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S. Paulo, 11 (A.Nr) - Ao contrario do que 'apregoavam" os éomJlnislas(.�s;�'freram
verdadeiro desastre eleitoral a 19 de 'janeiro, pois o candidato a' '���dor� .c.���ido
Portinari, passou para o 4' lugar na votação. final. Esta derrota, c6 .t'

�A��9�",��'Ddi
dato a senador pelo Distrito Federal, justamente numa época de dííicul ���'>ú1ilicas,
é considerada come um solene repudio do povo á ideologia sevíétíca, ',compr' ao, aliás,
pelo fato de o eleitorado rubro em SI! Paulo ter decrescido em màis de iS,mil volantes.

ICelllenario de Castro Alves

Rio, 11 (A. N.) - A ímpren- nização de um -govêrno int€;
sa carioca divulga a segumte paritidár-lo. Em COm.�oillânCl.a

Rio, 11 (A. N.) - A Instalação solveram unir-se contra os traba- 'que na sua convenção nacional nota dístrtbuída á imprensa com o alto pensamento da dí-
das Oonstituintes Estaduaís e, Ü I Ihístas, votando em peso no dr. acaba de expulsar do panüido, o peJa' Comissão Executiva- dü-I reção central, .o Pactídç Social
movíanersto de reestruturação dos, illdlg'ar Sohneider, do P.all'iido Li- deputado

:

Hugo ,BQ.l�ghi, candidato

I Pa.m,ido ,Social Democrático de DelJ?'o,?I'átioo resolve, �or, sua

parbídcs, vêm .proporoionandn aI-I bentador, para presidente, e em ao governo paulista. São P1aJu10, definindo a SUa si- maioria, dar .colaboração a ad
gumas noticias de sensação 'em

I

Joaquim Duval, do P. S. D, para O caso CruUS'OLl .surpresa em to-; tuação em face do govêrno do minístração do EiSItJado, guar-
meio 'ao indiJf.erielntils,mo politico

I 10 vice-presidente. Diante desse dos os meios pol.iticos, já tendo
sr. Adernar de Barros: dada a iiruteg�al fi.d:eHdade ao

<los ulLimos dias. I pl'Ílmei,ro insucesso, 0,5 petebistae forte reação dos bo.ng'hisLas em 8. "O Partido Social Democrá- seu programa polítíco e man-

Assim, no Rio Grande do Sul, se desinteressarem da votação. Os Paulo.
, ,Uco, secção de São Paulo, ao tendo Ia sua estruniraçâo parti-

.nos vem a pnimeira grande surpre-
I
que, assim mesmo foram eleitos, Acredita-se que novas novidades definir a sua atitude ante a es- daria; conservar a autonomia

sa. O P. T. B. que é majoritárío
'

renunciaram. Assim, o P. T. H., de sensação provenham, nos próXi-ltooturação oonlsltiltudonaJ do nas, '�lUas próprias ati�ida:I'esnaquele Estwdo, pois f.ez maior apesar de majorrtánío, não tem
�10S dia:: dC'SS",a.

rutltude do con,

I, Esta;,do, tomou conhecimento polttícas, _que ,cOlntlU�arao A lU�numero de deputados, foi fragoro- nenhum representante na mesa doa gresso t� ab[Llhll�lta. ,
do apêlo feito ,pelo governador plra�s tao 80 nos

_

Interesses
sarnente derrotado n� eleição da Assembléia.

'

Também está na ordem do dia, dr. Ademar de Barros ás oor- de S_8;O Paulo corno nos do Bra

presídencía da mesa, E' que aIS de- ,A segun�da noticia selns:a�ional a, escolha do, suhsídtuto �o sr., Otá- ; rentes polfticas quanto à orga- sfl ; permanecer irI'led!l�.ltivel. namaIS agremra:çoes paI'tü<dárias 1'e- amda nos e fmmeClldo pe.1o p, r. B., VIO MafIlgwbel1'a na presídencía daj'
.

campanha amti-comnmista, im-

I'coArdo contr� o�'traba''Ihl"sl!ls ,�'J�';��1à:rn "queimwd�;s'" d,iVenS(JllC�sa OS Estados �:����:,em�r�!�'7!� Pát�:���... I li " U nomes �em ,chegar a ne.n!hum rs-IUnidos �ando se .0 dITelto de m, d.
,

� � sultado. Ieto, a,o lado da cisão nas I I ,Qa,r a a;tItulde ora a�su�lld.a
Po�o� Aleg,re, 11 .(A. N.) - votos da S�g;uir�te elei��, p�ra [BeiraiS UlcJIemistas de São Paulo, Yeruna, Ch.ina, 1� (�. P) -1�amdlQ, :a dteifeJS� .d�s lUStItUI-

A e}ielç�o para p:reS'udente co- as. la e 2 vlce-pTeSldencIas, já pôs em cheqUle a pUj'anya da ''9ho� En ��I, a prl!nClpal �lgU- ço�� aSSlill o eXlgl: .

meçou aiS 1�,50 e .Goube �o de- pOl,�, .

cel'ere, coreu pel,a �a'Sa a coligação opolslÍ-ciOlDilst.a. Ira. dI,plomatwa dos co,mumstas
. Im.fiorma�s�_ maIS, que dle

pUJtJa.do AiqIUI,I,es MI\IlJcarom"
. do. notICIa. dte que o ��B, .nao ten -

r illnquanrLo tal S8 ver.i,fi<ca nas. cihineses, acusou os E�ados I �OlS da l'e1.1J�u�,o do �SD .rpau�PTB, pela ordem alfabetlca, do ohtId'o a pre,sld�ncla a que hostes da U. D. N. e do P. T. B. IUnidos de e,SItJamem apom.ndo lLsta, o sr. C1rI�0 Junwr dIsse.
depositan' a primeira sOibreca:- s'e �ul��vl� com direi�o, por ser

O' PU'I'Itido Socia:l Democráti,co nr�:sólitdrumente o govêrno de) "TUido ��p'az e de acôrdo com

ta na Ulma que r�pousava so- maJontarIO, paslsana a votar ma -cad'a v.ez maIs o .seu prestigio IChi:anlg Kai Shek e ,acreiScen- a unanlirrl1dade dos votüs. Dos
bre � me�a 'na .Assembléia. As em bnanoo.' �e�inter�ssando-se de pa1nLi:do maj.orittáriü, graças ao tou que a política , �meric�a i 28' !llembros da Comissão Exe
galenrus, a me'�lda ql1ie ca;da pela co�SitltUlçao d.a Me·sa. �, tino poliltico do s'eu p,res,itdeIl'be, dr. te'I1l ido "de mal a ,pIOr", de!s- cUit1vta do PSD cOl:UPla:reooram
de,plUtado exerCIa o voto, ma- com efJelto, a contagem <]ja;s ce- N8Irêu Ramos em tOi'no de cuJa de que o gal. Mar,shall

assu-Iapenrus
15, dos quaIS CInCO vo

ni!e,stavaJIn. as sUaJS 8}mpMias. dulas revel�u 32 VOltOS para os pe:nson31UdêlJde' se I1eunem ,t,adas o.s miu as flunçõe,s de secretário tail'alI? "contra ta decisão do,
Nao faltaram, tambem, algu- sl1s. JoaqUlim Duval e Ce,saJr 'lideres pessediisLas estaduais,. de ESlnado. Partldo. ' ,

mas asSllULdlas, prontJamente re-' Santos, contra 23 votos em

primida;s pelo desembargador branco. .

l\fler·e.ce d8lstlllque, po'r S'l1la VEJiZ, o

Emsto Roxo de Araújo, Oor-; ambieIllte ,de elevlllda (luM,ura politi:-
. reia, ' .por meio daiS .camp,anhas.:Cerrada OposIFça-o I ca que s,e v·erifiúa ne.sLa ca���tal e

de que se ·teV'e prova ed�bcanteO uLtimo a V'otar fOI o sr. wOI-1 M.oSCOU.11 _. O, se.maná- na chegada do dr: WattJe.r Jobim,f.rrum Metzltef', do PRP. .' . .'
d d

.

ts
.

dAberta a urna o dr. Alceu' :,INO. PlI1elstIg,la 'o
"

o.s SOlvlC, govennador eleilLo do Rio GI'Iande o

I ovos Tempos em onga Sul, a'qui, l'ec8Ibido p'or gI'·e,gos e
:Arruujo Flore!s, que secrertaria-· ,.'

.

.

' ..'
va os trru.balhos, contou as so-I sene de artIgos, tl�'� cnrtIc�do troianos. BwSlt,a dizer, que o 81mi

bre.oalttas e, após, o p.residlente·
a;ce�blamellitJe a. pohtwa dos In.- nfmDe -:pohtico pe,ss,e:di'sta a,lmoçou

do TRE nI<>Uisaoomente pas-I g'les'es
e amerlCanOIS oom res- no Ho!t8'1 Glória em comp3Jllhia dos

b' .Ip'" l' peito à Austria e Alemanha e, Sl�S. Nerê,u Rrumo,s, João Neves da
sou a a r,Ir os enve: 'Ülp€s anun-I . A ' ,

.

d .' llt 'uI" d:
elm especIal, tJres membi"ÜiS e-I �toU1ra e Bab,sta Luzardü.

Cllan o em voz a, a o �es. ,�a

'O,. d d I
� .'

d' l'A d lL'rl,�� ��,..:I"'l D·'· ,�.. b _

mlne'llte,s ta le, egaçao amen- assa CO'l� la lua, e resu, ara uma
1.JI(1,,:j vo:;wu as. e InICIO, e", ...a e

d·
�

I
. ,-

Lr
1 �.. U'I'd cana, aeI'll'lal Ia oposlçao ao p a- m�liI'OT wprOxltmaç<1JO e�1 ,e os par-
eceu-se eu�r.e os srs. �

gari dA. ·d· t'd l't· d
'

'í"
L· S h·d E 'do M'

no as potencl.rus OCI

entaIsl1
os pü I. lC01S e, 'aI uma maIS e' 1-

:lZ] � InreI ��e lIuf 101 . I: para a federalizaçruo da Al'e- cieIllbe c<Ü'lruho,ralção para o. bem 88- Lak:te SUlCice,ss, 11 (U. P.) -, proc:t1l'1ado .'Obter gar�rutias, .de-c ae se., eIlJ at a peAa bSU rnJaJIlha . ,tal' do P()lVO e progreslso, do paí,s. O Conselho de Segll�ra'Uçá re.u-1que o mundo .receba be.ne.flcI�;S})l'iemaCIa na can agem. m os,· ,

di t �

estivemm empatados, po� 17! niu-se às ��s .

horas de hOJe, I Go:nseqlue:ntels
' a 81ne�gIa a 0-

a 17-. De,soe então, acep.tuau-se ., _ . _,
sob a p�,e,sldellicla d� sr; osva,l-I'mLCa,

sem COil'rer pe�lgos.

a Vla;ILtagem -do d!eputado Jiiber- 85 IDl1hoes de cr.uze,xros do Amnha.. O r:(r��enta.nt�tador. E q,ua;ndo o p.re,sidente' I
_ nOlI'te-a�rlCi31nO us lU

�

res
,

' -

ddo TRE rununciou o ?8.o voto
•

ltur" pondelU a 11��eILte declar�çao �� Tentativa e
para o sr. Edgar LUIZ Schnei- para a agrlcu a G�üiIll.yko soibI"e a .energla �t<?_ _

der, OIllviu-se uIll/a salva de Rio, 11 (A. N.) - O minis- des, desde o selrviço de cOIITlba-'mlCa. O del�gad.o lrunque rerl assaSSinato '

palmas, pois estaVla ass-egnua,-' tro Daniel de GarVlalho acaba te à.s p�agas e doen'ÇaJs que ata-It'ou oategorlica,mente a �ontra= M '1 11 U P _ Fra-d I
'..

b 1"" d
.

+,
• • .' • " t

.. ,proposta rtUlss'a par:a o con ro alll a, (. .)a, pe a lllIalOrla a 80 uLa, a' 'e tOlmar lill'';eII',elsisante InlclatI- cam. aJs p'la'll as e OS anImaIs, a
I �., d I d . t"'nt.�"I·va d.e as'sas-1

. �

'·dA
. I .. �

d diu le aItOIDJlCO ec aI"all' o que a ca;ssou uma '" a;�

ds�aMe lelçao para a pre,sl- enCla(va; �endrffi1Jt� .atprO_P'0110WntaT. a OI'l�3illlz,açaot. os �ro ,tores I '1... , 'n", sinatü d,o pflesidl8lnte das Fili-
a elsa. maXlma aS,SLS enOla aos crla- e,m cO()lpe:ra IVruS. melSlma reISUJI ...a'rIa num SI",,;ema "

' M nuel Roxas q:uanO resulitado fi:�ral, d� 32 vo- dOl'es e la,vrado�e,s do p'ais, -:i- Para dar inicio imediiat? .

a qlue. ":seri?, um c�nstante in- ��n��:r·,l'a:adla de mão' e�plotos contra 23, endenclOíu cIa- sam.d\O a melihoma da pro.diuçao esse prog1rama, conta o MIUlS- celntIvo a desconftança e a
d· Y�rufoI'lm nde ele =e-ramente que rtôdia;s as bancadas rural. Pe,l'o rellerido titular, foi tério die Ag-rioultura com um guenra". Declarou ele ainda ao
lU na p a O<

,
1

se unirrum para eleger o d:e,pu- ba,ixooa uma portaria, apro- total superior a 85 milhões de ConseLho de SeguI'laJllça qlUe 'Ü:S cem acabaJra de pronunciar um
rodo Edgar SChneider, tendó o vando aiS iI1iS;tÍrlUções baixadas cruz�iros, dOIS quais 75 milhões E-stadtos Uillidos não estão pro- disourso. A granada foi lam.ça
�TB vota.do, em blo.co 1so,J'ado, p,a�a a abe,rtura e funciona- consignados no orçamento do curando estabelíecer o ínonüpo- da po.r uma pessoa não iden
no de'putado Egidio Micha�l- memto de poStOIS agro-peouá- C011re\llte ano e dez milhões da lio da energia atômica, como tifi.oadJa. RDxa;s dieixou imedia
sem. .' riÜls 0-8' quaiís serão dota;dos de COR;a, pare o pllano de obras e

I
dellllU!nciou a RUSrsia. Ao con - tame\llÍle o local da t,entativa.

O mesmo olima de curiosi- tod�s os m.eiOlS para 'O perfeito eq'U�pa;mentÜls, rutribuidos ao: tr'ârio, acelntuou AU'stin, aque-, enquaI1to a policia se pôs no

dadJe
\

pTeisidiu à apuração dos cumprimento de 'suas finalida-! s'eu Mintstério. le país, de,sde o início, tem I encalço dos res,pOlThs�veis.
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Promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico, com a cooperação
dos centros culturais desta capital, contando com :0. Orquestra Sinfônica.
retilizor-se-â. ,no dia, .14 do cor-rente, ás 20 horas, no Petüro Alvaro de

Carvalho, a' testa 'comemorativa do centenário do poeta "Castro Alves.

"0 proçrama da noite está sendo cuidadosamente ;elaborado,numa série

de reuniõs 'patrocinadas pelo Instituto Historico, ás quais comparece-

1'am representantes do Instituto Brasil-Estados Unidos, Clube de Co

operação Cultural; Centros Acadêmicos, das Faculdades de Direito Ie

Economic, do Colégio Catarinensé, do Colégio Coração de Jesus, Escola

Industrial, e outras associações cuüurais. A vida 'e obra de Castro AlveS'

será apreciada por vários oradores em rápidas ,palestras, entremeadas

pela execução' ide numeras musicais pela Orquestra Sinfônica.
Em tempo, será dado a lume o programa, detalhadamente.

Apoio ao govêrno .

Ademm de Barros

Com justiça e equidade
RIO� 1-1 (A. N.) - Atendendo ;aos jornalistas, logo após Ia .sua che

gada, o ,governador Valter Jobim, prometeu falar depois, com mais

1)aga1', adiantando' àpenas que seu pensamento principal "é governar;

com espirita Ide justiça e equidade, com todas as forças ,que estejam
dispostas :a coopemr em beneficio do seu grande Estado,."

Rejeitada a proposta russa

\
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FARlMACJAiS DE PLANTÃO

Laboratório
Radio.;.Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem <:le rádiol, Anlpli·

I
ficadorel-TranlmiIICl?el

Matarial importado direta'
mente dOI U. a. A.

.

.

Proprietário
Otomu Georges Dohm
Elecbe - Tecnico - Profilliona)

formado na Eu·ropa
Florianópol:il

�ua João Pinto n. 2� .- 'Sob,

RETIRARAM SUAS CANDI-
DATURAS

greve
WaJsIüngton, � (D. P.) - John.;.

Lewis, lider do Si,nd�c3!t,o dos Mi>-

ne.iros, decla'l'lOu a,o comité tJraba-.
lhis-La do Senado, que' qua1quer'
l�estri,ção, se.ja de uma hnra, um"

dia ou ,s'es.seruta dia,s, ao di'I1eito de'.

gne-ve., é uma limittação á lhlJelldade'

ou outros lintomal provenientel da impureza e do empobrecimento básÍlca e fUlIlIdatmerutfl(l do.s tl'laJba.lha-

d um iile'culo a
dor·as aJme.ri<canos. Sooi,a hipocrilsia.,._do sangue, lembr.e-Ie que urante
no entanto, coruceder ,esúes direitos
aos traJbalhiaJeLoore,s e depois proi--.
bi,r o exer.ci.cilO dtes'ses di,nei'Vo!s__

tem aberto .01 portal da felicidade a quantos a t!!m tomado para
QualIlldo O diire.í.to de gr,ewe í''Of IÍ-.depurar e restaurar leu sangue. Faça você a meama coiaa!
miitador ou !l'eti<nwdo dos trabalha-'-

Geralmente, uns pOUCOI vidros, tomadoa de ac.srdo com aa instruçõel dores deste país, a forma de go----
n� vidro, baltam para corrigir ,êstea sintomas.

"eIlno laJmerilc-ano D8Irá sido m'octi-

SALSAPARRILHA DE BRISTOL ficada.
Lewis pllepanou ,sua eLe.cl�raçã�'

Tenha sempre em casa uma garrafinha de atnt.es de a Suprema Covte ter de-

cid Íldo , oIllbem, pela confi.1'mação:··

n P ER III VO «I li 'O I» de SUla condenação por desacato a()c'

., 'l1ribuna.l, dUlIaTIlDe a gl'eve carbo.---
nifera do ulitmo ouDono .

o seu ORGANISMo.�·

o direito da

Estarão de plantão, durante o

:��I!e: �arço, as SegU1�t�s í'ar-, Imigrantes para10 - Sabado - Farmácia Mo-
•

derna - Praça 15 de No;y�mbro.. lO Brasil .

2 - Domingo - Farmácia Mo- -

derna - Praça 15 de N�v�mb,ro. I Lisboa, ,(D. P.) - O navio

I8, --:- SáJbflJdo - F.:arm�.cIa Santo porlL'ug'Ulels ",S8Il\pla Pinto" poartiu
Antomo -. Rua Joao P:n�. Io.ntem á noilDe paJra o Bras i,1 Ile_

9 .- Dommgo - FarmacIa Santo '
.

'

Antônio - Rua João. Pinoo. I vando a bordo 671 passa,g.elil'06, in-
15 - Sábado - Farmácia Ua- c.l'Usi'Vle 400 imig·raJn'Úes.

tarinense - .Rua Trajano,.. , I VÍlaja no va![)Olr porltuglUes o ('}o-

1.6 - po.mmgo --: F:a:mácla ua-I mandanÍJe SaLdalnha da Garrna e 0-
tarmens" - Rua TraJano. 'D'" R'h' 'd t d22 _ Sábado _ Farmácia Rau- ,sr. I!O[]ilSI:O L e1Ir.o, prélsI' leu e a

liveira - Rua Trajano. i .Qa.sa dos POVleÍlI'o.s do Brasil.
23 - Dl\l1lirugo -. Farmácia Rau-, • •

liveira - Rua Trajano. t EnVIe ao seu amig'o dIstante'
29 - Sáh,ado - Farmácia :::Janto. um número da revista O'VA

Agostinho --o ConseLheiro .�afra. I LE ])0 ITAJAí edição dedi30 - DOIYnngo - FallmacIa San-I . • " •

to Agostinho - Rua Conselheiro I
cada a FlorIsnopolIs, e assim

Ma.fra. I estará con�ribuindo para
O· s.erviço noturno será efetuado I maJor difusão cultural

:pela Far�áci� S�nto Antônio. sIta, de nossa terra
a rua Joao Pmto.

_

,Investigadores
punidos

Ri'o, (A. N)) 1!>m vil1'tude de

graveis qUeix:as aprlesientaeLas ás

arlllLor.idatdes p.oliciais sobre maus

t1"attoo .e espamC$IDentos pr.at�cad'Üls
po·r imn�lsDi.g·3!dores 00nJtra presaiS

correcÍlCmails, foram tomaldlas ene·r-

, gicas providencias - de saneamen-
. to morlal.

'

.

� DiVler.solS ·aculsados ct'qr,arn .afais
: taJdos eLos ·Da:l'glQ.S e ocuItI'lÇl'S prelSOIS

I afim de ['es·pooeLeI'lem '0 proc.ess1o.
As medidas \�em sendo 'aplaudi

...--------------, das peita opi1nião pubUc.a que ha

I· mllitt.o dJEls'ej,a. Vier Ia noss'a p·olicia
. integra·elra. de bo;ns ell'emootos na
I milslsão repneIllSiS'iVia, po�s os abusos

I de autoridades p'ohcÍ<a�s, al,eun eLe
Tôd9.s as bebidas, inclUSive ali

dfabricadas em outros Estados, 1 s·erem um cova-m:1e emp-I'l8lgJO . o po-

lI'etiraram suas candidaturas, I der, 1�ep,er0ut,cm pessill''IlamoolGe no

para \"8inar nos. lares catar!- '11 sei<o da colleM:iJc1a,?le .. Espem-se que

I aenses, - em VIsta da cerhS!ll- o ex:emplo SleJla lml'ua.do em todrols
ma vitória do aperitivo. KNOT.

E 't I_----� I os s ac os.

1O ;:���, �I��C��»J C������'O�d�t�t���t��o :�Ui��'P�?�'� :u<�D�:::t���rd�)�O presidente dos Estados Uni- compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos O sr, Secretário da Seguran+
dos proclamou o dia 7 de abril quanto 'antes, o nosso OOVQ Cadastro Social. ça Pública recebeu .do Delega-«
d'e 1947, o "dia do Exército" e do Regional de Lajes, o se-
a semana que vai de 6 a 12, de

Nome �..

guínte telegramá e
abril "semana do Exército ". Sexo Est. éivil D. Nasc. ............• -"A situação em Boeaína,
Em sua proclamação, Truman do SuJl continua inalterável•.
declarou: - "O exército dos Pats ; ,............................. Ordenei ,o destacamento na+
Estado,s' Unidos é uma barrei- Esposo (a) 'quele distrito, doís soldados.. ,
ra constímída pela fôrça de João Bernardino e Doríval Pe--
nosso país nos tempos de peri- Emprego ou Cargo " reíra, visto como sõmente com
go e guardião fiel der nossa li- a presença Ida polícia há possi-�
berdade duramente adquirida, Cargo do Pai (mãe) ..............•.....•......................•.•.•. bilidade de serenarem os âni--
nos tempos .de paz ", I Observo ..•...........•...•..... ...................•..•. mos,

O presidente acrescentou

I
. .

. Ontem á noite, após o re--·

que desde o nascimento da na- �.............. .

gre$lSO da dtlígêncía, �Iemen--
,..".'" '>,mericana o exército el.e-. .

A
• • • tos oposícíonístas cheflados .

�wv ,CAi
t Agradecenamos, também, a lIetnbJeza de notícias de nascímeatoa

.

'Víou-se sempre eu. re o ·povo a- por Oto Vieira e Florisval Lo-.
. " d' " casamentos e outras, de parentes 00 de pessoas amigas.

f d
•

t I Imerrcano, apega o a paze' pes, esse Iche e 11 ems a ooaas,
todos os agressorés, apedrejaram a residência do-
Truman fez também um apê- O regI-me s elaolist na sub-delegado, depois de) em--

lo ao país, chamando a ateu- O lS1a bríagados. A respeito desses;
ção "sôbre a necessidade dos

Inglaterra fatos será aberto inquérito. (a):
soldados 'americanos, afim de João Gualberto Neto, Delegado>
que não se vejam privados do. Begfonal,
necessárlo,

.

para que se desin-j Londres, ) (D. P.) - