruxelas, que I.;a '4-oa'ffipanha Ipara a baixa de pre-
��}:1I:':�n··�'''b'>' I,· .. "",

'-':.,1:

,,ºOIS foi ,empreendida numa hora
r'

'

il'avora",el"; o "Irish Times", de

'Dublin. p€<nsa da .�meSlm:a forma que

�e.srsa oampanha sa.lvará o franco;"
,o "Akoe.ha.m", de Istambul, op·ina
·,qu'e "Oo\l,[lros ,países seguirão a ex

<jp'erienci,a tentaJd.a ,pela França em

. considerações part;i.culaI'ill:ente di-

filCeis"; o "Di:ário de Lisboa" diz

,.que "daqui a um ano,,a F,rança
,estará 'em .,condições de trabalhar a

:plano ,Nmdimento, �or.tugal s,erá,
"como senlpre, 'um de ,g,eus melho

Tes client8's"; para o "New York

'Times", a p.oliÚoa {la Ibaixa de pre

Ço.S determina "as medidas mais

'Buf;'ootivas até ragora toma.ctra>s para

''ft luva rcontra a inBação"; o "Risor

':gimento LiberaJ.e", de Roma, afir

ma que a "experiencia fraooesa

marca doi,s ,anoiS de a:valnl)O sobre

·.a dia l1:Jália"; [lor ultimo, o "Sydney, I
Hre'rald" ,pror,!:ama que "as cifras da

'

:produção francesa atingem um �"it
'mo que !deve fazer a inveja de

":Iillütns oons'elhos de administ'ração

Os interessados devem
apresentar referencias.

Transportes requlares de cargas do pôrto ,de

s10 FB4NCISeO DO SUL
-

para NOVA fOR'1
Informações com os Aqéntes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telefone 1.212 ( End. te'eg.
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telclone 6 MOOREMACK

Dr� CLARNO
GALLETTI

Iheiro da i!US1lrnÇfJ,O a-cima. oftm;_
lhe. em lI.lllá.vel 'gesto. um oãIioo do

excelente ..peritiVO ·KNOT. lem�
"" V. Sia. de 'I!Alt'eSC9nta.r...o ag1'8de- I
ce... genQJfl'Za:ESTEE 7.411-
BEI1 O NEY APERITiVO

Pi1E/)/!.ET(J1

"l.&1.
lIJiI1II1I aP!._,_.-

\ L/h PI)t/!.WfO OA KIfOTIJ!.II/!J..Co."f, e !f6IJROS
L �T.&dAI 1li
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Luta. entre verdadeiros �a'mpeões
Num jogo amistoso� gigantesco e sensacional, defrontar-se-ão, domingo próximo,
no Estádio da FCU,' as aguerridas equipes do Avaí, letra-campeãO catarinense,
e do Caxias, campeão de Join�ille.·Preliminar: Bocaluv-a x C. 1. R. Olímpico.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

\
)

RITZ ROXY
ás 5 e 7,30 ás 7,45 nrs,

- Sessões das· Moças -

Joan Davis, Jack Haley, Phílíp
'I'erry, Martha Holliday.e Gelrm

'I'ryou - Gene Kruppa·e sua or

questra - Ebhel Smi'tlh.
t

,

TURBILHÃO DE MlDLODIAS
Censura: Livre.
No programa: Noticias da Se-·

mana - DFJ3;
Preços: 1,20, 2,40 ,e 3,00.

RITZ - Amanhã: GaIl'y Ooopee
e Jean ÂrthUI' - em:

O GALANTE MR. DEEDS

o Olímpico homeneuela
de seus defensores

Em sua sede social, no Estreito,
o Clube Atlético Recreati.yo Olím

pico, vice-campeão amadorista da

Segunda Divisão, ,prestou, ante

ontem, signrricativa homenagem á
dois de seus jogadores que parti
rão ainda esta semana para São
Paulo.

dois Importante reunião marcada para sábado

ofertadas pelo Clube, em sinal d€

reconhecimento pela maneira sem

pre correta -corn que .se conduzi
ram m'a defesa do Clube, onde se

revelaram exímios contro-ladores

da bola.
Após, foram os dois "players"

cumprimentados por todos 'os pre
O ato rt.'eve a presença da dire- sentes, sendo ,en'bão oferecido um

toria '8 regular numero de 1IISSO- apenitivo aos presentes.
ciados e admiradores do clube, Os homenageados são os jovens
comparecendo o nosso redator es- José Fernandes de Moraes e José
portívo, que a pedido do sr. João Kloebe, que há ,pouco concluír-am

F'lores, presidente do Olímpico tez os estudos na ES00la Industrial de
a entrega aos homenageados de I Ftorianópclis -e vão ingressar na

belíssírnas mooa<1hjl-'s de prata, I Escola 'I'écnica de São P'aulo.

BEGLIOMINI ,SERÁ EXPERIMEN-jTADO PELO BOTAFOGO .

São Paulo, 3 - Afi1'ma-,se, aqui,
.

Oakland, Oahfórni.a, 3 (U. P.)
que o conhecído zagueiro Begtio ....

' O pug'il ista .de r.es Angêles Carl
mini, há longas, amos radicado ao Chavez, da categonia dOs' pesos'
C�r.intialns, mas há algum tempo galo, venceu por decisão, em 10
afastado do esquadrão do Parque
S. Jorge, devido a séria lesão s{)- "rounds", o cubano Lorenzo sa

frida num joelho, voltando ás ati- fora . O pugilísta.. cubano causou

vidades sem recuperar o posto grande sensação entre as aficiona

perdido, viajou para a oapítal da dos e recebeu entusíástdcos aplau-

IRepublica, a f'im de realizar algu- sos pela sua atuação, pois foi vá-
TORNEIO INTERNACIONAL O VASCO CEDERÁ SANTO CRISTO mas exper:iencias, no Botafogo F. rias vezes posto a "knock-down",
PROM.oVIDO PELO SÃO AO BOTAFOGO R., vice-campeão carioca de rute- recusando-se sempre à admitir a

PAULO bol. derrota,

es,�i()ro�and� ��!�i,:�a�l�sF�a� j! '

�sR���i;entesH!oa���:o d�:S �:;: 1-... _-.- " _
"_.."_ _ - .,..<11'&..-.- ...,..._ _

realização, no fiim do corrente ano, I foram consultados sobre a POSSI- \

de um grande torneio internacio- hilidade da cessão do jogador Santo .

entendimentos iniciais foram rea- Oristo, ao Botafogo F. R. Os mente-

ar �".
'

lizado,s durante ·0 Torneio do Atlan- l'es do gremio da colina mão res-
A Jf;(/

mal de futebol. O oertame, cujo's ponderwm
.

imediatamente, tendo � �
.

