
Washington, 10 (IIP) _. A comissão ·lfiBllhlSra
.

qe,isitou
.

a Argentina a convite
do J presidente. daquele· país, publiCOU· seu . ret3torio no qual condena ene�gicame�
.te o regime· peronista e concita os trofJalhadores de todo o mundo 'a se uni-

rem contra a d.iladura fascista do general Peron.

A execução do acôrdo Joãe Neves
Rio, 10 (A. N.) - Sob o tí- ção a um emíssârio especial do

tulo "Nenhum emissário espe- Brasil. Entretanto, apuramos,
cíal do Brasil a Londres", o hoje, no Mímistérto da Fazen

vespertino "O Globo" publica, da, que a viagem do sr. Vieira

I FI 'I T f I em destaque, em sua primeira Machado não terá aquele ca-
.orianópo is- -erça· eira, 11 de Março de, 1947

.

H. 9974
página, a seguinte nota: ráter. S. s., que irá a Europa e

-------------------------------------------� "O�vêmo�yi�irores�E��ooU�d�,oo��ci �e-

Pacto de segurança contra a "Iemanha �:ur:i���e��e�i��'aq!e ��d��� �:C�ed�n�;!!�� p::�e���i�Ci��
.

.

N ��so-�t.:��op':�a�o!�c����a:� âa::��:go�����;��:tã� d�;�:
Berlim, 10 (U. P.) - Na

suai' 3) - Formulação dos prín- como o sr. James Byrnes,

em,acôlrdü João Neves. O cance- tando do assunto entre o Ita
conferência co:m os jornalts- cípíos po.lítícos pelas quais os suas vísitas â Europa, encon- menta da missão resultou do .maratí e o govênno inglês, o

tas, o secretário de Estado, ge quatro grandes deverão desen - traram ansiedade em tôda a, fato da Inglaterra não se en-nosso embaixador em Londres,
neral George Marshall, assí- volver 31'S futuras negociações parte, sôbre as possibilidades: contrar .no momento, em con- sr. Muniz Aragão, e o primei
nalou enratícamente a necessí- para a conclusão do tratado de de afastamento dos Estados i dições de fornecer os equipa- TO secretário da embaixada,
dade de .conclusã., dum pactc paz com a �:leman:ha.. UI.lidos da política. européa. AlmelIltos de que o Brasil neC0S- Hugo �outhier. QualIl:to a en

d: segurança das quatro po- Na entrevista de Berl.Im, o a,tItu.�e .

de Washington po-r I sita e que nos seriam entr�- carrupaçao da, Leopoldina, aputencías contra a Alemanha, e general Marshall, todavia re- ocasiao do Tratado de Versa-:gues por conta dOIS nossos cre- ramoã, também, que nao eXIS
indicou ,que ÜlS_Estados Uni�os ousou-se a esclare�er alguns lhes, quando o Co?,?re)3so ian-Idiltos congelados naquele país. te nenhuma �nitCia.uva oficial
exer;�era 'p,ressao nesse sentido pontos referentes a sua mIS- que recusou ratítícar a paz, Um matutino, hoje noticiou de que a referida empresa se
no conclave de, �oscou. Os ob- são. Entretanto.' el� tudo AUS�U ainda, perlsi.ste na memória de:que o govêrno havia 'resolvido e�lContre grandemente neces

se:vador.es _pol.1ücos .en.contram para dar, a. maior tmportãncía todos
.. EfetlV�men:te? na AEuro-, enviar o sr. José Vieira lVIacha-1 sítado dum. reaparelharnentotrês prmcrpais objetivos no ao pacto, duzendo que ele im- pa ex;ste. muita d�':Ida .s?bre ai dia, superintendente da Moeda. u�!?ente, adJmItI�!dJo�s'e a �O�Slpacto proposto pelo general pedirá o �eaI1ma?J-en.t� da A�e- c?nSltanCIa d.a política mterna-I e do Crédito do Banco do Bra-I bílídade do govenno brasIe.lIroMarshall: manha e Impulsionará os alia- cíonal norte-amertcana. O pac-: síl, para discutir o descongela- obter os respectivos equipa-

1) - Garantia de que a Ale- dos comera qualquer tentativa to de segurança, proposto pe-]menta. Em outras palavras, o mentes por meio dos nossos

.maaiha perrnancerá desarma- dessa natureza. A proposta. de los dois, chru�celeres a�e�ic�-I sr. Vieira Machado SUbsrtitUi-1 congelados em Londres; Não
da pelo �nen_os durante uma um pacto desse genero fo; ::- n:?ls, terá ,a .vIrtud.e de ellmll1a�1 ria a missão. Aliás, telegramas sendo,

_ e1))_�relta�to, possível tal
geraçao ll1t�I,�a. _

pres-entada pelo ex-�ecretano toda a dúvida ,eXLSlte�te. vindos de Londres e diVulga-lo'Pe�aça?, ImedIatrume'll�e pelas
2) - Elímlnação de tôdas de ElSrtado rioote-amertcano, sr. Ele, pelo menos, ligará os dias ,:>lIltem no Rio fazlam men- razoes ja bem conhecídas.,

as dúvidas quanto à partícípa- James Bynnes, que sugeriu um Estados Uni,dios à E 'li r -o p a

ção dos E-stados Unidos na po"ltratado de vinte e cinco anos. num longo período de vinte e

Ab .. I
.

hlítica da Europa, aSiSumindo as IY.Ia.is tard,e, .o chanceler �ovié- c i 'R (' 0., .a n 'liS. Pf,ss'Oalmente. ai -Jours com pe es I umanas:' re,spollis-abilidades que 1 h e s tieo, sr. MOlo,tov, sugeriu: quê 0 P@s;oalmehte -'Ç!lW bees j
f b

.

,c?ll)l�eltem como grand'e po-Jpactofosse de quarenta anos. Marshall D.ada ex.pressou em" ��!ll'ich:, 10 (U. Pc) - Use KO�h, o nazista �m�, ,

a rIlCava

tencIa. Tanto O· general Mars,haIl Berlim. sobre o sucesso ou o aba.t JOUTS com peLe .humana,. e OUDl"O,S 31 ale.maes, foram

fracasso da conferência. Sabe- 3JCUiSadOS d:: terem plraJtIc�do cnm�B -de �.er:a-'l1O. campo �e
se, erutretrunto, que enquanto cOlneentraça� de ,B?,Qbenwald. Os reus s'erao Ju1ga;dJes a partIr

A
·

d
" �

de" ele e outras personalidades es- de 11 de abil"ll proxlmo.
. ," ,.

pre'sl encla a amara I' m Mos'cou o Trlalta-s,e do quarto Julg'amento em massa de funcIonanos
peram cone mr e '
'.' , ,-.

,

.

tratado de paz oom a AUlSrtria, llazl'stas do me'nCl'OInrud!o ·campo de cOTI!centraçaiO .

. . . . RIO, 10 (A N.) �;O :Deputado ICiriJo Junior, .c}legado ho. nada de definitivo será obtido

je de São Paulo, desmentiu ·.que .'leja : candidato ao ministério quanto ao trrutado com a Ale

da Justiç&. ,�eclarou 'que iem virtude do ·acôrdo com o Isr. Ade- manha, que o�e:ece aos ohan

mar, .0 P. ,s. D. terá sua ,representação le isuas }responsabilida- ce1er,es uma s-ene de pl"obl�
de.s. Sôbre a .'pres,jd�ncia da ,Câmara le la t'eleição da ,mesa, ,en-:n:a:s. complicados e d� soluça0
tende que Iseus membros serão ;reeleitos.

'

Afirmou que lJlada dIflCI,l.

há :de iRssentado iquanto .a IProp'alada .' ,indicação do sr. Sousa
Costa. O assUJnto da presidência .será 'esclarecido :numa ,g-rande
ltsembléia do PSD, convocada Ip8J'a lamanhã, com a participa.
�ão dos presi-dentes das oomissões executiva,s. estaduais, os

fluais em conjunto :formam o ,eonselho nacional do }}artido, as
.sim como também lOS lideres das bancadas na Câmára. Deci
dir-se.á, lentão, quem será o ,candidato Ido :P. S. -D. 'á presidên-
!,J'a da ICaAmara. Diz-se, ·caso se' {l'nsista em ,I I,apresentar ,o. InOllle,

, Ass;'nal'a a I'I".4\nrI'lda fo'·ha que"-'

I O ruf Na I'8Jferilda Call'ta, o magiS'Vr-ado ' ,. ',np" " '

,
'

do 'sr. ISo'uSa Co"ta, que ·a U. D. ,'N.•, I.depois !,da :Consulta de suas,' RI'O, 10 (A,' N.) - o, ,0I'lffi'e o,n- d
' ,

f tn." I d
.

..,
A exar.ou o .seguiIllte ,de.s.p'alêho: os se'IIS !pals'eiS a e i:VU'(),S pe a eCI-

bancadas, 'concord'aria ,com a jreelipão do .sr,. Ho:nório iMontei- lue,lm 'Com'UinaIICflIfilOS, o, .IU,IZ gmar -

G
- '0_ t h H 1"," L':.' I C I d t "Atendo o nedido. Est(}u á vontadJe sao - r-a-.Dl1e 2JIl a, 'Ü ",nUla, 1...

"'0 Ique .""eria a'poiado ln.or outra ,narte, ,:nelo lP. IS. ID. Mas 'nesSa pI,as, da 14, yara rllrrun.,a, ,e 'er- y

b" S I d S- D
'

;a" '.l' .l' ,.1" -

15 d para faz'e-Io,' pOTque minha atitu- er,m" ai va or, ao ommgos, ehipótese haveria Ia r�oomposi.ção total da mesa. Quanto ao �e. m_I�ou a pnsao por las, ao ca-

à� nã:o se fundou em caprioho, mais AT�e'llüna - ap'enas os �I\es prI-
nado .haverá a reeleição total da mesa. PI,tcllo-tJenel1iDe ,d'a Amnadla, VIICI�te

o.m z"lo serelnlO, .omboI'la ooérgi<Cü.,' m,elros tomarllim a r.e.s'Oluça,o de .00,-de Paula CalsD!.liho, por dJesl()lbedlen-. '-' '" '"
,

cila á J'Lllsbiça. Arr-olrudo p.al� de'p-or pelo p.res1tigi.o da JUlsti(ia. Uma v.ez tirar seu .repl'esentanlLie d!.pllolmatI-

, nurp pro.cesso de atropelamento, de que não houve pr,�pósJlto de d18S1- CIO iIlJa C'3ipltal 'eSiParuh (}J.a. De rucocd-o

V t· t I d t 't' d consid/erração fica s,em e.f,eilto a com () "New York Her.a1d TrilbulIl�,"
"' ,Ot9U co-m· O I n O - a pa roa- �u�o!�ra�e-�:�t�=l'����oe�n ��t���� sanção aplicada que e�presl&iltffien- os g�VJelln(),s, do Salvrudo,r e de Sao

Rio, 10 (A. N.) - InfO?'mam de foi P1'otestar pe1'ante a' mesa, di.' minada hora, ali �S'tev'e, Imas Oomo te Devogo. Comu[üque-s'e -ao exmo. �Om�Iligo.s ÍJzeralm caso da relsolu-
, I

r minJÍ:s,uro dia Mariníha." çao, cÜ'nseTva,nd-o s'eus representan-
Recife, que }vai ser �ulgado, �a ze�d�, em altas vozes, que sua da-I a, audiel1c,ia dlemorass·e a ser Í'ni- S .

'Úes lem 'Maàr,id {3 "a Arg1eIllf,i,na to;r:-
próximo sessão do Trt�unal Regw-: mestwa deturpara o seu voto, que c)'a.da, I'elbmou-ls·e declararrlJdo ao

nou wilndla mails grav,e a que.s,tãJo, aI)
nal Eleito1'al, o caso da urna 1Sa. era a favor do sr. Neto Campelo maglÍstraJdo que Linha mais que

enviar Uim nüvo e:mbaixado.r 'a Ma-
secção, da f)a Zona, eleitoral da ca-I Junior. O juiz mandou tornaI' por fazer e não podia ali ficar por O'evarl& cancelarpital, localizada. no ,bairro Espi. te1'mo as declarações da eleitora e, mais ·D8IffilPO. Apesar dias' pond'era- ti .o

'

nheiro, ,onde \uma iServ�al votou devidamente autenticada com' as çôes que lhe f'oram feitas, o co-

a grevecom o titulo de sua patroa. Essa assinaturas !das testemunhas, en- malnidlauie ,CrusLi:lho r'81tiirou-sle e

sra. Luciana Maria Simões Martins viou o caso ,ao Tribunal que agora a[]De elS'ta sua aMtude, -o juiz Aguiar ',Was'hington, 10 (U. P.)
de Oliveira, ordenou .á sua criada, julga-la-á. Di·as, níandoo pl'ende�}o po[' 15 J. Lewis, presiden.te do Sindi-
que votasse com o seu ,nome nato di,as, ofiicáando, neste s'entido,

'

cato dos Mineiro.s dos Elstado�
completo, A empregada, porém, no

"a"mara Munle",·pal
auDol'idlad.es slUiple·rio·nes da Armada. UlIlidos possil'Vielmente se vera SãO' Paullo, 10 (A. N.) - I) 8J\,

caminho para a secção eleitoral, U II Agora, orém, em viiSlba dU1llla carta -obri,gado a cancelar, €sta se- Adlema,r de Bar:ros deciurou ,a'J&

encontrou-se com o seu namorado· /

que lhe diTi.gi:u o comamidarrte Cas- IllaJna,' a greve dos min,eiros jloI'Iljalilstas que ,ainda es'fiava aguar-
que era comunista e induziu-a a carioca '

tÍllho, descu]jpando-sle do aDo pra- 'a iniciar,se em abril. En'quan- dando ,a I\es.pÜ'Sita de alguns parti-
votar no sr. Pelopides .Silveira, o :fUo, 10 (A. N.) - Já está mar- tica e deQLararrlJdo publilC1lJmente que to isto, o Comité de trrubalho dos pa.ra ol'glanizJa!' o s·eu secreta

que fez, não resistindo a lábia do calda para a próxima seXlta-feira, não tiVlera a inte-nç.ã,o de desres- do Senado continua eSÍ'.iudando riado.
€aba eleitoral e dono de seu cora- 14 do wrrenlte, a inSltal.a(ião da Ca- pettar á Jus'oiça 'e que todo o aca- a melhor for.ma de evitar gre- ACI1eSlcentou, que m-enhlUJlTIa agre;...

ção.' mara MU'll,i1cipa.l, cuj'os Vler,ellldol\8Js La/IIl8ll1JÚO lhe merec'e, o juiz Agui·a.r Vies na indústria vitais da Na- mi1açÚJo con1tará ooin mais de uma

De 1'egresso á casa, a rapariga lI00e.beram, ontem, os .seus diplo- Dia.s aeaVla ... dle r·evüga,r ,a oDde.rri de ção. Não existe acôrd!o de espé- Seill'le'taI1i.a no S'Em gory,erno, s'eiJ1do
contou o fato á sua patroa e esta, mas.' Füil I'Ie·i;;o.I'Vi.do, também, qUie pri;sã,o .exp1ediida cOJIJUra ruquelle ofi- cie a};guma a respeito, até ê.ste que o P,alltiJdo Comun1sta mão par'-

indignada com a "falseta", saiu e a so,18Il1Jida-de s·eja iIiI'�ldiada. ci-al da nOSlsa M,arilIlha de GUlerra. momento.
'

I

ticipa do mesmo.

',�I
\ --�
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Diretor de Re.dação A. DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXIII

Sus,pensa
um

. ,

'Adesão do r.s.p. ao P.S.O.
São Paulo, 110 (A. N.) ,__ A nota .sensaelonal ,da reunião da

bancada pessedísta lioi dada pelo deputado João ;José Abdala,
que teria comunicado a seus .pares que o sr, Ademar Ide Barros

.

e I�U partido estariam dispostos ia aderir lao :P. S. D.

Em posicão des_agrádavel
Nova York, 10 (U. P.) O diz que o sr. 'Drygve Lile, s'eCU'J8tá-

"He-raLd TrtbUlne", errn QOImelnbári·o, rio gleral da ONU, ,e 'ourtra.s altas

pens'o:rual.id[bdes da OTSlaJI1illiação.
temem qu1e a meSllIla f,ique em po
sj.çã:o delsa'g,l'adfliY1e,l, pel,ru negla:tiva
dle vár.ios paísles membros, de afws

trur seUls embaixador,8os 'em Ma.QTid,
de llicordlol :C()Iffi uma reoomeIlldação
adoúada pela A.ssembléIa do d,ia 12

de dez'emhl'o d'e 1946.

a prisão de
oficial

drid."

o comunismo
--nada
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ASSINATURAS
Na Capital

An.o Cr$
Semestre Cr$
rr:_ime,stre •...•• Cr$
Mes •••••••••••• Cr$
Número avulso. . Cr$

No Interior .

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso .. Cr$

100,00
60,00
3S,00

0'6°1Anúncios mediante contrate

TELEFONES MAIS NECESSITADO�
.
Bombeiros UU
Polícia .•.........•..•.•••••.•••• 10U
Delegacia O. P., Social ...••..•.••• 1571
Maternidade- lU'
Hospital Nerêu Ramos lU
Sanb. Casa ...............•.••••• lOJIi
Casa de Saúde S. Sebastião ..••.. H).
Assistência Municipal .....•.••••• 166'
Hospital Militar ll�J
14" B. C. .•.•.•.. •.•• 15.0
Base Aérea ......•.•..•••-. • • • • • • 7:6
i" I:!. 1. A. C. lS9l
Capitania dos Portoe . . • . . . . . • • • . • • 131S�
16' C. R. ................•.•••• 1001
Fôrça -Polícíal 120J
Penitenciária ....•

�.
• • .. • • • • • • • • • 151"

'''0 Estado� ...... '.............. 1023
•A Gazeta" ••••••••••••••••••••• 165.
-Di(lrio da Tarde-·.............. Isn
1,. B. A. • ...... l • • .. • .. • • • • • • • 16.'
�mo. Fwierária Ortiea ..• :...... 1_

FARJIilkClAiS DE PLANTÃO

Estarão de plantão, durante o

mês de março, as seguintes far
máclas :

10 _ Sábado ___:_ Farmácia Mo
derna _ Praça 15 de Novembro.

2 _ Domingo _ Farmácia Mo
derna _ Praça 15 de Novembro.

8 _ Sáhadc _. Earrnácia Santo
Antônio -'- Rua João PiJl;!,I().

9 _ Domingo _ Farmácia Santo
Antônio _ Rua João Pinto,

15 _ Sábado - Farmácia Ua
tarinense _ Rua Trajano,

16 _ Domingo _ Farmácia Ua
tarinense _ Rua Trajano.

22 _ Sábado _ Farmácia Rau
liveira _ Rua Trajano.

23 _ Domingo - Farmácia Rau
Iiveira - Rua Trajano.

29 _ Sábado _ Farmácia Santo
Agostinho - Conselheiro Mafra.

30 _ Domingo _ Farmâcia San
to Agnstínho _ Rua Conselheiro
Mafra.

o--�viço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João. Pinto.

Laboratório
Radio'"Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádio.. Ampli-

I
'fjcadore.-Tran.miil'0l!'e.

Material importado direta-
,

mente do. U. S. A.

Proprietário
Otom�r Georges Bõhm

I
Elecbe - Tecnico - Profi••ionaJ

. formado na Eu,ropa
Florian6poH.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

RETIRARAM, SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôd9.s as bebidas. inclusIve li!

fabricadas em outros Estadas,
retiraram suas candidaturu,
'Para reinar nos lare!l catari.·

I Denses, - em vista da certis.si
ma vitórill do aperitivô KNOT.

80,00
4S,oo
2S,00
9,00
0,50

-'

Batançss para oficm.. _ p.�lb�i�!�!���;:�.::" �
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- l�

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,

�Preços e prospectos com 8

____R_u_a_s_�_m_f\_r,_á�_íO_�_13_1_M_._A_13_5_S_E_S_i_oT_p_fa_u_l_o. �L�

Gigantesca operação contra
OS' rerrertstes:

Jerusalém, 8 (U. P.. ) .:._ As de armas entre as quais, dois
. tropas brttânícas, continuam lança-chamas, duas metralha
usando todos os recursos dis- deras e uma pequena mina.
poníveis, nas buscas em torno Somente em Nathanya, foram
de redutos dos terroristas.

�

descobertos 10 redutos terro-
Auxiliados agora por avtões rístas.

de observação realizam as Os aviões em vôo. razante
mais completas bUSCl;Ls em três cooperaram de forma preciosa
cidades, a saber: - Rehovoth, nas buscas.
Nathanía e Hadera, Somente um soldado britâ-
Vinte nove depósitos secre- nico foi ferido no decorrer das

tos foram descobertos, sendo operações, quando . um carro

3 em Haia, onde as tropas en- do. exército tocou em uma mi
contraram grande quantidade na terrestre na estrada de Hai-

fa-Telavív.

.
FOHNITURA!:)

OURIVE S
E
E.

CURSO DE MOTO�ISTA
Servço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Proftsstonal
Teoria e prática -. conhecimento' do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência;
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

CASA
DISSOLVE
A GORDURA
Muitos Quilos por Mêsv. é demasiadamente gorda? Não
gostaria de ter o corpo das beHssimas
Estrêlas do Cinema de Hollywood? Um
médico da Ca.liíórnia, que presta assis
tência às eatrêlas e aos mais famosos ar

tistas, descobriu um método rápido e se·

guro de dissolver a gordura sem recorrer a

dietas drásticas ou a exercícios excessivos.
Esta descoberta, chamadaForrnode.
promove nova saúde e energia ao dissol-
ver a gordura, demodo que V, se-sent.rá
e parecerá mais jovem 10 anos. Basta
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
Forrnode é um preparado garantido
para remover o excesso de gordura. Peça
Forrnode boje mesmo em qualquer
.farmá<:ia.-4 nossagarantia é a

àll!:_'
aior

proteçao, S' I
• 'j \

"
--===========:

Gratifica-se .a quem conseguir
uma casa de moradia, cujo
aluguel não seja superior a

o-s 400,00.
I Informações ao Escrivão da
Coletoria Estadual de Flor is

nópolis 'I
------------------------

EXPURGO DE CEREAIS PEL::\.
ONDA CURTA

.Urn processo de expurgo de ce-

reais pela onda cur-ta f-oi inventa>
do em nosso país pelo dr. Geraldo
Henrique Woerdenhag,
Ao que soubemos, o govênno Fe

deral está construindo uma eSL'

ção de expuego, junto ao cais do
porto, no Rio, sendo. nela instala-·
da uma unidade e}etrôni'ca, atual->
menée em construção na f'iema,
Byjngton & Cia.
As exper-iências realizadas com o'

invento brasileíro deram resultados
interessantes. O assunto é de tão
grande impontancia que o governo- 0\
da �rg.enlina destacou o engenhei- .. r
rei agronorno dr. Jaime Alberto'
Gowa, chefe da secção de Destn->
f'eecão da Corníssão . Naoíonal de
Grãos 'e Elevadores, para aeompa->
nhar, pessoalmente, as experiên-·
cias no Brasil.

O dr. Gowa, que se encontra nes-
fVa capital, dará hoje, ás 1.0 horas,,,
á avenida do Estado, 4.667, urna.
entrevista coletiva aos [ornalístas
de São Paulo.

Senhorita!
Ao escolher seu perfume fjerifi.

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

preferida pela corte imperial de
D. Pedro IIDeseja obter

emprego '1
Procure então a nosse Gerêlt

eía e preencha 8 .nossa ".ficha ••
informações úteis", dl\ndo tida
as indicações possíveis, que te!!'..
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos -Interessados na aquisi�io "'.
bons fU'Pcionários (as). r '

o ESTADO e'uon-·
Ira-se à venda na

. banca de jornais·
«Beck»

J
I

o tormento das DOres na nocivos e Os eliminam do oro

Cintura, do Reumatismo, da ganismo, sob forma de urina.
lêna�ção de "envelhecimento", As Pilulas De Witt para os

tias dôres nas juntas, é devido Rins e a Bexiga são fabricadas
exclusivamente ao funciona- para o fim especial de ajudar
mento anormal dos rins. oS rins doentes. De modo bran-
É' importante conservar os do mas seguro, elas tonificam
rins em perfeito estado de fun- os rins de tal maneira que estes

cionamerito e combater irne- possam executar o trabalho
diatamente qu..esquer sinto-, que a Natureza lhes confiou,
mas de alteração do mesmo. Os toxicos acumulados são fil-
Todo adiamento é perigoso. trados � eliminados do orga·
Os rins ex�cutam o trabalho nismo e no�amente podereis
importantissimo de· reter por desfrutar saúde e gozar a vida.
filtração as substancias nocivas Alterada a saúde dos Rins de-

I ao organismo. Dia e noite se vido a causas como abalos, res-
-

produzem elementos como aci· fdementos, manifestações se-

do urico, bactérias vivas e mor- cundarias da gripe ou outras

tas, celulas diversas t>em como doenças, surgem embaraços a�
outros produtos que acarreta· seu funcionamento e eles não
riam rapidamente a vossa mor- mais conseguem elimillar todos
te si lhes fosse permitido per- os tOlliicos. Estes toxicos e prin· DÔRES NA CINTURA _

manecer .no vosso organismo. cipalmente o acido urico, se
UMATISMO LUMCada articulação dos membros, ácumuIam nos musculos e nas RE· _.

cada movimento respiratorio juntas e são responsaveis pelas BAGO DÔRES NAS
ou batimento cardiaco, mais dôres mtensas do reumatismo, CÓSTAS E J UNTASainda, cada 'pensamento e ema- pelo lumbago, p�la prostração
ção concorrem para a OU de quaesquer
proélução desses toxicos.

p IRREGULÁRIDADES
Quando sãos, os rins

.

A RA O S'--:�'?·---____ URIN4RIAS'rutram esses elementos R IN S
• !EX.'GA E A

..

P.lulas DE-WITT

geral e pela' sensação de "ve-
,

lhice". Os�primeiros sintomas
são em geral as torturantea
dôres nas C:ostas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla·
mados _ e como consequencia
'\TOS assaltam estas terriveis
dõres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossbs males _ a08

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

19ARA RECEBER AMOSTRA GRÁns.:
ESCREVA O SEU ENDERECO AO

tUDRATÓRIO 0011 S. I.
CAIXA POSTAl., 36

S,"UMENAU .. SANTA CATARINA

Arnold,o ,SUareZ,
�Cuneo

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem. ser evita<
dos. Contribua para a Caixa de Es-;•.
molas aos Indigentes' de FloriallJó-

. Cirurgião-dentista
Exclusivamente com hora.,

marcado.
Cartão de hore' Cr$ 80.00.

\
Rua Àrcipre�te Paiva a.O 17

Tel. 1.427.
Florianópolis.

o vidro I1rande de Pilulas .pe Witt, contendo duas v_as e meia a quan-_
tidade 80 tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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STA. LUIZA DOIN VIElltA
Aniversar-iou-se, sábado, a dis

tinta sta. Luiza Doici Vieira, filha
.0<0 sr. Bento A. Vieira e inteligente
�aluna do Instituto Coração de Jesus,

A sta. Luiza foi muito, cumpri
mentada, pelas sua.s ínurneras

). ;;amigas.

Incidente entre o dr. Osvaldo Cabral
" e O dr. ltugusio d,e

..Paula,
. ,A pr-opósjto do incidente na, ,elO a prova lhe. fOI dada, a rosada ou�
na via publica entre os srs. drs. tis Id� que

.

.tanto se orgulha, e �l
Augusto de Paula, e· Osvaldo ua- eu nao o f izesse, então SIm, teria.

bral recebemos ao primeiro, a se- 'tIdo meu uruco gesto de. covardia.
guinte carta: Cordwlmente
"Ilmo. sr. Diretor - Saudações (a) Augusto de Paula

- pal'a desrazer os vários boatos
•••

que estão sendo propalados, en- "Cópia - Plorianópolis, 30 de
ViO-Nu-S a cópia da carta mandada janeiro de 1947. - Exmos, srs,

pelo dr. Cabral ,á Mesa Adrnínísu-a- irmão Provedor e demais membros
Uva do Hospital quê, em vista dus da Mesa Administrativa da Irznau
termos grosseiros, . resolveu pOI' dade do Senhor Jesus dos Passos t>

unanimioade não tomar conheci- Hospital de Caridade. - Nesta -

rnento e não me dar conhecimento Senhores : Perante vv. ss. ven: ,

da mesma, 'sem OI.lÜ''O inculto que o de . trazer
'Somenee a 3 do corrente, li ( ao seu conhecimento e sem dese-

I
triste documento e procurei o au- jar qualquer providencia, expo'r o

tor para satisí ações, resultando uai seguinte :
o incidente. Tenho um cunhado, estudante ne

.

Para bem da verdade, ínrorr 10 medicina, cursando o 40 ano, que,
que o cunhado do Dr. Cabral não por influencia de outros tl�t'Udan-
foi expulso nem proibido de entrar tes, seus colegas, e a convi-te deles,
no Hospital, proibi-o de assistir nas férias costuma frequentar us

ás operações que realiso diarta- enfermarias desse Hosp ital: ne

mente e de frequentar o meu ser- nhum pedido foi por mim feito
viço cirurgico, direito que ninguem nesse sentido, nenhuma ínterf'eren
me pôde negar, e habituatmente cia tive, nem "recomendaçã'o �lgu

- Deixe de petulância, senhora. Qué seja porta ou bôca evito a sala cheia, em respeito ao ma dirigi a quem quer que tos .

Fazem anos, HOJE: não vem ao caso. O que estou é cansado de lhe servir de ins- illllLúna.1 aoanhamen to, dos, doentes. Em outa de 28 do corrente, mo-
- 'a, menina Odete Mar-ia, tuna Instrumento para as suas correrias sõbre o papel. Quando á minha transrerencía pínadamente, foi o jovem citauo,

-do sr. Avorri Na;tivi'dade da Costa, .

d d ? D paaa a reserva do Exército, nada chamado pelo médico que dir-ige
f'uncionánio do Tesouro do Estado.

- Não diga isso, senhor tinteiro. Cansa o o que. e diz pois o oficial ssm comissão é esse Hospital e informado de qu
- o sr, dr. Camdido Ramos. não fazer nada? Oque o senhor deve é ser eternamen- com mais facilidade enviado par.i "sendo meuvcunhado, e sendo Cu
- o sr, Cícer-o Claudir. te agradecido ao que chama Qe minhas oonrerías sôbre o pa- o campo da l\f,ta. Isto por' smal pessoa que t em procurado preju-
- o sr. Gerson Demaria, comer- pel. Si não fôsse' eu, qual seri'a. a sua utilidade? Quem traba- causava exneanhesa aos leigos du- dicar o Hospital, do qual sou mi-

-ciácio. 'lha sou eu e o senhor brilha. Eu que escrevo .. Eu que fixo a
rante a guerra, e os jornaes perguu- migo," além de outras alegações

- o menino Walfredo Gelbckc tavarn com ínsistencia porque se- de ordem politica que não vem aé)
filho do sr. Walrredo Gelbcke, côr de sua tinta nas elegantes linhas da escrita e, depois, dís- guiram em 'gra:nde' numero para o: caso citar, ficava-lhe proibida a

- a menina Ieda, filha do sr. eretamente me retiro. Já 'ouviu , falar nesse lugar-comum front os oficiais da reserva, e í'ica-; frequencla das enreranarias, ístu
Elpiidio SaUlsa Junio,r ,e aplicada "preto sôbre o bTanco"? Pois é obra milllha.. .

vam os da 'a;tiva em missões illlter-. é, proibido de ali entrar. .

:.aluna do l.nstüUJt,o Coraçãü de Je- nas? .

I Retirem-se o moço, á vi-sta da
.

:sus.
� Obra sua, .mas material meu. O preto vem a senhóra Em -1932, durante me�es, estive gross,eira insinuação do individuo

e�trair do meu bojo, grossei.:ramente, sem me pedir licença, em hospiltal de .campanha, em zona que infe,lizmente diri'ge essa DaS,l

como se entrasse .m casa própria. submetida a bombardeio, e o meus I e que, pela sua atitUJde, demons-

Q
..

t' h t' t
.

o Que não lhe peço li atos determinaram (')s elO'gios que I, trou não possuir as qualidades co-

-IJ b'-
.

ue InJus Iça, seUl or ln elr .
.

' -

constam dos, meus assenlamemt'o's, mezinhas para s·e aühar á freIlite
� m «tu ara0» cença? Mas, qual füi a frase que ini.ciou essa nossa conversa? mililt.ares. Ademais,·e cre'o pue dela.

- Conversa, não ,senhóra,; discwssão é que é. Eu sei que era conhecimentO' do a.<tacante, o i A vista distO' venho declara!, a

tUO 'auzAI... foi o. seu insólito "Dá licença" e agora compreemdo o por· GaL dr, Flo[lenc�o de Ab.r,eu, atual! essa Mesa, de cuja Irmandade faço
- U

'd Chefe do Serviço de Sande do Exer- parte, que:
.

Ri'o, 10 (A. N.) - O juiz da 16R que. A senhóra queria era encompn ar conversa.
cito, tem em seu pO,der uma carta 1) _ não sou InImIgo dess;

Vara CrimInal, dr. Otávio Silv<ei,ra
- Pobre de mim! É o caso dle p:rêso por não ter cão ... Si mi.nha pondo-me á s'�a disposição (Continua na pag 6)

,gales oondenou Jüsé Pereira Nu- não lhe peço licença, sou grosseira, si peço, quero encompri- paTa a guerra, O'fereclmento que
,

.

d renoViei em pessoa no Rio.
:nes á pena de seis meses de pri�ão,. ar conversa. . . . . ..

.....
.. ..

NO EMTANTO, á porta do Hos-
.mulLa de dois mil cru�ei,l'()s pa- i - É isso mesmo. Mas, tolero melhor sua grosserIa do que pi'Lal de Carida,de, o Dr. Moniz de
,gamenLo daiS custas do prooe�so e I

suas iu:pertinências. Não. sabe calar. Não sabe pingar um Aragão na presença do Dr. Oswaf-
·,do I sE)lo ,penttenciário, ordenando I ponto fInal, quando se faz oportuno. do Oabral, ,cansuI1uo'll-jffie si con-

I Q'
, - .

h t' t 'r ? N-
.

ipl'ngar cordava em incapacit.ar para o ser-
. ailnda que foss'em extraidas CÓIJia,s - ue. e que nao seI, sen 01' ln elO. ao seI

viço dp Exercito o Dr. nal
,da denuncia e da sell'�ença para I

um ponto fInal � I. f ", ,j �; :
• . • .

•..• ameaçado de ,convo'Çação pelo en-

<que, pa'ssada esta ,em ju].gado, se- Como. lamento a sua IgnOr3JnCla do meu oflClü. Pm- tão ,chefe do serviçb dp saúr!,e
_jam e'l1viada,s a.o Ministé�'io da JUS-j!�o dezenas d.eles por di::, senhor. E como sei pingá-los! ní- �a Região, Gel. Dr. Ernesto de

L,iça a fim de ser. o a.cu.s'ado ex- ti.:dbs, bem feItos, redondInhos! Oliveira. PiLheriei ao resporu::ler, e
a insisLencia no p,ediDo, com f

_:pulso do país, de acordo com a lei. - Grande habilidade!, Eu me vexaria, senhóra, de me anuencia do Dr. Cabral, bem de�
José P,e'l'ei,pa Nunes, que é por-' gabar tanto por tão pOlUca ooisa. Muito teria eu a dizer sôbre monstrava a seriedade do mesmo

;,tuguês, eS'Labelooid'o com amwzem: O que me deve a humanidade e, no entanto, por çayalheris- e o inter,e9se em cons,�guir minha

,Sã<o Jos'é, de secos e molhados, na I mo tenho me limitado a ouví-Ia. pr�Tc��a'assim desfeitas, para e11-
:..rua Jorge Rudge, 94, Vila Isabel,

I
- Que é que lhe deve a humanidade, si me faz favor? cerrar o assunto, as perfidias da

�fo:ra p1l8S0 no dia 15 dte Janeiro Tudo que lhe possa dever - é bem pou.co é - será por obra carta que não mereceria s,er co·

"ul<ti-mo, por pr.epostos da Delegacia é graça minha. O senhor é doIS tais que nada vale sem al- nhecida, s.enão para descuLpal- r
_ .. ,de Econ04mi-a Popular,

.

quando 0i"'ém que lhe. realce os méritos. por um estado eLe espirito doen'L'io
O'� que só pode despertar cO'mpaixão.'v'endi,a pO'r Cr$ 19,00 um quilo de - Eu' faço minhas as suas palav,ras. Também a senhóra Era pr.eciso, porem, mostrar as

�lombo tabella.do por Cr$ 9,00. de nada val-eria sem o meu conCUTSO. Imagine-se a molhar Dr. Cabral que sua es.perança de
Na. mesma sentença determirnou sua pena num líquido incolôr. Que deixaria a senhóra sôbre _n_ã_o_s_e_r_a_t_in_g_i_d_o_er_a_i_n_,f_u_nd_a,d_a_,_f _

,'0 juiz, que o armazem foss'e fe- o papel, máu grado seu 1'ÜlUco afan? Nada! A senhóra mesmo É uma táJtica ,periglOsa essa, dona caneta. Pe,nsa qu.e eu tam�
'chado por tres dias, a partir de disse, há pouco, que fixa o palpeI a côr da minha tinta e as- bêm não soif'l'o com o afastamento que me impõem? Mas,
,i,hoje. sim é.Seu valo'r é tr·'ilmsiJtório enquanto o meu é permanente. aceito o ine.vitável.

BOI·cotaram a rece-
A se,nhóra de fato é que traça o.S caractéres' da escrita; mas eu -É verdade, senhor tintei'ro. Fiquei a ouví-lo e a medi
é qu!e perpetúo, atI�avés dos anos, peoo3imenJtOs <}Iue se perderi- taro ÉJ isso mesmo. Süu wma Te,voltada contra, a nova ordem

R b
am, si não fossem fixaldo�s por mim: Por isso, é que me referí de coisa,s. Considero-me ú.HI ainda e não compreendo por-

�IJção à aio a há pouco sôbre a gratidão que' me de,ve a humanidade. que m€ afastam. Vejo que não cabe outra altitude que sua;

.. I '

- E pouco m?desto, não? Mas, se esquece, meu prezado m<liS slllfoco de indignação. Contudo. esta cO'nversa e toma-
BloemfO'ntcm,' Afnca do Sul, 10

I aml�o e coIlljpanhelro de traJhallho, de que o senhor é contem- ram o no.sso lugar. Só se,rvimos para o museu, ou melhor, pa-
(U. P.) - Um grupo de naclOna-1 poraneo da imprensa. A perenidad'e' dos pensamentos, nu sé� ra o quarto das coisas ve1<has.

.

::lisbas suJ-a.t'.J1iCiaU<ü:S boicUlLou ,a. re- culo XX, Jnão é assegurada po.r wm, réles tinteiro de tampa de - Não lhe dtsse? Afogou-.se Isua ,petulância nes'sa dóse de
,cepção

. á fa.miJlia real britanioa. rÔlha, mas pe'la letra impre<slSa. de filosofia. Somos demais aquí em baixo, dona caneta Es·
_As ,espo'sas dO'S lideres naci.onali's:.. - A senhóra é ferina e tnjusta, dona caneta. Que lhe fiz tamos "sobra:ndo", corno se diz na giria. Nem O'S meninos de
'tas que comparooerarrn á oemmo- eu para lhe merecer tais ofensas? Cha,ma-me de réles tÍ'Ii.tei- vem mais lid3Jr conosco. Podem lambusar as mãos e os mó-
:nia declinaram de saudar a rainha. 1'0 por que? veis. Há conetas-tinteiros tão p:t:áJticas, tão higiênicas, tãO'

i ..()erca oe 120 cad,ej,ras reservadas - Porque é. O senho�' ",ão vale nada. Só os pobrinhos barartasú Fóra com esses instrum.e,ntos antiquados Fique ser

:·p.ara os IlJ�ci<OIJJa�istas _fi-caI1am va- ainda ,se valem do senhor. b.:té o preço do seu custo é irrisó- ta de qrue a,té esta es<ürevaui:nha, em que assentámos, e'stá.
�z:as -em vI,�tude ?O nao comp,a;re- rio, Cr$ 0,.50 Mais ba:r.a,to que um saco de pipóc.as! Os que se condenada!

.,mmento dos convidaitlos. prezam, os da classe alta, adquirem ttnta impo'rtada com no- - Eu sei, eu sei, senhor tinteiro. Parece que estou ouvm�

Contudü, alguns na,cilO',uaUs'tas mes estranjeiros e propaganda cara, acondicionada �m vidros do êsses insulto's tod'Os e, no entanto, já' fomos indiSlPe:n.sáveis
:assistiram á rooepção e fQ'l'am elegantes, que 'O fariam sentir-se despTezível. para as horas de alegria e de dôr. Lerobra-:se o senhO'r de co
,'apresentados á famiha vea,l, muito - A senhóra é tão ingênua que meJ."ece a minha compai- mo temos servido, anos a fio, a tc)dalS as necessidades, f�ze.n"embora a maioria de suas es'pooas 'Xão. Pensará a senhóra que eu não tenho como revidM' suas do temas, subscritando envelop€lS, escrevendo cartas, assman-
'.tivesoo '00 ruegadQ a fa�er a 'sauda- baixas

_

ofensas? Sou um réles. tintetro, de prêço irrisório, sou do recibos? .. ._"cão na for.ma habitual. material para gente pobre, mas, e a senhóra? SUlPereSltima _ Le,mbro' sim, dona. caneta. Mas q/lle quer? Nao podemos
-----'--------_'-_ eeus fracos méritos. Deixe qUJe lhe lembre aquela que veiu para reformar a natureza humana. De tôdas' as vi'rtudes do homem

la.nçá-la ao pó das coi,sa:s velhas. Sua E�ceI<ência, a Sra. ca- é extôrvo ou peça incÔmo,da. Precisa ser aliJado. ,Assim as ?oi·
neta-tinteiro. Eu não de'sconheço que sou' um tintei,ro barato sas COlmo o,S homens. A nós mandam para o quarto daIS COIsas

e que estOlU confinado ao uso d'Üis bairros pobres, mas a sên-1imprestáveis, a SÓGrates, fiz'eram-no. tomar a be�e'rag�� mor

hór,a também não póde habita,r paládos. Sua modest<a es- tal, a D. Pedro II lamçaram ao exiho, a Ghll.lrchill �uJeltaram
trutura de madeira pintadá, sua ponteira, roida pelos, dentes 'á derrota das uI'lnas. Tudo que a história fez e fi'zer para exal
nervos'ÜIS do seu dO!IIo, não podem competir com a moderna tá-los não al'agará o negror da ing;,ratidão que sof�eram. Por
caneta-tinteiro, estrangeira, de rica e vistosa propaganda, isso, senhóra caneta, aÍinda não podemos nos quelxa�...
feita de martéria pláJstica, esfeitada de .anéis ou ponteira. de _- Tem r.azão, sffllhor tinteiro. ReS/ta-nos 'O consolo de

ouro, que vive n.a in'timidade do bô}Jso do :patrão, que tem re- não estarmos s.õzinjhiQ:s. Valha-mos também a certeza de que
servatório próprio de tinta e que, só de lOllge em longe, vai a levaremos 'a alegria da nossa comparnhi.a ao triste exílio da.
ês'ses tinteiros elegantes, de que a senhóra falou há pouco, pa- minha ant€ipaS'Sada pena de pato.
ra se munir de ma,terial. A senhóra está cheia de compJexos, - Levaremos sim, dona caneta. E essa me-sma alegria
dona caneta. O 'seu destampatório narda mais é do que uma da,r-nos-á a hoje' chibante caneta-tinteiro, quando se fôr reu4

válvula que se rompeu. A seuhóra nã:o quer reconher que àe- nir a nós. Os,tempos caminham, senhora ...
ve ceder terreno .á vitoriosa ·e se defende, atacando de flanco .

Diálaso entre a caneta
• •

tinteiroe oANIVERSÁRIOS
'- Dá licença tinteiro?IVO SERRÃO VlãIRA

Tran.corre hofe o aniver.tÍrio
:;.'Z\atalicio da sr. Ivo Serrão Vieira,
diretor geral da Soe Radio «Gua
;.I'uid» Ltda. desta Capital.

O distinto aniversariante que
..conta com largo circúlo de rela
ções, em rozio das destacadas
'virtudes do seu cara ter. reêeberá.

..por certo, a. afetuoSQJ homena:

.. ·,ganl de "'euSl amigos.
Pela auapiciolla' efemeride. O

.Estado aplr••enta-Ihe cordiais abra
"$0'011 com votos de felicidade.

* *

- Póde entrar, senhóra €aneta. Aliás, é essa uma' delica
deza que não lhe é usual. Que tem hoje a senhóra? Quem lhe
ensinou regras de bom tom? Está sempre' a me entrar portas
i dentro, sem me pedrr Ilcença . .. e para me sugar.

- Portas a dentro? .. Mas, o senhor não tem portas,
senhor tinteiro, tem é bôca ...

VAPE

A(abe (om as Levantadas
.., Noturnas e _ Sinta-se ",

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüellte. levantadas ou micçõee no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha. d.orsal,
na. ingua, nas pernas, nervosismo. debi
lidade, perda de vigor, podem .er cau

sados por uma enfermidade na próstata.
E.ta glândula é um dos mais importante.
órgãos maeculinos. Para controlar êstes
tranetôrnos e restaurar rapidamente a.

eaúde e o vigor, siga o novo tratamento
ciellt!fico chamado Rogena. Mesmo que
!!leu sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará" revigorizandd !lua

glândula prostática e 'fazendo com que
V. se sinta muitos anoe mais jovem. Peca
Rogana em qualquer farmácia. No••a ga
rantia é a sua melhor proteção.

R-indicado no tra.

ogena tamento de pro. ta

tites, urettites e cistites.

':SERVIÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do tempo, até 14 hora.
IOdo dia 11 na Capital:

Tempo: em geral íaatável.
Temperatura: estdval.
Ventos: variavei. predominando

, ..o. da norte a léste. frescos.
Temperatura. axtrema. de ontem

c-máxima 2�,O: miníma 22.2

Aproxime-se mais de seus

;smi!Sos e parentes enViando
\ .alhl'''' um número da revista O
'IVAJ_ E DO ITAJAí,. -eilição fle·

.dicad.a ,a .Floriàllópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empreza
.. de 'navegaçao

C 1-1 .s== R .'E:.. M

I
II"

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de !fU.I.'S mercad 1rias

Agt'Otes em F'Iorianópo lis CARLOS HOEPCKE S. A

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

L:SCRITÓRJO;
Rua Felipe, Schmidl:� - 801'0 5

Edifício Cruzeiro - Florion6polis.
-----------------------------------------�

DATILOGR\AFI A
<JORRESPONDENCIA

COMERCIAL
CONFERE

DIPLOMA

E>lREÇÃO:
AM'ELIA M. PIGOZZI

METODO:
,

MODERNO E EFICIENTE

RUA ALVARO DE CARVALHO,65
---

NA-O É N-OCIVO AOS ANIMAIS 00
..

.

NOCETII, LBPftGESSE & CIA.
ACiENTES GERAL DA (IA. DE SE(iUROS eeA IN(ONFIDEHCIA»

Secção RADIO-TECNICA - Aparelhamento completo para
concer.tos em geral em radies.i-itransformadnrej, e

aparelhos eletrícos.
Secção MECANOGRAFICA:' Oficina aparelhada para qualquer

serviços em maquinas de contebiudades, escrever, somar,
calcular, registradoras e mimiografos.

Secção de representações e seguros.
Escrito-riô de representações, consignações e conta propria.

Rua João Pinto N.» 32 - Caixa Postal N." 278.
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

Aceitamos agentes para o iate rior do Estado.

I QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello.
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

"lenha sempre em cOISa uma garrahnha de

aPERITIVO «KHOI»

"

Q

AgiDateu. R.pr....ntaçõ•• tom

O.lPai
l't"..atria: Florian6polt.
Ruo Jo<l:o Pintol n. II

OGilEa Po.tal , 37
rUicl: Cresciúma

feue Floriano
.

Pebtoto. alo.
(Edil. PI'Ópril.1).

Telegramas' ·PRIMUS·
AQent.. uoa principau
munlcriDloe do EtttCl'do

/,
assuntos:

LIVRARIA ROSA Rádio D-ilusora
Rua Deodoro, 33,- Florial'lópolis .

........................... ', . de·Laguna
Envie ao seu amigo distante I Todo o Sul Catarinense escuta·
um número da revista O VA diariamente a Rádio Difusora:
LE DO ITAJAí, edição dedi de Laguna.
cada a Florianópolis, e assim 970 Klcs. (ondas médias),

estará contribuindo para HOI árias de irradiações: - Dal'
maior difusão cultural 10 às' 14 e 17 às 22 horas.

de nossa terra Representante em Ftor ianôpotise
.... D. F. DE AQUINO
A primeira Agua de Colônia feita R t d. (O JOI nt I 6O E STADO«

no mundo foi fabricada ·na cidade

.

de Colônia pela Fábrica de J10han
Maria Farína.

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom biaóculo

alcança quem tem sólida
.instrução. ,

Bons, livros,' sobre todos os

VENDE-SE
O barco TARZAN para passeio

com 7 mts, de compr-imento por 2
de btllrguIIa e 7,50 de mastro,
Ver e tratar á rua João Pinto 5.

!

)

..

Reclamem imediata
mente qualquer írrs
gUlaridade na entrega
de seus íernaes.

. "Quem extraviar ou inutilizar Ot

certificado de alistamento pagari
rn ulta de 10 ic50 cruzeiros, 'o'utros

sim incorrerá em muIta de 20 a 100>

cruzeiros aquele que extraviar Gil

imitilizar o Certificado de Resee

vista" .1
(Art. 1�9 da Lei do Serviço MiIi�

tar).
• e o.o. o.o. ..

'Gratifica -se a

quem achou
Perdeu-se no trajeto entre o

Caleqio Coração de Jesus. Rua;
Vi.conde euro Preto. Praça Quina:
e Trajano, uma caneta tinteiro·
.'em a respectiya tampa. Grati
fica-se bem a pessoa que a entre

gar no Hotel La Porta, ou na:

redoção deste jornal.

Palacet� à venda
sito a rua EsteY8s Junior N. 93"

antiga ré.idêncill da família
Raulino Horn.

\

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

o. interessado. queiram ,pro.curar·
o Snr. Raulino Horn Ferro ..

............ : ' ..

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI de Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã I

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

BAR
Vende-se 'um,' bem sortida

e bem afreguezado
Ruo Tir�dentes

Camisas, Gravatas, Pijamee,
Meia. dai melhores, pelos me

nores oreços B6 na CASA MIS
CELAi�EA -' Ruae. Mafra. õ:

I, QUEIXAS E RECLAMAÇõES II PREZADO ·LEIT01f:' Se O que \he

I interessa é, realmente, uma p'rovidencia� Ipara endireitar o que estiver errado ou

para que al'!11ma falta não se repita; e

NAO G escândalo que a sua ,eclamaçAo
ou queixa poderá rir a causar, encaan

nhe-a á SF;CÇAO RF;ÇLAMAÇOt!:S.
de O :eSTADO. que o �".o sérá levado
sem demora ao conhecimento de: quelD
de direito. receoendo v. I. uma informa

� do resultado, embora em alguna ca-

80S moo seJam· publicados nem a recla·

maç� nem a providencia tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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as surpresas das urnas
cançando-os praticamente. O

S. Paul�, 8 (A. N·) As candidato comun iSIta, sr. Can-
: apurações do pleito em São dâdo Portinari, tido como ven

P,aulio,. que vi�am tra-nscor-II c�dor �ert-0 do pleito, viu, as-
rendo sem maiores surpresas, sim á última, hora o seu triun

-

p:,ovocaram, on�e�, viva c:?rio-II fo seriamente ameaçado. No
. sídade com os últímos nume- final da contagem ontem 1'1'0-
-ros referentes ás senatorias. É cedida, os candidatos pessedís-
-que os candidatos do P. �. D., tas estavam a apenas 5 mil vo-

. srs. Cesar Lacerda Vergueíro tos do sr. Portinari. Ao que se
·e Roberto 9. Simorrsen, que vi- adianta contudo, os resultados
nham afastados por sensível do interior favorecem o sr.

diferença dos disputantes do Cesar Vergueíro, que volta,-

P. S. p. - P. C. B., ontem de- portanto, a ter sérias possibi
ram sensacional arrancada, al- Iídades �. eleição.

I
CUL\I TA �uÍ"(.k..b;L\I 'li:!. .l:-'v.rU�/U:(

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

Movimentação com cheques 1
Banco do Distrito federal S.4. i

CAPTTAL : ('R$ 60.000,"000,00
RESERVAS:. CR$ 15.000.000,00

.. -�5h.a Trajano, 23 - Florianópolis

!.
.. )

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

....

.
..

FILIAr. VA�UG: Praca 15 de Nov=mb-o
EDIFICI::> LA PORTA - Telefone 1326

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

....

(:OMPA..� -ALIANÇA DA BAtA'
P\1.é;lfl�a di une -� Iá"e: I A ••
mCElmIO"

.

JiIl TBA..M8PORTlIi'
Cifras do ,Balanço de 1944�

CAPITAL'E RESERVAS
Responsebítidedea
Recets

.

Ativo

c-.
o-s

80 900,606,30
5978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,8u

•

•

Sinistros pagos 0011 úJtunoll h) anoa

Responsebüidadee •

98.687.8H.3o
76.736,40! .306,20

Diretores:
Dr. Parnphito d'Utra Freire de Carvalho. Dr. P'rStlC1SCO
de Sá, Amsio Massnrra, Dr. }0,BQl1im Barreto ce

.

Ars11jo
e Jqsé Abreu.

Transportes regulares de cargas da pôrto de -.

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
lnform ações com os Agen tes

,

Ftcrtanôpolis - Cartos HoepckeS/A CI- Telefone 1.212 ( End; te'eg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -- CI - Telelone 6 MOOREMACK

�c�?!��!��ata-II�,.�O::i:o�:a���:��;;�,��:OI.��6n�:
mente. qualquer

irre-I
vendidos a menores, alunos dos grupos escolares, Escola Normal,

guJarié:J.ade na

ent�re_ga.
Ginasio Catarinense, Escoll:l Industrial e Instituto CoraçãEl de

de seus [otneee. Jesus. mediante apresentação da caderneta escolar, ou certi-
ficado de matrícula. Avisa. cutrossim, que os referidos passes

não serão aceitos à noite, aos domingos e feriados.

DOENÇA.S NERV<)SAJ:, Flor ianópohs; }D. de março de 1941.
.Com 08 progressos d. meclleUiol

10je. IW doenças nervosas. qnane.
cratadas. em tempo, são male>< 1)it11"

��!=:.e�rt:t:e:.e�!�:���3a���'�:�� R E P R r S 'ENTA NT E '5ol"eJodicar os indivíduos deladol.'! 4.
.

&..' ..
tais enfermidades. O Ser.viço NIl'
cronal de Doenças mentais dilJpi.
te um Ambulatório, que atende /lrl'l-' Firma importadora e distribuidora. de produtos
miu&Rlente os doentes Rer"'OS08 l)!, norte-americanos; COITl séde no Rio de Janeiro deseja
Uli!'l"iUt>l!I. na Rua Deodore �2. .i,."

'

1
..

E d 'd d
'lO t)

.!lr.-na. eJ.;'r1111,m ..n*oa. nomear representante neste sta o para a ven a e
.

seus artigo!!!, - cc mo sej 001 artigos de vidros em geral,
":.

.... - ... ..�'" -",-' -

novidades para presentes, brinqul�dos, mote.rial elétrico,
tin te iras, rádios e acessórios, etc.

.CV I V E R E S para E U R O P A,'lt! 'U"'_:_�� "f'--'

":ÚUemanha toda. a. zonas, Au.tnia. Hungria etc.) p�r intermedio da

'ra·OD INHudaon Shipping Co. Inc. New York.
. I "" .

_-Diretamente dos deposito. na SuislilQ .•. Entregas rapiàas e garantidas �,
•,:-podendo .ar· teleqraficas, •• A melhor organização no genero, funda.da ( �. �f/.�ttf

ero 1893. _. Variedade de sortimento., N �í:.B
PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A: I "

.

ORCiANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda. lHe RECOMENOA
Rua Felipe Schmidt. 52 (lajo) •• FLORIANÓPOLIS \

É UMA DOENÇA.
MUITO PERW_OSA.
PARA A. FAMILIA.
E PARA A. RAÇA.

I

i
1

.. IC• .,._

CARTAS PARA CAIXA P0STAL 3991

RIO DE JANEIRO

•••••••••••••••••••••••••••••u••••••• m•••a .

Resolvido, enfim, seu problema financeira I
Adquira TUDO de que necessitar,

4e UIIA SÓ VEZ,
pagando PAJLCELADA..EJlYJ:,

OODl.S VAlI'TAGElt'S da compra à ri..,
urvindo-se do

$ ,

SISTEMA CREDIARIO KNOT ."-

......'
Cltlpd.s
•'y_l•
Radl..
G_ladelras
aleldeU'
J61a.

Lhros
Chapélll
Instai_chi elftrl.. e ..m......
ArtI,H para ...........
PelM
CaMCOl '3

QuallMlU" ...u...

INDOSTRlA; coMáao I SEGUROS KNOT S. A.

.............. " ... 1411., ...
----

O TIM O E M PR: E',G O' �
(NA CAPITAL E NO INTERIOR)

Precisamos de pessoos 'de ambos os sexos, ativas e emprendedoras, relaciona
das e ambiciosas. Otimas condições. Mesmo nas horas vagas. Em qualquer

cidade. Es��ver à "Edificadorau Rua São Bento. 260 - São Paulo.

Fabricante e distriouidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras,- riscados, brins
bons e barato., algodões, morios e ·aviamento.
para alfaiates. que recel;>e diretamente da.

Snr.. Comerciante. do interior no sentidó de ihe faze rem' uma
Florian6polie. '- ,FILIAIS:emiBlumenau e' Laj ee.1

fábrico.. A Cnuo '"A CAPITAL- chama a ateng50 do.
viMito ontê. de efetuarem .ua. compra.� MATRIZ em

, .'.>' �WAWM*1FXZE F.... 'WWJR W

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ES'PO\RTISTA! AUXILIANDO A CAMPANHA PRÓ-CONSTRUÇÃO DO· ESTÁDIO ·DO
FIGUEIRENSE, ESTARÁS CONTRIBUINDO -PARA -O D'ESENVOLVIMENTO DOS"ESPO'RTES

EM SANTA CATARINA.

Le itor :

Há, ho mundo de após-guerra e,
pr.í ncrpalmente, nos países onde a

cultura mais ev-oluiu, a manifesta
menta em favor da adoção do .li:s-

per-ante como idioma auxíjíar nas,

finalizou sem goals o clássico O Siderúrgia levantou o Campeonato �;�L��õ�ei�nl��o��P���!'ra�11;t:lm�
Avaí x figueirense' Estadual' de Vela da 3a.,Divisão ��l���a�aO::L�a\esg�;�tu��ro����,pn.a

secular sedimentação de conheci-
Conforme noticiamos, rea- ralízadas todas as atividadeSl Promovido pela Federação, D'Alascio - Veleiros da Ilha. meutos está 31 exigir um ínstru-

Iízou-se na tarde de ante-ou- dos clubes da Capital. de Vela e Motor de Santa Ca-I 4° lugar - Nelson Spoga- menta de expansão ínternacionat,
tem a peleja amistosa entre OSj' Sob ó ponto de vista téontcojtarína, realizou-se, ante-ou- nicz - Veleiros da Ilha.' f'acil e sf ioiente, que não venha a

1
ferir 'susüebi'billli'dadlels nacional ístas,

esquadrões do Avaí e do Fi- a peleja foi regular, principal- tem, na baía sul, o Campeona- 5° lugar - Luiz Faria -

Airu::la agora, chegam da Holanda
gueírense, que teve por local o I' mente no primeiro períódo. to -Estadual de Vela da 3a Di- Veleiros da'Tlha, no t,j,ci as da cr-iação do "Bureau

campo da F. C. D., . Por mais que se esforças- visão, cujas regatas transeor- 6° lugar - Aloisio Carreirão Holandês para Anlioação Cientit'i-

Devido ter esta pugna. sido I sem, os dois velhos rivais não rem brilhantes, talvez devido - Iate Clube. cu do Esperanto". Simubtaneamen-
/ I I 'o te, informa o Parlamento H'Lvnl

anunciada sábado para substi-I conseguiram movimentar o aio excelente tempo, logrando 7 lugar - Fernando Gon-
que, entr-e os 450 l'epresend,wLe;s-

tuír ao esperado cotejo entre: placard, finalizando a partida', sagrar-se campeão o Síderúr- çalves - Siderurgia. que o
.

constítuem, f'igura a apre-

AVia! e.Caxias, e;m
..
vista da de-100m 11m empate de O x O, gia �rt1ético .�lube, de Tubarão. 8° .1lU:g�r -:- WiLson Valente ciavel "sorna de 35 esperanóistas.

sístência deste último por mo- Atuaram destacadamente, os FOI magnífíco o desempenho - Síderúrgta, . além de írnnneros símpat.icantes

I
do Esperanto. Ambos os vice-pre-

tívo ,de fôrça maior,. não foi segnínres el�mentOis:, .Fatéc�, .dO "Iachtmam "

Licíni<: Medei- O velejador Darcí Lopes, do sidentes daquela Casa, presidem a

possível dar ampla, divulgação, Boos, Sanford, Bráulío, VI· r08, do clube campeao, que Iate Clube, abandonou a pro- organizações esp1erantist.as hunga
sendo. portanto, regular o nú- lain, Chinês, Pires, Adão, Ico venceu três das quatro rega-I va�

ras ; resulta daí que 'O Esperanto e

mero de expecta-dores presen- e Niltinho. . tas.
. 3a regata: 10 lugar _ Luiz ohíeto de continua a,tlf.mção DOIS tra-

balhos daquele Parlamento.
tes ao campo da ruaBocaiuva.· AiS colocações dos velejado- Faria - Veleiros da Ilha. >\.ssim "nmo n� Holanda e Hun- .•
A peleja transcorreu equilí- Os quadros jogaram assim' res foram as seguintes: 2° lugar .z: Nelson Spoga- gt>ia, também nos demaís I

brada na primeira fase, de- consthtuidos: AVAÍ - Vilain, la REGATA - 1° lugar - nicz - Veleiro.s da Ilha. do mumoo ·e 31S'!',lm corno em todo

caindo muito no período final, Fatéco e Tavinho; Sanford, Licími., Medeiros, Siderúr_?ia. �o lugar - Gilberto João de �'el��ruiO:',e���n�eéc�a�O �,���àJtiCa
quando o:s avaíanos tomaram a Boos e Henrique (depois Iva-I 2° lugar - GiLberto Joao de Oliveira - Iate Clube. mente ,a uírilidade do ESIPeram.t.o e

otenstva Hem, entretanto, ti- ní); Lebetinha, Nizeta, Tião, Oliveira, Iate Clube. 4° lugar - Licínio Medeiros' a "l'ee�6sidade de sua adoção 00mCJ.

rar proveito dessa vantagemjSaut (depois Bráulio) e Lau- 3° lugar - Aloisio Carrel- - Slderúrgta. íu.oma internacional auxitrar.

por falta de habilidade dos 1":0 (depois Saul·). FIGUEI� rão - Iate Clube.
.

5° lugar - Fennando Gon- ETULO

seu:, diaThteir�, que de�xaram I REN� .

- .'Lsaias, _Chinês .

e .4° lugar - Luiz Faria - ve- çalves - Siderurgi�.
muito a desejar.. Tambem os Damiaarí: Pires, Adao e Wil- Ieíros da Ilha. �o lugar - Dareí Lopes--
artilheiros do Fígueírense ta- SO!p' (depois Demaría e '1.10 2° 5° lugar - Humberto D' Iate Clnbe. .

lharam cOlnsna:ntemente nas; te.m'?o Honduras); Hamilton, Alascío - Veleiros,da, Ilha. 7° .lugar :- Wilson Vale:::lte
duas fases do Jogo, demons- NI1tmho, Augusto, Ico e Abe- 6° lugar - Da-I'ICI Lopes, - - Síderurgta.
tramdo o comandante da oren- lardo. Iate Clube. 8° lugar -Aloisio Carreírão
siva não saber chutar com pre- Atuaram como "re,fferées", 7° lugar - Nel,gon Spoga- - Iate Clube.
cisão ao aroo.· os srs. Framcisco Prazeres, no nicz - Veleiros da Illía. t De,sjstiu� da prova o velejador

O jo.go de ante-ontem mos- 1° tempo, e João Fernandes, 8° lru.gar - Wnson ,Valente Hum�rto 'D'AlaSGio, do Velei-
trou ruo púbUco o quanto per- no 2° tempo. Este último foi - SideTúrgia. ro.s da Ilha.
deram os dois ·clubes com a

I
comjpll.et;ame'l.1te falho, desco- 90 lugar - Ferna-ndo Gon- 4a regata: (Final) _ 10 lu- 2tl)

falIDa de treinos, pois 'I.1estes I nhecendo muito as regras do çalves - Siderúrgia. ga,r - Licínio Medeiros - Si-
últ�mo's me.ses não foram rea-1impedLmento. • 2a ltEGATA - 1° lugar Li- derúrgia.
lizadas palitidas, to.rnando. pa-I A renda floi de Cr$ 810,00.. dnio Medeiros - Siderúrgia. I 2° lugar - GiLberto J'Ooo de

2° lugar - Gilberto oão de- Olivei'ra - 1!3!te Olube.
Oliveira _;,. Iate Clube. I 3° lugar - Luiz Faria

3° lu,g-a r - Humberto Ve,leiros da Ilha.

Casa; dela me r,etir-ei em f,ace da
at.itude tomada cOllltlra mim, pelo
ref,erido médico;

2) - de nenhum modo' a con- O'utnas que üViera.m iniei.o há de.,

duta daquele moço, bem educado e Zlessie'lJe 'dia,s pa'Slsados, o chefe da
fino, contdl:miu para ,esta expulsão, dlef.esa de KiesSle'lirim.g, dr. Hans La
tendo tido, ,sempre, compol'\amen.- bern,serj por oeais'ião do periodo de
to e'Xemplar e a.titude C0'mIPéIJ!
com a educação que récebeu e rI' deooan.so do Lrilbunal, á tarde, SO-

0'S dotes morais de que é possuidor, lidtou qlle a s.ess,ão fosse adiada,
em 'i'udo diam€tralmente

.

opostos .Oom. ,elflento, 0' dr. Hains Lruternser
ao inédko que é 0' Direltor eventual--·.....,.,.,.,.-_&·,_...�·&..",....&........&.._....,..,.....&......aP&..,....aP&.._&..&....·_·_....",..·....."._"'........_....."'_....:-&.._"'_"''''' dessa Casa,

obsiervou que embora Ke�selring
,

t
.' Não me exLranha a atj.tu�fe Ct)- nã'o tives.se sUgle,rid0' tJal solicila- Rio, 10 (A. N.) - T:ermina-

e S P O r I V O· varde desse individuo que, não teu- ção, eLe se vila forç.ooo a reclaP.1a- rá hoje á noite, confo.rrne in

rio probabilj,dades d,p me 3.lting'I:', la lem virtude do eSltaldo de S1:11.11e I' formamos,
a conVjenção nacio

bur.>cou ving.ar�se nnm moço que de 'S'OO conSltttuin1>e. nal do PTB no teatro local.
Sábado. último, realizou- dro F. C., local, e do Ban.deI·-

não é responsav,el pelos meus atas
O pI1esidente do trilbullal

()rd�-lseg'UndO
se afirma, o sr, Getú-

tl que o\lJtra quali,-lade não te·re,
se no Pacae'mbú, em São Pau�lrnn!te, de Caiacanga. O jogo 'contra ele, do 'que -a de ser meu nou ,então que se proooosaJ8Ste a um lio Vargas discur's'ar'á na CB-

10, o primeiro cotejo da finalis- finalizou empatado por 1 x 1. cunhado e residir) em minha casa. imedi,wto ·eJ<"ame médico no rén, rimonia de encer.ra�ento d.a
síma entre Oariocas e paulis.- - O cO'l.1heciéro juiz Mál'io 1'; não me extl'anh:l porque um In- con.stalta,ndo-s,e que 'este está so- couwnção, 'definindo a PO<;I'"
t d' d C dlvidu0' que não �e envergonhou

I d t Ia,s em Ils:p'l.lJta o ampeo.nato Viana dirigirá o. segundo en- de despir a faràa do ExércitO' quan- fI1�ndo. de i�nf1l'U�n�a; O julgament'J çãk:>' d<? PTB, �m faee a a ua'

Brasil'eiro de Futebol. Venceu contra entre caribcas e paulis-. do os médicos üÍvis estavam se!1JC!o fO.1 adl:ado mdefI.mdamente. situaçao pohtIca.
o. selecionado paulista pela tas', no Rio. I' c, ,nvocooos para sel'VIÇO de guer-

contagem de 5 x 2.
._ __ _

ra, dando prova de sua covardla.
- Em Cambirela ·og'.ar m BOCAIUVA í' X OL-IMPICO- "

.

do Iferia est0'fo J?ora1 para proce-
J a

, u , ... <ler OOUÜX1,manelra..
ante-ontem as equipes do Luar Por 3Jbsoluta falta de espaço! L·evand0' ao 'Üo,nh'�cimento de \'V.

00 Serra e do ]jndependent.e, hoje, em nosso próximo nume- s.�. o fato, quero faze-lo, como dis�3
termimallld/o empatada a par- to daremos todos os detalhes' .fao so�ente prura que essa dIgna
'd Mesa flq'ue conhecendo melhor o têm o prazer de participar aos seus parentes!? pessoas
tI a por 4 tentos. sôbr,e a peleja, preliminar rea.- car"'ter e 'a formaç:;o �oral de llm

N
w U ,., de suas relações o nascimento de seu filho

- O gramado da Costeira liza-da ante-ontem no campo'" trapo de cor dLlvid()�a que elludoa
do PirajUlbaé, realizou-se', alIlte-lda-

F

..
C. D., entre Bocaiuva e eSlta. C_asa, de tão [ÁfJbre8 e dign'!c F E R N A N D O

orutem o confronto. amistoso OlÍlmpko, vencida pelo primei- traDdlçoes, t·.. Mat'ernl'dade de Fl�rl:an. o"Do7t's, 7(,".1[947
nt d..:l· S- P I I

e vv, S8., a J\l}cwsamen,�,
-

o -
., _.J

e re os qua TOS UJO ao e- ro. pe o a to e,soo.re de 6 x 2. irmão J -Oswaido Cabral.,. l . ..;'..... , _

-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Cancelado' o Campeonato ci'a
dino de 1946

(onclusAo

o general oerdeu o controle
VieIlleza, 10 (D. P,) - Durante pana ser inqui'rido dUr!llllte horas,

a, sessão do tribunal de cr:imes de ou a�ndk um simpl,es s-al'gento,"
guerrla que Q, julga, o mar,e'chall A exa.lbaçã'o do ex-,maI1echa1.na

Kess8'lrimg pelrdeu o oOIIlJtrole e � zi.Slua, ocoereu drull'.a,IlJt.e o inberl'o

g,ri:tou: "Não sou nenhum escolas galMrio de hoje, após 'Ü mesmo ter
--- ._-

I admi,tido, que d!era o:rdem para o

0, incidente •• '. ma,s,saove IÓJe t'l'ez:enuos ,e trinta e

oi.nco lI0'ma;nIQS nas c.aver,nas do' Ar-

deflillititne, ,em ma,rço de 1944,
Corno. a· S'eslSoo de hoje foi par

ti'clllar.mlem.te .tlensa. d'e.Illtne todas :JS

Convooada pela Federação Entre outros assuntos di.scu-
CatarinelIlse de Desportos, te- tjdDs, foi deliberado, po.r qua
ve lugar, 3Jnte-ontem, ás 10 ho- tro. votos contra dois, cancelar
ras, a reunião. dos representan- o Ca-mpe,o,nato Amadorista ci
tes dos clubes amadoristas da ta-dino da la Divisão que foi
1a Divisãio da Oa'P-ital, ,presidi- sJllslpen.so em agôS/to do ano.

da pelo sr. Walter Lange e se- paSlSooo, para ser realizado o

oretariada pelo sr. Flávio Fer- de 194:7. .Alp-enas o Avaí e o

rari, compa-recendo os sra. Os- Paula Ramos votaram a favor
valdb Varejão. da Fonseca, Lou- dio prosseguimento dó certa
rival Lishoa, Tomaz Chaves me de 46.
Capral GuiLherme Schurmann,
Aga,pLtQ__YeloSlO e Hélio Sar- Ficou delibe,rado reduzir em
mento SaJes, r,epresentamtes, 50% as taxas de inscrição, re

respeCltLva:dumte, do C. Atfé- i gistro e tr,ansferê'ncia de joga
tico CataTinense, Paula Ramos dores durante o ano corrente.
E. 9·, Figueil"ie,n.se F. C., Avaíl Nova reunião foi marcada
F. C., Boca.�uva E. C. e Oa.raya- para o próximo domíngo, no
na do Ar E. C. . mesmo local e horário.

Noticiário

N.4.
9_3_47

,

,,,,-.,

ODr.·ONCi�es IHPERIAL
\ �,�

ODEON
As 7% hocas
Balndeirantes da Tela n.

'2 _

- Naic, Cooperatilva,
- Gary Caope,r - Ray Míl

,l'and - RobeI1t Pl'elsiton -
ISusan HaywalI1d - .tirian
Donl'Bvy - em:

.

BEAU GESTE
30) "-- ,stan LauI1e.1 (O Magro)

- dliv.er Hardy (O Gor
.

do) - Charlie Chase (,u
Magril;slmo) - em:

FILHOS DO DESERTO
40) - RaLph Byrd nos 13° e 14�

epilsódi10lS da séa'ie:
DICK .TRACY, DETETIVE

PIIeço'S: 01'$ 3,00 - 1,50.
CenSllwa,: - Até 14 ano·s.·

...........

üipiliúAL
' . , , .

As 7% horas .

:10) _ Imagens do Bra.si,l II

- Na{l. üooperau,va.
20) - Hul.a.,.Hula Des'ooh(}

.colorido.
30) - Allan Ladd Lo.retta

Young - WiUiam B€udi.x:
- Sen YUing - e'm:

. IRMÃOS EM ARMAS
(üh<ina)

Preços:
Sras . .e sr,tais, Cr$ 1,20
Es.tudantes . _ . . . . . . . . .. Cr$ 2,01"
Cava.lheiros ..... , .. , .. , Cr$ 3,00

Gen:sura: - A:1.!é 14 an'Üs.

A. convenção·
do p_r.B.

DOMINGOS FERNANDES DE - AQUINO
E SENHORA

\
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J'

Movimento revolucione- lrm'!nbns em t!f8S
. ." P .

,.. t artefatos aflos
rlO no araguol \Como é 'de vul.to entre �6•• ,o

Assunção, Paraguai, 8 (U. vadas de balas, segundo pode comércio de �rrnmho de af�mf de.. " . e.clarecer 0>1 lntereSSo. o. ln or-

P.) - A ordem fOl, restabeleci- ver o correspondente da Un i-
momos que para exportoção ou.

da .nesta capital e segundo des- ted Pre.ss". Benitez ficou gra- comercio de�.e artigo. o imposto
P3JCh08 'procedentes do ínte- vemente ferido num dos bra- ad-valarem debitado na Nota Fi�- ,

rtor do país' em todas as de- ços e o seu secretário particu- cal é de 6%. para tiros de arml;
. .

'
. .' I nho•• e de 4% para pluma. de pc>

mal,S localidades, rema a maIS lar fOI morto.
. de arrez. etc.

DR. NEWTON D'AVILA completa tranquítídade em to-
Operações - V'ias UrinArias - do O país.

EXTRAVIO DE APOLICES�:::n�s I1��o�����.��� Durante o dia de hoje, a or-

.

"
.'

to da colite amebíana, dem, foi gravemente perturba-rlsl0t.!!rapia .sr: Infra vermelho,
"Consulta: vitor Meireles, 28. da quando alguns elementos
:�d�g�:u-���er:eh:'s e!:'�lan� tentaram assaltar o quartel

Resld: Vldal Ramos. 66. central de poldcia, matando to-Fon. 1067
. dos os funcionários do mesmo

DR.
-

MAD�RA NEVES 'que tentaram resistir.
Medico especialista em DOENÇAS Segundo o comunicado ofi-DOS OLHOS

. .

CurIlO de Aperfeiçoamento e Lon- cial distribuid:o pelo govêrnoga PrAtica no Rio' de .Janeiro
,
' ".'.'

Con.ultas diariamente da. O 'complot fOI organizado
10 às 12 e da. 1530 por elementos febreristas e co-

em deante munístas, os quais haviam pla-
CONSULTóRiO: nejado a eliminação dos maisRua .JoAo Pinto n. 7, sobrado - .'

J'one: 1.461 - Residência: Rua altos chefes ciV1S e militares,Presidente Coutinho• .58
d P

.

o' araguai.
POUCO antes das 11 horas da

manhã, a cidade foi surpre
endida com um violento tiro-
teio e, logo, veritícou-se que Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
partta da central de policia e

compon _abaiXO e remete-lo á nossa Redação afim de completarmosda Escola Màlitar. quantoiantes, o nosso [I10VU Cadastro Social.
Os atacantes chegaram ao , I

quartel de 'policia e.m dois ôni- No-me -

..................•..•• � : �
bus e armados com fuzis me-

tralhadoras e, imediatamente,
Sexo •............. Est. Civil D. Nasc.•.......••••••

começaram a fazer fogo em di- Pais .......................................................... , .,

reção ao gabinete do chefe de
policia, major Regelo Benítez Esposo (a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o.

e procuraram alveja-lo. estan-
do as paredes do seu gabinete Emprego ou Cargo .

de trabalho cmpletamente cri- Cargo do Pai (mãe) .

DR. SAVAS LACERDA
iIII.búca médico-cirúrgica de Olho.
- OuVidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contato·

IJOlISULTóRIO - Felipe ScbmJ
-

. dt, 8. Das 14 às 18 heras.
-.J)&NClA: - Censelheiro Ma-

fra, 77.
TlIlLElFONIDS 1418 e 120.

AU$en'e

DI. ARMANDO VAUJUO
DE ASSIS

... l!Ierv1ços de CUn1ca Infantil !la
Aal!lstência Municipal e de

caridade
m..tNJCA HJ!:DICA DE CRlANCAII

ADULTOS
GONSULTÓRIO: Rua Nunea lia
llllado, 1 (Edlffclo S. FraJlcl8oo).

, Consultas das 2 às 6 hor�
:&IlSID1tNCIA: Rua Marechal Gui-

lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
t:lI&URGIA GERAL - ALTA CI·
IUlBGIA - MOLJ!:STIA8 D1II ...
" . .. NHORAS -o PARTOS .. .

.ro.rmado pela Faculdade de Mecu.,
clnna da Universidade de. SAo

Paulo, onde foi assistente por' ....
11Õ11 anos do Serviço Cirúrgico d.

Pref. AUpio Correia Neto
Qrurgla do estômago e Vias b.I.
11U'ea. Intestinos delgado e 'grOIlllO,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

euro. ovãrtos e tremnas. Varlco
eeJe, hidrocele, vartzes e herna

CONSULTAS:
'ÚII 2 às 5 horas, à Rua !'ejpe
tlchmldt, 21 ,(altos da" Casa h·

ra!so). Tel. 1.598.
a.8ID1tNCIA: Rua Esteves Ja·

nlor. 179; Tel. M 76.

DR POLYDORO S. õTHIAGO
.idico do Hospital de Caridade ..

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MtDICA EM GERAI.
Doença. dos órgãos internos, cape<:\a).

mente do coração,
BLBCTROCARDIOGRAP1A

Doenças do sangue e aoe cervo•.

Doenças de senboraa - Partoa.
Coruoultas diàriamente das 15 1. 1.

boras. -

Ateade chamado. a qualquep bo....
inc)usive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.
.

les, 18. Fone 70:1
"1I;SID1;:NC1A: Avenida Trompo...Ir:I.

62. Pone 766

DR. MARIO WENDHAUSQ
Diretor do Ht>spital "Nerê.. Romt>sM
CLfNICA M:tDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
eon.u1tório: R. Visconde de Ouro
Preto; 2 - esq. da Praça 15 de No
�bro \8ltos da • Belo Horizonte ").

Tel. 1545
Con.u1ta.: das 4 ás 6 hora•.
lI.eaidêllcia: R. Felipe Schmidt. ..

- Fone manual 81:1
.

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na,
eíonal de Medicina da Univer81�
,. do Bras!!). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
... Mentais, Ex interno da Santa
cu. de Misericórdia, e HospltaJ
Plliquátri-ce do Rio na Capital ".

dera)
VLJNIC'A M�DI(,'\ - DOENÇA}'

NERVOSA8
- Consultôír-ío: EdlfIclo Am6ti'

NETO
.

- Rua Fellpe Schmídt. Consultu
Das 15 ás 18 horas -

"'lI1d�ncla: Rua Alvaro de Ca".

____lh_o_DO 18 - :f'lorianópolla.

DR. BIASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de Sif!!l8

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SIE'NRORAS -

SfFLLIS AFECÇõES DA
PELE - RAlOS liNFRA-VER
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmid't, 46 _

Das 4 às 6 horas.

R,es.: R. D. .Iadrne Câmara, 46
FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhor.a

Censultório - Rua João Pinte 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
Ollnica exclusivamente de crianças

Rua Sal!danha Marinho. 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeirlls - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borr ...cha.

Garante-se a exata observância no rect!ituÃrio médico.

o SEU ORGANISMO

COMO UMA OAS cO,",!ll:leUICOI!.S OE G1JEIl�A OO·lA80�Al0'1I0 ODU'· )

� o_,_.,_,o_o_,,,_._,�.,,."_,,._o_,,_,,o_v_,o_� -;! ou
RADI'QS

Dr. Henrique·. 8todieckl
"ADVOGADO

5, 6� '7 e 8 valvul�a para
Luz. Pilha a Acumulador.

Peça catalogo gratis,
Preços aem concorrencia !

A V A - Importadora
São Paulo. C. Postal, 4063.

Rua Felipe Schmidt 2 t.
(Altos da (CASA PARAISO)

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

sobrado

Florianópolis
'.

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

o Sabão

André Wendhausen Juniol' torna pU'blico 'que foram extraviada.
as .eguintea opcHces eltaduai.: duas 12f da Lei ri , 769 de 23/9/1907,
lob nu. 151 e 161, no valor de Cr$ 20000 cada umc : quatro (4) da.
me.ma lei acima, sob nrs, 157. 158. 164 e 165 no valor de Cr$ 100,00-
cada uma, 8' finalmente uma (1) da. leis nra "507 e 549. re.pectiva
mente de 22}8/1901 e 15/10/1902 .•ob n 545. tedos nominativa••

Declara. outrollim. para .atisfaçõo da exigenci� do art. 161. do
r6gulomento baixado com o decreto n. 17770 de 13 de abril de 1927 i

que foi extraviada a apoUce «Uniformizada». pertencente a A,ndré
Wendhau.en & Cio ••ob n. 223401, no valor nominal de Cr$ 1.000,00;.
juros de 5% ao ano. emitida pela decreto n 4330 de 28 de janeiro
de 1902. Irolicitando a quem tenh a encontrado o. apolices acima
referidas a fineza de entrega-la. neata redação.

FJorian6poh•• 21 de fevereiro de 1947.
ANDRE' WEliDHAUSEN JUNIOR

._____'----------------------------------------------------------

Reconstruções
de cosas, muros, telhados,
etc. Trator com Jorga de
Paulo. na firma Busch &Cia.

Çadas'ro Social do (o Estado»

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

U��D Creosotail
"SILVEIRA"

Grande T6nico

Observo •.....•......... '

.•...•••.••..••..••.•..•..•.••.•.•.•••••••••••

..

Q

Agradecet-íamos. também, a 8eII11tileza de noticias de D,ascimentoa.
,

casamentos e outras, de parentes OU de pessoas amigas.

"

AUTOMOBILISTAS I
Afenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

SE A SUA CUTIS ESTA'-

ESTRAGADA POR ESPINHAS

outros .intoma. prcivenie�tea da impureza e do empobrecimento
do sangue. lembre-ae que durante um .éculo a

..

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

tem aberto a. porto. da felicidade a quantos a têm tomado para.

depurar e re.taurar _eu sangue. Faça você a me.ma coi.a I
\

Geralmente, uns pouco. vidra., toma� de acôrdo com a. in.truçõ••
no vidro. ba.tam para

-

corrigir êste. sintoma••

SALSAPARRILHA OE BRISTOL

U.niversal»)
do Brasil

Empresa '(Construtora
A maior Organização Predial

AVISA
A todos 09 portadores de títulos desta conceituada empresa.

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acórdo com,

o Decreto-lei na, 7930 de 3-9-45.
Para, maiores esclarecimentos, é favor dirigir-se a'o escri

tório central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
Flori�oópolis.

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

I

TORNA A ROUPA

1.�VIR(iEM ESPE(IALIDADE�I
WETZEL JNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco

BRANQUJSSIMA

CJA ,s�iÃ2�/ROfAt.. ,

. ESPECIALIDADE

------------------------�------------------------------------------�------------
I '
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Paz e tranquilidade em
-

,Santa Catarina"
Verificou-se 9' p�eUo num' ambiente de absoluta ordem - diz o presidente do P.R.P•. naquele

-

Estadol
A União Dernocrán.ioa Nacionar,

iSenção d1íl ;�aruLa Galla,rli.na, como

já foi divulgado neeta ca,pi!Lwl, eu

dereçou, há dilas, ao ,511'. presidente
'd'a Bepubhca, um longo telegrama,
solicjtando a abert.ura de um 1l1-

Achando-sé [l'!lisLa caoítal o pre, .
_. "O ·P. R. P, apresentou UH' OS problemas do meu Estado,

sídente do Díretóri o Estadual .oo figura altamente representatíva (I Teve a melhor repercussão o dis-·
P. R. P. de Slanla Oatar ina, dr. José i sociedade oatarínonse .gelrenVe do curso que o dr. Adeuha! Ramos da
Maria Cardoso da Veiga, achamos I Banco do Brasil dle Joirrvile dr. Silva pronuncíou há dias em Flo-·
interessante ouvi-lo acerca desse ,Cados. iSlIda, cuja votação na,d r ianópol is, agu-adeeendo a maaíres,
assunto. Como se sabe, o P. R. .1:'. mais expressiva, porque o nosso tacão que se .Ihe fez pela sua \ l'

em Santa Ca,ua,rÍ'na apresentou can- pai-tido, por va,riüs motivos viu-se tór ía.
diJdia'[los próprios, inclusiva para )13 c,onLingp,llicia de, alguns dilas an- F-oi um discurso. sereno, em qu

govennadór, sendo POl'tWI1tO rnsus- tes do plejto, lançar um candidato aceotuou que seu governo ,trar&
pena a palavra daquele proeer po- p ropi-io, não tenoo . assim tempo tranquibdade ,e paz para �anta Ca-
lítico. algum para a necessária

'

propa-. tar ína, erjando assim, um clima
Recebido amavelmente pelo dr. ganda. . confiança propicio ao 'vraJJa,[,hQ e ao-

José Ma�'ia Cardoso da Veiga, pro- A U. D. N., que leve o apoio dos desenvolvimento daquele EstoolO.
curou este eS'QIuiVaT-ISe a fazer comum stas, apresentou uma íigura "Voltando ao assunto que o Ievou,
qualquer .deolaração polrtíca, de- 'l'ealh1enlle estimada ll1aqUie:!,e Esta- a, ouvfu'-me - diz-nos' o dr. José'
clan-ando que S'ElU ohjetivo nes'Da do - sr. Irineu Bornhausen- - e Maria Oardoso .da Ve-iga - pode
cap ital ena apenas l;ra,Va;'r de assun-. cuja expressiva votação é do co- dizer pelo seu jorna! que r.e''-

I tos de sua firma, considerando-se, nhecimerrín de todos.·., paz e traITIlquti:hdloo,e 'em Saint.a; (;a-- .

por 'Vanto, em f'ér ias poliltilCas, O P. S. D., que cootou com o tar ína, sendo exageradáscas ín,for-
Diambe de nossa i,l]S.�slbe\]];cila, aquies., apoio dos trabalh istas, lançou a mações que de lá transrmita a U. Dr_
ceuem dieer-nos algo: oandidatura, já vjtoríosa, do dr. D., ..Ílm,ta,TIlcl>o 'Dom iato, talvea, uma.

- "N�.a. se pode ruI\ticu,la� Adenbal Hamos Ida SâoIva, 'es'DirÍ'l.o explíeação pana a der-rota que ex-·

ct-!z-'l1!os inicialmente o dr. Jo�,(' Jovem, v,oltrud'o· para os IPI'Oh!emill's per.im,entou nrus urnas, ou para de-

ri.a. Caroos'o da Veiga � eorutTa a do S'ElU Eis;laclo e p,r.eocUip'rudo COl" s:a:e.veldi,tall' o imILelI'voolto.r; dto TIdo'

figura ,do sr. i'nuerven(or do Estado a ,s'o,I'll>Ção das di'fioulid.ad-es da,� Deeke que tem p1l>nma�ll8.eildo ÓlS�

·,Por L. M. de C. de S�nla Ca:tarina, dr.' Udo DeeKe cla,sses me.nos favovecidélJs. tancÍlaelo da.s ,comp8ltições poJiHcas"..
Coisa .p3Jsmo'sa! Es'se rO'manclSlta, que fO'i uma das mai.s

que ",em se conduz'iludo sUIP�rioT- ESiPirilto Im!ieÍlto a pro<bl,emUis' ad- como ali:áis é do seu próprilO t'eitío.
me,nbe na (}il1e.ção dos die'stinos da- minisLnatÍl"'os, de rea,!· 'I'e:SlpOll1lsabi- T,em e116' ,S'6' nl,wtid6 á' alif)u,oo das-:

puras glórias do, génio laüno, d�p'OLs de esorever uma obra dü quem uniidlad'e d� Flede'raçiio.
, .'

�j.da.de, VilSltO �.e:r di['j�eJ),te d:a maris r€lSIPol!1/&abilLidrud,e.s do seu oargo7'

quilate de 0,8 Noivos, cheg.ou à conclusiio de que era "incapace adlruutar que rel,rua; paz em �an'l lmponLante fmma rndusta'laJ de ccm:clue o dr. José Mlalrila GaJ'doso'

di vera unità 'organica ogni �omponimento misto Idi stoda e
Catarina. Quanto. a:o p'lei'bo, veri,fi- SWIlita .Q�ta:rilna, acr€dito que 8'Il1-. da Veigla, ,Sltmdo pojil, m8lreoodor da

d'invenzione". E êl'e o demOlns.trou no meticulo.so estudo' Del
cou-'se num amb.enue de abs'(),luta pl'ae'\lderá um :bom gOV>e_rIllO, oTl,en-1 ·eslti:ma ,e UJll'eç,o dós' meus" ooIllter-·
or.d:em e hibel'druele, telndo tO'dos ÜJS -i'a:d ° pelos seus COIl1h-ecllffil8lntlQS de raneos.'"

l'oma:ij.zo storico ,e,. in g'enere; 'de' componimenti misti di sto· p.arU,dos poHti,co,s, ilDclU's,i'Vle o co- ,adlmilÜiSitr.açã'o, - fomentlall1do a

ria e d�invenzione, que possuo, na minha modeSlta livraria, munis,ta, f'ei!to livl'I8Imeil1;te a sua ag'lli!cul,tuna ,e -estimulando a indus- (Tr.a1lJsClI'Ho da "Vanguarda" de'

entre as suas o.bras eomple� :r
.

.ftmo's ali êSlte. conceito capitll,l: campalIllha, sem o menor cÜlD.s'urall1- trila - ·enHm, 'EmCura,noo de í'T'enl.€ 8-3":47).
i!!!"'" gimle:n'Lo por panUe do g-ov'e'rno C'a-

"Um gra.n poeta ·e un 'gran, fJt,QrJco p�sont) trovarsi, senza {ar twrilueuse.
t'onfusione, InelI' UQmo medestmo, ma non nel ,mede.simo eom- O P. R. P. Dão teve· necessidad1e

I'E'ponimento". de slo,jjc�t:aJr g'araill'tirus ás al.�ltor'Íd�- xcomungados O� fundadores ..

T b' OI'
.

M
. . ' des para

- quallquelJ I11lal1llfelsltaçao'
'-. .

31m em
.
lvelra artlJIlS, oojO' prI'm'elirO' livro publicado piQtilti1ca dura.nte a fase de propa.- da o' va

-' -

foi um rümance hi'stórico - Phebus Moniz,.- veio mais tarde ganid'a .que arnlteC!edeu ao pl'e'ilto." I. O Igre} it
a de'sden'há.,IO', e e,mitiu, severO'" es:tas considerações' em as - Que nos diz do's c.a!IlJel'ida,to's INotas ,8ôbre. a historiog"rafia em Portugal:. "

... ao lado da que se apr·eISle'l1'Va,ram pariU o cargo Cruraoas, 10 (U. P.) - O ar-1nolti,fioado ao Mini,stéri.o do In-·

:�isltória, fOII1mava-se um géner.o híhrido e f�lsü, o romance his'
de gov,el'l1ador?

I' cebispo de �amcas an�nciou a' t'erior a fund3Jção da igreja e a.

lórico, em que é Ipara lamentar o tempü e o ta1ento de:spe1rdi-
.._ti -- - excO'mungaçaO' de LUlls Fer-I sua eloeiçã.o para bispo pO'r 250'

dos a CO'n1[WIl' verdadeiros pasticbels•.O valO'r d,es,sas obras, ... , O P O R T UN 1& M 11NTE
nando CastiHo Mendez e três comp3Jnheiros. também prela�

;v.alor eS'C3JSSO ou nul:o como obras poéti.cas, é apenas o da his-' I s·r fi outros padrels, que recenie- dJÜ's. Disse que a nova igreja é,

tória dos costumes, dos trajO's, etc., do pittoresco da hiSJtória
.

merute fundaram a "Igreja Ca- ind'elpellden,te de Thoma e per--

traz,idos pelü:s autores oom ,maiO'r 0'11 me:nor S'aber e ndelid:ade". Sôbre tudo quanto, em tólica Apostólica da Venezue- mitirá aos seus padres o casa--

E;situdallldü a Viida e a obra de Gome,s Leal, 'Observou inci- recentes artigos, este jornal la". Alo meSlIDo tempo, o minis- menlto e a substituição da 11-

dentemel,Ilte Teófilo Bl1aga: "No l1oma,nce hiSitórÍoCo a falta de afirmou com relação .aos ude- tI'O dO' Interior, sr. MáriO' Var- tUl1gia latina pela espanhola.
vidla do diábolo é agravada pelas desorições, que swbstituem as nistas Barros Lemos, de Ara- ga,s, o,rdenO'u à policia federal O areebispO' de Caracas, Luca1i'

vi,Sltas do cenário; porr'que é a isto, que 'se reduz todo êsse tra- ranguá, e Antonio Manoel que tomaSlSe providências pa- Guilhermo C3JSiti110, anunciore

l)alho, qu'ando não s'e conhecem >os oos:tume:s e as iéLéilas ou sen- Faria, de Imaruí, oportuna- ra evitar que Cas.tiUo Mendez a excotmunhão .dos quatro pre-

timentos da épO'ca que se idealiza, e o poder de pôr em jogo as mente serão fornecidos novos re,cebesse as insignias da nova ladO's, dizendo que eles viola-

paixões se reduz a Ipro,vO'aa,r slituações de in;terêSlS'e ou a fazer detalhes. Igreja.. Castillo Mendez têm, ram 'dogmas fundamntais da, '\

€x.planações a'l"queO'ló,gicas '''. Quando se referiu a Rebelo dai � _pres�a é i�imiga d41 p�!- atualment'e, 24. an?s de idade Ig1�eja Ca,.ltónca, adotando con-

Silva, 'O m�slffio orítLco morden,temente observou: "Não era felçao, dIZ o dItado. Ma,s nao e nasceu em Teohlra, na Ve- celtos blasfemos e o.fensivos à,

[lre.ciso saber história para escrever romances históricO's" ... I o é da Verdade! nezuela, tendo não faz muito autoridades e à Ipessoa do Su-'

Em oUJtro eSJtudo, TeMi,lo Br8Jga verbeI'lou "essa dup'la mo_! - a.a •••••••• 8•••••••8•• "'•••••••••••••"•••••••••• mo Pontifice. O arcebispo ad--

nom3Jnia do rO>ID8.lnce histórico e do drama hisrtóri.co, que e,sgo- série de Crítica. Ressaltam ali estas frases incisivas: "O seulve1rtiu que todos o.s que apoia-
tou a quase totaHdade dos es'critores pOl'tugue,se.s do Roman- rO'manoe nãJO é Ihd.stórico: é um livro de aventuras à Salgari, rem na fé a nova igreja e seu:

tismo. " Os romances históricos de Her,cu13Jno são parodiados à Luigi M.ort;tJa, em suma, um livro para 8idolescentes ... Nota- prelad'Os serão p.assiveis de ex

com f3Joilidade, e Iserrvem de tipo para tôda;s as ép-ooa,s; a época se o mesmo desinterêsse pela velrd:ade hi'Sitórica, a mesma fad- comunhão.

aoellltua-.se aO' mo nome de um rei; a linguagem simula"lse com lidad,e em descrever sem cOlnsulta às fontes; e, no conjunto, a I
arcai.smos e 'Com uma construção redUllldlante; o di'ábolo desta- me,sma des:preo.cupação, seja na linguagem, no estHo e nO' d'es-

ca-se materi,almente POlI' meiü de um rilsoo significatív'O; as dOlblramelll,to do tema". FaleceI em I1lerl1UDS
paixõe,sj reduzem-se a aventuras sem nexo, à maneira dos im- Setúball chegO'u a es.crever êSlte desconchavo: "

... É que' \I \I
_.

brog'lios d.mprovLs'ados do teatTü itaHruno. Eis aqui a receita, êle vira pagoS,ar, na êucuridão, feio cavalo negro, sem cabeça, tao"l·as estranhas
mais ou me.nos bem servida ... ". cO'm a roda de fogo chispando na testa". II

O própriO' Alexl3Jndre Herculano chegou a ma.llSinar o dra-
»;

Londres, 10 (U. P.) - Lord�

ma histórico, nes,tes tênmos: "Que re'SlUlta de s·e escolherem
,., * IAJsh1ley, .heI1deiro' do condado"

1l8Jm objet-os de óO'ulIPosições dramálticas sucesoS\)s e indivíduos Urge terminar· Ide Sohaftesbury, faleceu on�

pertelIlcentes a uma geração e a ,UJ�a 'sociedade cuja ín.aOle e Creio Inão haver deixado ,sem comentário nen�uma das tem em circurustância's estra--

modo de existir se igno'ra? Resulta caiiI'�se IUO víoio do teatro g,ratu1t8i& ou le,:,i,a;nas. consideraçõe,s d� :sr. Vieira., _
.

.. nhas, 'pe,rigamdo as autoridades

�mtigo: fazer abstmções e desmentir a verdadeira arte. Po- O de,ver prtmOrdlal de Iquem �.aU'e}a a .pena _e nao emitIr em realiz3JI' i'nvBlStigações As-

nha;m-se aí, em vez desse,s nomes tiio, ooruhecidos do fim do nUln�, sob nenhut;n pretexto: a maIS �eve 3Jf'll'!maça�, �em estar hey fioi encontrado morto duas:;:

XIV sécu.lo, sinais algébrioos: ,cortem-se tô:d:as as alusões aos mUll.ld!o d.e \prov,.?' llllcontrrast'áv�L HabltueiS'e O,isr. Vlell'a a pro- hor:as depois de se te;r retirado'

acOIlJt.'ecLmeptos poli.ticos ou peSlSoas notáveis de enltão, e o ?eder aSSIm � ele � a ,sua greI. -; que est� e a vereda menos p3Jra de,soansar em seus apo-

óram�erterucerá à época e ao país que nos aprouver". - Não lllcer1:Ja 1?ara �on>qUlstar a confllança dos llé'Itores senlsa!os.. sentolS. Sua primeira e.spôsa•.
se pode ser mais rigoroso! .' E n�o alImemte rancores conwa quem.qller _que seJa. VIva de q_ue,,n se díVior:ciou em mm

Depois ,que a Histó,ria se ammou com 1ncalooláveis eIe- de tal mo�o ,que,�ao chegar a hora derradeIra, nao !enh� �llt:a novedentlo:s e, trinta e cinco, se

meDJtos cient:úfico.s de inveSltigaçãO', ex,ame e prova, o roman- preocupaçao senao aquela que lhe esclare,ceu a llltehgencla casara com Dougl8is Fairbanks.-

6(( histórico, mesmo nü terreno da pur.a Literatura, passou. a para ilIlipriI\lir à sua vid'a um ideal de be�ez8; e de :e'rd�de:
ser uma espéde de contrafacçwo estética, vizinhandO' paredes Ox'al,á })udessemos todos - .seres. fr3JgeLS e mlseraveIS

meias com o ridíoulo; é,. t.al<v·ez, em forma escrita, uma como ter, Illaquele iJndelsv'iáve,1 in'Sitante, a serenid8id'e precisa IPlara

ULTIU,6 HORAtaricatmra da Verdadie. . ,proceder cOlmo HaHer, o s:ábio .anatomista, taJteando o própriO' ��
Só O'S falsificadores ou det'UJI'lpadores dos faot,os históricos pulso no mome,nuo da agonia:

ou das tr:adições literrárias é 'que nos nossos dias o invocam, - A artéri'a bate ... a artéria bate a�nda ... a artéria já S. Paulo, 10 (A.N). - Cau-

audacioSlamente, COlmO' broqueI da liherdade imagiJna:tiv,a· não bate .. ,
- E morreu. sou sensação' no seio do P-

Apelou o sr. Vieira para o exemplo de Paulo Setúbal, êsse Não.pingarei o p.OIllto final sem agrarle.oe,r ao E,sTADO o T. E.' deste Estado, a .atitude'

, (.sp:Vrito gentil, a quem tive o prazer de ser apresentada (quan- gene1roso llAgasa�h'o co'I�cedidJo, a. es:ta. minha .pro�a, .que. p.o�e do Diretorio Nacional que

tos amos faz!) pIo dr. Ivo d'Aquino, na redação da extinta Re- aprelSentar, aq'Ul ou 'alI, senslVels.lawos de Iroma .dIS�a:bol'1da, expulsou o sr. Hugo BorghF

iPública. S'e.túbal era, acima de tudo, uma refi,nada .sensibilida-· maIS não arranhou sequer os malS elementares pnnClplOs de' do seio daquela agremiação>,
de ,poética. FEIDUandü de Azevedo retratou-o à just'a com estas -educação. partidaria.

.

pa;}avras: "Temperamento v.ibrátil e afeotivo até, à exuberân.
Conclue no proxi���ero

tia, de franque,za aberta e de Ipalavra .. borbuLhante, a primeira I e:.==========�

ijllipressão que' nos deixa PaJUlo Setúbal é a desses diss.ipadores PA R A F E R IDA 5,
iruteleatU'ais ,aJccessíveis a tôdas aS emoções e ao alfoance de 'tô-

I.

d3JS as i.nfl:uenci3.Js".' COIm predicadO's taLs ('al1ás, perigos'os a
E C z- e- MAS.

certos respeitos), quem não o aidiv:i:nharia votado às mais de- I N F l A M A ç O E S.
�ioadas formas da poesia? E na ver:dade o foi. Mas a.quelas
me,sm3Js. qualidades o atraiçoaram qua;ndo passO'u ao romance

.

C O C E I' R AS,
histórico.

Se o "professO'lr" VieiI'la quer apreciar com justeza os mé
ritO's de Pruulo ,setúbal ne.sse grave e estafado género literário,
'eia-me o per,cucienrte estudO' de HumbertO' de Campos, na 3a

quérito naquele Estado a respeito
de .ceruas ocore-encjas que ali te
r íann se vei-iíicado durr'a:rutle as ul

timas el'ei'çõés e palras quais res

ponsabrliza o �l1it;e,rv,eniloT daque.
E�'�'3,do,. dr. Udo Deeke,

Florlan6polls.,.11 cfe Marco de 1947
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