'Li co., rewliz-ado ,em ,Morntevidéo, reu- aguardado a c'he;gada do s'r. Diog.o· DE P IO N E I R O
nirá o São Pau'].o, o Cor.inl!ians <) Rang,el, direto'r do Deva�vamento n SERVICO O 5
rum outro qlta:dro a iser ândi'cado de ProÍÍlssÍl)nais, qüe. s·e eooQntrava M. E V. •

posterionmente, e aioo'a ,00 três ausente desta capi,tal.
prime'iTos coI-oeados no próxImo I Os maiorais lÜI'uzmaltinos, depois
{lamp.eouato argentino. de ouvido o joga,dór, OO'!l.00ro·aram

O tri'oolor hanJd·eira'l1!t,e dirigiu- em a'teooer o ,p<edido do clube a:l

:se ao ,Conse}ho Naciomal de Des-, vi-negro, ced,endo Santo Cristo.

partos, por intermédio da, ·C. B. D.,.
solicitando ,a 'IJiooessárja permissão
pa.ra a efetivação do· Torm€io. No

s'eu pedido, o campeão :pa.ulista
assinala que o certa.me compreeu

Tão disvutado's en'Í!re 14 de dez'em

oro do ano oorrente e 18 de janeiro
d€rá deze.s-s,eils jO.gos, o.s quais se

de 1948 - mais de um ··mês, por
tanto.

PREPARA-SE O OUMoPLCO

O Clube At1étioo Recr·eaJtivo

Olím'Il'i'Co, por nosso i,nbermwio,
oonvoca tod!os os .seus jlogadores,
para um treino de conjunto a rea

�iza:r"se quinta-feira, deveIlid,o todos
esta,r,em [lreserubes na sede S'OICi-al,
ás 15,30 horas do dia aoima refe

rido.

A F rança vence a crise
PARi!J; 3 (U. P.) � A França deu mais um passo em sua Jluta con

tra a inflaçãb, ,ao por em (Vigor a segunda baixa de cinco por cento nos

preços em gerai. .

Em toda a cielade de París, leram vistos letreiros nas montras anun

ciando uma baixa ele dez por cento e nos restaurantes os fregueses ti
veram a agradável surpresa de comprovar !(lúe as contas também acusa

vam uma redução de dez por cento.

Renunciou à
presidencia
s. Paulo, 3 (A. N.) - Con

firma-se a renúncia do sr. João

Sampaio, da presidência da
,

Comissão Diretora do PR. De,i- .'IIIII_IIIIIIiIlINiillltlllllilllil&!IIIlII"!lIiI__iB:Il;WI!IiiI__SImJ!iIIIIII!_:a

xou também a direção do "Cor-
roia Paulistano", ornde será
sUlbstituiCLo, provisoriamente,
pelo sr. Raul da Rocha Medei
ros.

Aguarda-se uma nota oficial
do PR sôbre os motivos que le
varam o ·sr. João Sampaio a

abandonar o tradicional :parti
do, afiI1mando-se, po�ém, que
foi levado a essa decisão, pela
tendência do PR em apoiar o

f;r. Ademar de Barros.J.,Iii!

'o ESTADO
Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado Público.

No próximo sábado, á noite, na assuntos referentes aos ,Cam;pl8ona
sede da F. D. D., será realizada ,tos Ci>tladJinD .e Estadual,
uma importante reunião dos pre-
sidentes ·e representantes dos Clu
bes da Capital e do inter-ior- do

Êstaldo, afim de tratar de vár ios

"

A entidade máxima rxmvíríou o-s

jornalistas espontívos para com-
,

parecerem á reunião,

BOXEUR VALENTE

FILIAL VARIG: Ptcr'ca 15 de Novembro
EDIFIC!::> LA PORTA - Telefone 1325

Não interessam
ao Brasil

�

Rio, 3 (A. N.) - Desde on

tem que o Banco do Brasil dei
xou de oomp1rar e cOJt:ar.a li
bra estel'l<ina sul-africana, néo
holarnde!lja, peseta, l,i-bna aus

traliana e 'Outras moedas. Pro
curando saber n:o Minist.ério
dia Fazenda ° motivo de tal de-'

liberação, a reportagem ali foi
informa'(}'a de que não ,interes
sa ao govêrno brasileiro com

prar ou cota'l' moedas do grupo
esterlino, qllle, no momento,
se enc'Ontra bloqueado.

sito a rua E.teves Junior N. 93.
antiga reaídência da família

Raulino Horn.
Chacota loteada com 26 divisõe.

de 10m x 40m.
O. intereuadoll queiram procurar

o Snr. Raulillo H.nn Ferro.

Deseja obter
empreqo 1.

Procure então a nossa Gerêll.
da e preencha a nossa "ficha .,
informações úteis", dAndo tôtl..
as indicações possíveis, que te!!'...
mos prazer em recomendf'·lo (a)
aos interessados na aquisição II.
l)OI\B funcionários (ali).

Palacet� à venda

,

J

. .oDEON - ás 7,30 ,h'Oras
OLHOS TRAVESSOS

(Técnicolor) com: June Haver.,
Dick Haymes e MOiIl!ty Wooley.

Leonard Warren e BIanche!
'I'hebom,

No programa : f) - Verão ca
rioca - Nac. Goop.

2) - Raio d� Prata - Des .. Co-
lorído.

3) - Fox Aíeplau News 29 x f�
- Atualidades,

Preços: Cr$ 5,00 - 3,00 e 2,00<.
"Irnp. 14 amos".

.:

IMPERIAL - ás 7,30 horas
- Ultimas Exibições -

A LEGIÃO BRANCA
Com: Claudette Coãber t, Paulet-.

te Goddard, Verónica Lake, Bar

bara-Br itton, Geor,g8ls Beevs e Son-·

ny Tufts.
,

Continuação do ser íado :

DIeK TRACY_, DETETIVE
11 oe 120 Episódi'IYs - Quem se

rá o' Aranha?

No IPIng!,ama: Bandefrantes da

Tela ,no 2 - Nac. Ooop.
Preços: Cr$ 3,06 e 2,40.

"Imp. 14 -anos". "

Bolsas de estudo
institoidas pela
'Pundacão Rotaria
Em cU'ID]wimento a-o seu prÜ\�ra

ma de serviw ·e d� apro,ximar os

povos, -o R'otary Clu.be Internacio
.na,1 vem de ,i:l1<oMtuir bolsas de es-·

tudo, com o fim de amplia,r as

oporLunidade's dess·e seu nobre ob
jetivo.

Com o duplo de ,e·scopo ,de dar !Jl,

c'olllh'eoer a üuuro,s p·aíses, o �spf
rrtO' de rla'oiooalidade do estudante
e a 'est.e de coruhee-er me�hor o es

pírito da naçã.o onde irá fazer s�u.
curso de aperfeiçoamento, a F'un-

'

dação Rotária prestará inestimavel
benefício á .nossa juventude.

Os 'ca.ndidatos a ·essas bolsas de'

estudos, uma vez que preen.cham
os requi.Sli tos n'e·oessári.os, ,p-Old·erão
fazer estágio no pa?s qu� melbol"
lhes .convenha.

Os que ,e,stiv.er"em inrtJe.ressados.
em candidatar-ise ás referidas bol
sas de estudo, poderão rooeibel"

. completos ·e,sclareci.mentOiS no Ro-

tary Clube mais' próximo á S,lta re

sidêruci·a, e ,em ·qualquer momento.
,desde, que conterrha. 20 anos de ida
de e esta não pass·e doo 28.
Está, pois, '3Jberta, mais umre

porta, á nossa mocidade estudios·a.

VENDE-SE
O barco TARZAN para passei.(}.

CGIP 7 mts. de comprimento por 2

de l�rguro e 7,õO de mastro.

Ver e tratar á rua João Pinto 5.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

TOME APERITIVO

K�OT
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Ter�a-felra 4 ,de Mecco de '''47

,

!
,

Schenectady (8IPA). - o- vene- i
no mais mortífero e mais eficaz

I
.

entre lodos 0,5 que o homem tenha,
conhecido em tempo algum, foi
cr-iado pela Direção Geru l de Gue-!rra Química dos Estados Unidos.
'I'rata-se . de uma substância cris
talrna de a.parência eXi!;remamlinÜe I

inocente; mas da qual um cubo com 1
25 milímetros de lado, e pesando
só cêroa de 28 gramas, seria o' bas
tante para matar instantãnarnente
a produção inteira de, por exem

plo, os Estados Unidos e o Canadá.
Tal foi. o que revelou há pouco

numa rádio-emissão da sér ie' SC.i
ence Forum (Tribuna . Científica)
- que se vem realizando sob os

auspíoios da General Electr.ic Com,
pany - o Dr. Gerald Wendó, re
dactor em chefe da revista Scien;
ce lüustrated, o qual disse nessa
ocasião:
"Se houver uma terceira guerra

mundial, e r-ogo a Deus que tal
não se dê, será bem fácil matar
com aleivosia ultrasatâníoa e por
meio de armas silenciosas e ínsus
peitadas, a milhões de' seres hu
manos. sem necessidade de des
truir fortalezas, nem cidades, nem
navios de guerra."
"Pouca seria, se w1g'uma... res.,

DR. A. SANTAELLA tasse, a carga humana que ,n Eis:t,a-
(Diplomado pela Faculdade Na- do Leria que suportar depois de

monal de Medicina da Universld.li. uma guerra futura. Não haveria4. do Bras1!). Médico por concur mais que cadáveres produzidos por110 do Serviço Nacional de Doen-
!lU Mentais. Ex Interno da .Santa invisíveis micróbios, e por irra
cau de Mlseric6rdla; e Hospital diações e venenos de silenciosa

.

e
Pmq'llátrieo do Rio na Capital'e rahidíssima acão.". deral li

OldNICA M1!:DIf'.A - DOENÇ41i "Tal é a promessa da guerraNERVOSMI biológica. Não se recorreu a ela na
- ConRUIt6jrWk�dlffCI0 Amém.

segunda guerra mundial; mas os
- Rua Felipe Schmldt.' consult.aJr.1 Estados Unidos já ,gastaram nas

Das 15 ás 18 horas -

resnetivas investigações

científi-,C••idência: Rua Álvaro de Carva >qLJ
, ,

lho nO 18 - }'''lorlanópolla. cas, 50.000.000 de dólares, o que e

pouco em contraste com o que se

gastou com o radar e a bomba ---
atómíca. O que causa maior sur-

presa são estes dois ratos: que as

mortíferas armas em questão são
microscópicas, mão obstante o qual
seu- raio ele ação pode abranger .

todos os inimigos viventes, e que
qualquer nação beligerante que
conte com uma simples cervejar-ia

I pode produzi-las f'CÍJci.1 e económí-
camente." .

" Nas investigações científicas
com a guerra biológica têm traha-
lhado nada menos de 3.900 pro
fessores, 2.800 dos quais per'('en
ciam ao exército e 1.000 á mari
nha, sendo o resto civis. Há ainda
outras armas biológicas novas, que
agem por meio da lenta agOlnia da
fome, pois aíacasn os vegetais e 05

animais ele que o inimigo pudesse
servir-se para se alimentar."

Notas cientificas

DR. SAVAS'LACERDA
lIIbitl;iaó' �teo.-cinÉl'g1ea de Olho.
- GüIt1dos. Nariz - Garganta.

Pre'Çl'i�ão de lentes de
c$mtQfo

II011SlJLTóRI(}· - Felipe SCbmJ.
�, 8. Das 14 às 16 horas,

1IIr81.u..s:J..' L..ld. - .._,ul..�'Ç.l .....c ....... v MM
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente
.

,DR. ARMANDO VALEIUO
DE ASSIS

I)GI Serviços de Cllnlca Infantil di
Ã$lstêncla Municipal ,e de

Caridade
ClLfNICA M1!:J)JCA DE CRIANeAl

_u)ULTOS
OONSULTORIO!. Rua Nunes .....
eJíad:o•. '1 (JjJdificlo S. Francisco).
�llltas das 2 às 6 horaa

II.ESID:mNCIA: Rua �arechal Gui
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
aJ01RGIA GERAL - AmA CIo
.1J8GlA -""'" MOlif!:STIAS DI) ...
••• _ NlIORAS -o PARTOS • _ _

1"Ol'mad,0 pela F.aculdade de Medi-
clnna"da Universidade de SAo

ftulo, onde 'foi'asslstente por: .....
l2ÔI anos do Serviço C1riírgico 4.

Prof. Alfpio Correia Neto
D1'urgia do estômago e V1as 1»
.JIare8,. intestinos delgado e grono.
tlrófde, rins, próstata, bexiga.

.wro, ovãríos. e tromnas, variee-
1I'Jle, ,hidrocele, vaMzes e hern.a

CONSULTAS:
dai 2 às 5 horas, à Rua Felpe
lcbm1dt, 21 (altos da Casa Pa

raíso), Tel. 1.598.
aII8ID:fl:NCIA: Rua Esteves Jll

nior. 179; Tel. M 7EH

DR. POLYDORO S_ õTHIAGQ
.Mico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

�LfNICA MIl:DIGA EM GERAI.
Poenças dos órgãos internos, espeela!·

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPI_4

Doenças elo sangue e dOI! nervoa,

Doençasll:le' senhoras - Parto•.
Cononlta:�íIlr.àriamente das 15 li 111

haras.
\'., ateade. chamado. a qualquee hora,

.. inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..

les, 18. Fone 701
a1!:SID�NC}A: Avenida Trompowald.

1\2 "''UI'''' "'ç,�

DR. MARIO WENDHAUSEII
Dweti'W dn Mos-fJital .�Nerêw l('amos'"

• CLfNIÇ�DI� .DJ;; ADUL:Foe-
E CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de �.uro
)'reto,. 2 - esq. da Praça 15 dWJ'No
Ir_bro' telt08 da "Belo Horizonte")

Td. 1545
Consultas: das 4 á. 6_ horas.
Residência: R. FeJ:ipe Sthmidt, 'S

- Pone. manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operaç6es - vías Urinárias _
Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebíana.:
J'1s1oterapia - Infra vermelho,eon"sblta: Vítor Meireles, 28.
Atende diariamente às 11,lI{) 111.
e. • tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal· Ramos, 66.
Fonfll 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico 'especlalista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CW'oo de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultall diariamente da.
- 10 às]2 e da. ]5.30

em deante
CONSULTORiO:

Rua Jolío Pinto n. 7, sobrada
Fone: . 1.461 -' Restdêneíar- Rue

Presidente Coutinho. 58

DR. BIASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de SifJlls

do Centro de Saúde
,.DOENÇAS DE S,ENHORAS -

,

SfFIlLLS AFEcçõES DA
PELE' - RAIOS ]NFRA-VER
MEIJHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmldt, 46 _

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. JadJme Câmara, 46

FONE 1648
•

DR. LINS NEVES .

Moléstias de senhora
Consult6rio - Rua João PintJc n. .7 '

- Sobrado � Telefone 1.46'1
Residência - Rua Sete de Setembro

'

- (Edifício r. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
..

CUn!<la exclusivamente de crtanças
Rua S'al'dantla MaTi-niho, 16

TeLefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clmico e operad,or

Consult6rio: Rua Vitor Miel:reles. 26
Telefone: 1.405

Consultas das lO às 12 e das 14 às 18 .

Residência, Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

I, 4IJTOMOBlJJffas I
,

Atencão
'"

Pai'O O seu dínamo, oU
motor de ar-ronco

4!
.

.�o OFICINA ENALO"�. EI:"'L..
O_ .Il'::\··o"'_""e!fl� R C elh

- .

M fVf',., _

1\"CI1lI "'\" � .ua ons' elro a ra

1 ,

ne. 94

• COMO UM" DIlS CºN7Rl�I.HCÕES DE GUElilU. DO.�lAaO�A10'1I0 ODU.·
o pvteo D�5H PQO .....,.O BAIXOU ó20�.COMPANHIA -ALIANÇA. DA BAM-

'uelaci. .. 117. -, 1í4.: • A I A
UiCEImIOf,\ li TJU.N8PQ;JlTEI

Cifras do ,Balanço de �4:

CAPITAL E RESERVAS
R�spon.sabilidade.
Receta
AH'\1o

Cr.
Crs'

. 80·"90o.�D6.30
5,,978Ao:l.75S.9:?

67'.0'53.245;30
142'ti'1616ô3�i80

9&.'>6871'81..6.;30
76.736:4d1.30'6.1,20

"

e

Si�istros pagos nall últimos li) anol

Re8pon��bHida -:tes •

Dire:tcre3:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho.' Dr. Francisco
de Sã, �nisio Massorra. Dr. Joaqllim Barreto de AraJJjo
e José Abreu.

�"Iri! ..... - �"'''''''''''.bsi''''''''__'''''''-'''''_"__'''_''''''''''''''....._-"",_.........
· ........·

......__"...,.......IW..__

A INDONÉSIA NA� OUMPIA
DAS DE 1948

(S. H. I.) - lmiorma. de Ba,1;avia,

I que a nova bandeira vermelha e
.

branco da nova Republica Indone-

I
!'fia esrtará entre tqdas as out:as q{le
desfilarão na primeira· olimpiada de
após ,guerra, que 5'erá i:',ealJz,ada eIm
Londr,es no proximo ano. Atletas
indonesios, competirão nas, )?rovas
eLe barreiras, natação, levantamen
to de peso, ginaS'tica e ba.sketball.
Os (H)mpementes do comité olimpi
co ilnlClonesio pI"ete:oeliem excursio
nar no fim des.te a'no pelo intetrior
de Java e Sumatra, afilm de--selecio
narem os melhorres atletas desistis
especialidades, os quais serão con

,centrados pevto de Soerakarta afim

IeLe ,serem submetidos a intensos
'Lr,einos sob a dire.ç�o de um ,técni
'00 alemão.,

'

Empreze de
�f1íl

«'�

navegação
M

i!

i
,I
'1

J
1\
�
,I

1
I

(

I
,)

maxíma rapidez
Agentes em

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

e garantia para tr ansporre de eu �s mercadorias.
Fkrianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

A,
Dr. OSVALDO Bl!LCAO VIANNA

Dr. J. J. 'DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipel Schmidt=5í!, - Sala 5
Edincio Cruzeiro - Florian6polis.

Curso
'

Antonieta de Barros
REABERTURA AULASDAS 1°. de Março

Diaa

Matricula das 10 às i 2 horas
22. 24 e 25 alunoa que já frequentaram o Cur.o.
26 e 27 •• aluno. novos dos 20, 30 e 40 anoa.

o.lunos novoa do primeiro ano.

DATILOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

.

COMERCIAL

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

CONFERE
,

DIPLOMA

BIREÇÃO:
AMELIA M. PIGOZZI

RUA CARVALHO,65ALVARO DE

I VESTlR·SE COM COH'FORTOA E ELE<iANCIA? I:.PROCURE

_____I_I18_lalo_"ri_'a_M_ell_o_�.,I �
_

�ua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

I

QU�R

Resolvido,
.

enfim, seu . pro�lema financeira I �Adquira TUDO de. qu.e neo••st..:.,
eh VMA. SÓ 'VEZ,

, Bagando. p'��CEL.&D.A.MBKD,
00. ali T.alV'P.áGBXS da compra à ri..,.

grvi.do-•• do

SISTE_A
Rapas
CaI..d••

I16vel.
RAdio.
Geladeiras
Blclcletal

, J61••

Lht'os
Cllapélll
anltal� "i�rleu , ' �
Artl,o. p.ra .

Peles
..

Casacos
Qu.I........ artl...

\ .

\,

INDÍJSTRIA, COMOOO E SEGUROS KNOT S. A.

.� I

o. IC. 81'WIID

melhorfJ� fábricolII. A Casa •A CAPITAL- chama a a.tengao dOll
vi.ito ante. de efetuo'l'ern sua. oom:prall� MA'TRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' p, s, D.,
Ramos,

(

prestigiado pelos resultados das
a grande força democrática

e o bem estar do' povo

urnas, será� sob
,

que promovera
brasileiro,

a

o

dírecãe de Nerêu
,

conforto

Por -mais razões que

invoque uzn médico, e fra
cassado candidato a depu
tado federal (último da

Iiste), na eleição de 2 de
dezembro de 1945 e, ainda,
fracassado candideto à de

putado eetaâuel, no últi
mo pleito, a sua defesa não
convence nem a avó do

sarampo.
(Nos três primeiros Comentários desta série, que o .ESTADO publi- Ao invés de acusar os

cou ern o dia 2 do corrente, vários senões tipográficos mancharam o

texto. Não me preocupam, neste momento, as falhas de ortografia, nem' que lhe acreditaram na

aos de pontuação. Não me pClII'eCem de maiores consequências, - pele) palavra e assinaram um

menos ali. Desejo lapienas, ,reSlt.aiU'I'iar um período do Comeeaário in. i, con trato, s.s. deveria pro
que saiu pavorosamente truncado. A saber : "Por fim, esquecido dias lli-

var que cumpriu as clau
Ierentes maneie-as como me considerou, eleva-me, oiro e fio, ao seu ní-

vel supostamente educado, ,1Jratando...,me de sua "g.entilís'sima antagonista". sulas contratuais que lhe

Basta Isso. Se houve IleiltOlI"es para o que escrevi, de certo terão êles díziam respeito.
espontâneamente retocado as, outras ,ÍClIlhas a que aludi). A parte da Prefeitura,

4 ela o cumpriu, entregan-
Havendo-me referido ao vício, que o "professor" Vieira alímen ta,

de fazer alnsões e piru-aças dissimuladas a quem lhe desagrada, busca do-lhe es «caromingués»!
êle eximir-se idla feia balda, e, ai propósito (ou sem propósito nenhum, Prove, agora, o outro

escreve 0' seguénte: "Uma das H.gura:s ruais expressivas das letras portu- contraente' que cumpriu a

guesas já fixou, em página célebre, o perfil de certo cidadão, que, tarn- sua parte.
hérn, não podia ouviu- falar em !biuJr,r,o, porque sempre tornava as 1I'�.fe-
.rên,cj,alS ao l!JSlno CIOmo ha'fII'etles, iJDJdior,éctJZlS contra a sua s'l1s'c'eptl'vel Sem essa prova, a q ues-

pesos.oa".
'. tão fica no mesmo pé, em-

De,s:ej;aria sllãher duas coilSlas,: bora o pé de meia da Pre-
la. - por que mOltÍIVo escreve o "professor: "indire'ctas· CONTRA feitura diminuisse e o do
.. a 'Slua pes'slola", ao invés ldie: "indÍlrleotas À SUla: pessoa"? outro aumentasse!
2a. _ ql]eun ,eiI'a o "cidadão" qT\]e não podta ouvir faJ.l3r em bllirro,

sem que na rlef'el'êinda vi,s,se alusão. à sUla pe,ssoa; e, bem; as-

sim qual a fi.gmna "expl1eSSiVia das relÚnas por,tu:guesas" que, Congresso ...a. e",e'l1� páigiJtla cruebl'e", fixou 'o (perfhl d'ê-§..se mal�1Í�o? ti
Nada mais i,nocenlte do que essa m�nha inooe,ni{)e Cllil'lO.Sldade.

Porque ciitei Chal'lies Richert, 5qtlis .tJam!bém o ."pr,of,es'�or" Vieira Engenheirosmost,rar que lO conhecila. Mias a prova, ,e:hell'a a ,candela da ve.sper�a. A oi-

teção, qUlc fêz, é mero exibicionismo cablJlloso. Nenl;uma lIgaçao
.

tem Rio, 3 (A. N.) - Comuni

C0'm o @SSun:to ( ... (]ue assumto? ... ) da sua pros'a. Da vontade de rtr ... oaim de P. Alegre que sera I11S-

,G . tal:ado a1í: amanhã, a quarta
O "pro,f,essor" conspurca �astiU1Üis,almenrt:e a verd<ade, quando aSSl)-

Convenção Nacional de Elllge-
veTa.· que eu tomei as dores de Domiciano.

. _
._

E ofende tamibém a llÍll1g.u�a, - de que dá hço;s a �re�o_ de mf!laça? nheiros. O importante concla

Pois é erTO O'l!JSSO 'dizer: tomar as dores DE alg-uem.,CanldaJCiO �le F1guel- ve téonico déS'Elinvolverá vários
redo sHelllcia ne.SIte ipÜlIlltO. Mas ,r;, lição iJnls,ofÍJSIlll1áv:el de Aulete e: "Jomar trlabalhos aJtinentes á engenha-
a" do�es POR alg-uém, toaDar par,te [lIa ovens'a feLta a essa, pes'soa ..

E o ,

dI"'"
v.ellho Mo,rails iJamibém ,C/ns.ina: "�omar as dores .p�� alg-uem, 's,entr[' as ria. do nosso paIS, e e pardcI-

�'Ulas -de:slgraça,s e t!I1abalhos, 'aClllJdI[' por s,eu ,r,emedI'o � . . .
.

pando delegados de quasi to-

E não me era possív,el sair a ,campo em de,f,eSla de. Dlomlcwno, S1111- dos o:s Estados Brasileiros.

p}.esluente porql1le não vejo meios Idle o �so�Vier dos C.I'l1'll'es }fl.�e, d:e n:'?
do <11eT'al a H1sl!.óriia o .aCllls,a. A,peuUJs deixeI oortrevel 1,esm Iç?e_S a n.J

neÍlr"; e:atett,óriCla como sle Ilhe atriburi. umla "g-ra�de perse�lll�ao" aos

cri.,tão's. EO clanamlenme lO ,fiz, aipO;iJado, de mO/dto dlreoto ou ��dlrecto, em

{j;ifel'\elllbes lauttores. Só 'a má fé po-derá corromper -o que slnCe,ra[lJ\�ilte
expllli'l. " V" t

'

Rellativa,menrbe a ess,a qUles,tão, o "p-rofes.soJ'. !eIra .eu:. a sUla Opl-

lüão fOTlmad'a, pertrid'i'cada. E lalS raizes de tão .seglt.lI'a COTI'VIcçalQ se a,clhal1l

finaad,as, l1<lé... el!11 ,comijJ'êndi-os 'escoLar,es (SIC).
Bem s'ei que há "tôda uma legião de rles'P.ei,t'áve1s Jüs-tor.iJald.o[',es" por

detrás dess,es. ",compê!n.dii-os ,escoJares". P,orém, nLais i.nt.ereSS,8m�
,,:abrer - a q'l]e fo,nltes s'e ,.tJerÍlmn ido abll:�he:r.aII', originàriamente, êsses
l'IUltOI1es. Por.C['ue pode muilto bem selr CJiI1le se es.tejam ap.e.nas 'a I1epetir
l�lllS aos o;u,m-os, à Jl1illigiua Id:e docume'nil:os. dill1eatos e cabais'. Vem a talho
de foi'oe eslta.obs:ervação de Ch. Seignobos: "Os histo'rkLdor,es aWllnça·
ri,rum moo'os ,af�l'lIllações slem provas, se cOlDviessem ,em lanalisar cada
U'l11Ia daiS s'ulas ,wf,i,rmaçõ1es". Sabe-'s,e que é valslta a llite.rat'llTa pseudo-epl
grálfica da ,allltil!�uida.ct.e e d!a Ida/die Médila. Di,�l1ote di's's'o, iruiPõle-se a mais
Sf'vera "críti,ca". É ,'ci�aro .qUle nem semp'l'I� é 'n,ece'Slsário reaoroe.r I�b (Jo
cumeinto o,rilginal. MiilJS, lliem pOlI' isso é llllelnOS verdadeiro êste oonceito
dlO a;urt:Ülr d'os Essais de morale et ,de cri'tique: "Não a1cl'edito possa
al.g1U1érrn ,adqu1rir uma oliara noção da lüSltóTia, odiOIS S8'l]S llijmrliteS' e do. gr4u
dle confi.:;tm,ça que ,convém ter nas sUJas diJVlel'is:a� Oi���lS .de ilnlVlesltigJação,
sem 'Ü háhiito ,de m,an.lJJs.ear IO'S' documentos ongInals .

.

. !l_?i:s�e, eu, .alú.ás
.. h,alse,�do ,em ulllrt:ol'es lçlle monta, q.u:e não 'apenas .os

('r�staos, maIS tamlb�l� os Jlu:deus for�m OipII"Í!m:tdc:s. pe�10 Nero calvo. AlareS=.
cenremolS qll� os .fIWOISOIÍOS f'oram Vlitlmas ,dia funa ·l'uwerilal. Um dlecre,to

�o ,Se;ulaldo �a0' os. 'e:'iIJI�lIls'ou aJpell'a� de Roma, senão da; própria I!tJáli,a;
�pl,cJtert:o, DIon Cn'solSltomo, ArtffilHId!o,ro lj:'omUJl'aun o cam�ll1ho do lexil io
-:- tdúz

_ um. ·historiador. PliInio, o moço, p'oude ,escapar à morte. QUdll:U�
ban!?, .pOlI"ffill, nlOll11Je.adn Pl1ece!))t�T dos !lle_!ideiros adOijYt)ilvos :d:e Domici.a;tlO,
qu!alj,fH�:Ou-o, por :IJ1ledo 'ou 'SI.I'Ja ,gJl1ahdao, Idle "o mai,s. �allito dos 'censô

r�" '�.11(plorOlU!�lI?,e a lÍrn:spilI'"ação di'vina.. Da resrt:lÜ, a ell-ance,l'ari-a impcnal Uts·a'Vla 'como formllllia norma,l cos SeuJS ,editos': Domi-nus et Deus nos- PreAso O falsarl"ot�r. .. O c'mullo !
.

Pode ser CDue haJa sido .gramide o 'número Idle cr1stãos vitimad-os nü
reÍlnado ,de Dom�ci.amo. Mia,g é 'eswanlw que apelnl!JS s.e ,conheça ,o norne Rio, 3 (A. N.) - Informam

d:.11m d�Ie,s: �,l.aVllO Cllem.6nte, cuja e;s�ôsa, Flávi,a Dom1ti,la (ou D0'mi- <ie São Pa,wlo, que foi pres'o,
clha), -fOI bamld!ai 'I?'�o!'a a Il'lha, P,UJIll�art:aI'la.· ontem, á ItaFrle, ao tenta'r fazer

Is�'o dOlV�, sI�n�,f�oaJr algu�a 'col�a. .
• . descontar um che,que de (140TalO duvlrdos.o e CJiue se. hana :�n:tao 'reaJillzado uma. gra,nde perseguição .

.,
.

.' ._
em il"eg!l'.a, pe:rfeIvamenl!::e .sl.s!temal!.l2lalda(-comopaTlecequenerosr.Viei_rmlcrlUzeITosno Banco NaclO

ro), <lJU'� I!.altvlez nào sej,a d1fícil ,�ncolIll!..rar, mesmo e�re os historjatd'ores nal do Comél1ci'Ü, O f,alsário
da ligr'e:J,a, q;tl1W1l redluZla {) bClto as p.r0'porções que, nla r.ealid'adle, merece. Ra.Uil Brito Júnior dle 25 anos

(Conti_nuará) de idade. Raul c�nf.es,sou na
�--------------------------------------------

Estado-'de-s,1·11·0 em Jerusa',I e'·m
dele,gaci.a de F'alcificações, ser

autor do l'ecebimento de che-
ques fal,sos.

Florlan6polb. ·4 de Marco de 1947

MUGAS & VERBUGAS
Por L. M. de C.

1 Contrato
unilateral !?

Manoel F. Lopes
.

Meirelles
Procedente da Capital Fede

ral, via aérea; chegou a Flo
rian6poli. o ar. Manoel Fran
cisco LopelÍ Meirell.s, alto fun
cionário da Adm. Nac. do
S.E.N.A.C.
S.a" que 5e fazia acompanhar

do prof. Flávio Ferrari, manteve
cono.co cordial palestra, refe
rindo-ae, em linhas geraia, ao

va.to programa educacional que
. o SENAC pretende levar a efeito
em todo o BraaiI, dentro de
pouco tempo.
Adiantou-nol o ilusbe Vl11-

tante que oportunamente nOI

con'é:ederá uma entrevilta. �

aliál atendendo à nOllsa soli
citação, • - na qual di.correrá
aôbre o que o S.E.N.A.C.· pre
tende organizar em Santa Ca
tarina'
Agradecendo a honrosa vilita,

formulamoa .. votoI de feliz el

toda na terra barríga-verde.

A campanha da instruç:ão de'adultos,
H.IU, 3 (A. _'1.) - Healizou-se, on - de ericiénoia para todo o Brasíl e

tem, ás dez horas, no auditório do congtatulóu-se com seus colegas'.
Ministéri-o da Educação, a sessão pelos trabalhos realisados >110 Con
solene de encen-amento do pri- gTe'�SO. Em nome elos professores
meiro congresso nacional de edu- dos cursos noturnos desta capf tal.
cação ele adulLos. Presídâu a reu- o sr. Luiz Moreira Lemos agTade�.
niã? o sr. Fi.?ravnL� di Piero, se- �eu a ,UlúÇÜO co delegado paulista,
Cl,'CLar10' da j<.Jd).l\Daçao e Cultura, que foi aprovada por aclamações.
Lendo Lomado assento á mesa, o pelo' plenário.
prof. .Lourenço Filho, diretor do O prof. Lourenço Fhlho, díretor
Departamento Nacional de Educa- da Departamento Nacional da Edu
cão e o presídente efetivo do Con- cação, profer-Iu ímportaote dis-
gresso, sr. Vieira de Melo, sra, 'I'e- 'CUI'S'Ü' em que salientou as rearí
reza POl,tO Ida Silveira, pror. Ma:'- zações , do Oongresso e acentuou:
tagão Gesteira e srs..' Maciel Mon- objetivos é alcance de profunda
te iro, Melo Braga e Astero de renovação nacionel de que se re- ..

Campos. Aberta a sessão, usou da veste a campanha de educação da
palavra o prof. Martagão Gesteira, popu'lação adudta do Brasil. Final.,..
diretor do Depar tamento- Nacional menibe o secretário da Educação e
da Criança, que, em aplaudida o1'a- Cultu;a sr•. Pioravand! di Piero
ção.jpediu a solidar.iedada dos edu- pronun�io.u o discurso/de enceTl'a�·
cadores brasileiros para a obra da mente do congresso, enaltecendo li
ddf'usão 'da puericultura, que, àcen- magnífica obra de orientação e

tuou, devia marchar de .par com coordenação educacional realizada:
a educação .de adultos,

.
pOI" ser pelos educadores de todo o Brasil,

uma das grandes neces'Slda'des do reunidos naquele congresso que
país. F-alaram a seguir Q. sr. Au- marcaria época na lüstQrla do,'
gusto da Silva, chefe Ida Delegação nosso desenvolvimento cultural.
da Bahia, no Congr-esso, a pi-ores-

.

sora M;aria Luiza Lobo, represen- Será empofJsadotante do Maranhão, ,Ve<ndo ambos I)
exaltado o grande aloanca patr-ió- (A N) S d
uco a campanha nacicnaê de al- Rio, 3 . .

- egun o-

fabeLização e educação de atdul- cÜ'municadlo de S. Luiz do lVla-

tos, lançada pel'o sr..Mi'nisLro da rlanhão, dentro de oito dias se--

Educa,ção. rá e'fi,poiSisado o novo govêrna- ..

O prof. EJiosário R-odrig'lleS de
dor eleito do Maranhão, sr. Se--

Souza, em nome da Deleg1ação de
São P,aulo" a,pr.esentou uma moção bastião Aroher da Silva.
de louvor aos ,pro1'e8s'ores e d'ire-
Lor8ls ,do cnsi'no suplemiNO cio DiS-ITrl-no p,:;),raLri,Lo Fedel'l1l1, ensino que pOdia � U

OI']' ('OIT]sidemdo como um padrão
O O..asil

Eleicão na Ordem Ros'áJrio, Argentina, 3 (u.-
P.) - Encontra-s'e neste por--

dos, Advogados to o vapor brasileiro "Bocai--

Reuniu-s,e sex,ba feira ultima, ás na", que aqui veio carregar-
17 horas, na Ordem dOIS AdV'ogado,s, 1.800 tonel,adas de farinha de�

Secçã0' deste Estado, o r,cs'peLivo trigo destina.das ao Rio de Ja--

Conselho, afiJ;ll de s,e proceder á l1_e_iro_. _

eleição da Diretori,a para o bie'llio

Contra1947 - 1949. Ih O j()go
BelPim,3 (A. N.) - A policiu'iní

ci'Üu ,f.orl.e crun1iPa,nha contra o jo
go, que se ia genera,lizando clan_'
a-e,Sll'inalD1'enLe, o chc,fe ele Po-liCla,
coronel Inálcio Veríslsirrn-o, determlÍ.
nau várias .prO'Vi,dências, indo pes-"
sO'él:lmente em ,companhia de 1'e

pl'E.'S'entantes da i'mpr'ensa e V'�rio�"
.ponlt1o's iri:dilcaIdOlS, onde ,se Instala-
riam bancas elo chamado "jogo do
biüho".

Foram eleibos ·e em segtüda em

possados os seguintes m,embros:

Presidente, desembargador Alce

biades Valel'i'o Silveira de Souza;
Vilce-'Pres., Dr. Vasco H�enrique
d'Avila; 1° ,secr'8'tario, Dr. Clamo

G. Gall:eLti; 2° ISecretario, Dr. Aldo.
Avila ,da Luz; Tesoureiro, Dr. Os
ValIdo Bu!Jcão Viana.
Ao .a'ssumir a Preside,nc.ia, que

lhe foi transmi'Lida pelo Dr. Vas'co M�rsball em M08"01l:,Henrilque dAvil'a, PI'esidente em U li If.;
exeTClCW, dis.se, o Desembargador Was!hing,ton, 3 (U. P.) - O�

.

Allcebia'ctles Vatlerio Silveira de S'011- s'ecretário de Estado, general!
za, ,do s·eu desvaJl1ecimento p'ela Geor�e Marshall, deverá par
prova de ,confiança, quê de s·eus pa- tir para. Moscou, na proxIma.
res atcabava de re{�'eher, do ·empen.:. quarta-feira, devid:a,mente pre-- .

ho com que se irlia dlediüar aos pa,rado - se as drc.Wll'Sltâucias';
misteres da Ordem ,e das suas altas o permitirem - para discutir"
finalidUJdelS. cOIm os líderes russos a sollUção>
Usararrn Lambem da. palavra os dOIS fornecimentos feitos pelos',

Drs. Va.sco Henrique d'Av,ila, Os- EE. UU. soh o regime do Land"
vaLdo BuJ,cão, Vi,ana e De:sembar-Iallld Lesse e vários aSSlin:DoS de
galdor José ROClha Ferreira Ba'sto,s, pri'meina ,pIoa/ll'a, isso, é claro,_
que honrou a assembléa com a sua a par das discussões rellaciona-"
pr,es·ença.

_
das oom a elaboração dos tra-

.o 'resuItad,o dessa el·eição foi I'B'- tad'os de paz a s'erem aSsinados,
cehi,do -com ,gerai,s Simpatias, espe- com a Ale\manha e a Austria�_
oiaLmenbe, por 'uer a pl'esi,dencia
recaida sobl'e a figura pr,es'iigi·osa Os Dardanelosdo Desembwrgador Silveira de

Sonzoa, ,suj'os abtos méritos de ju- Esoa/mbul, 3 (U. P.) - Dois;
ristà e compro'vada calPél:ciJdatde d€ LllliPomantes jo.rnai's de IDsta.m-
traballho são o prenllncio de im- bul i:ndlcaram que a Turquia
portanbes e f'ecundas roalizações. mantém TiesO'Lutame.nte sua re-

A S. 'S., q.ue a,té Im .pO'lliÜO ilus'lmvà petida i'llsist�ncia sôbre o do-
o Eg-,regi{) Tr.ibunal de Jmtiça des- mfnio absoluto dOIs Dardane-
te Esta.do, de c)lljde sathiu, pe,j.a los. AimbQS os jornais a.fioc-ma-
'aposentadoria., paTa a.braçar o a,d- ram qu� qualquer disculs-são da;:,

vOlCall;l�a, 'e
.

aos de�,ais membros

I'questão
dos DaJrdanelos eme

da DJI'oeto�la, as sl'!1ceras congra- MOlscou não seria levada €w
'Í!ul'a:çõe's deste jornal. consideração em _ Ancara.

I

Jer-usalem, 3 (U. P.) - En- uma �reve de protesto oontra
con;Dra-se �JeT.usalem em estado "os matwdüres dOis nossos ir
.de sítio. Patrulhas britânicas mãos 'em Haifa. Medidas de
percorrem as ruas em canos proteção füram. Itomadas pelos
blindarl'Os, com mocralhadoras. ing1eses em outras cidades.
OlUtras tropas marcham pela Toda a área costeira de Tela
cidade, na direção norte. Os viv se encontra ás escuras.
tell1J'oristas ta.mbém mina,ratn
um c'aminho em Tulkarm, fe"
rindo um soldado inglês. Esta
noite, a Irgl1ln divulgou bole
tins, oonclrumando os judeus a � MELHOR APERITIVO

'Pil.aLlal
:IIIRI[aIR",�
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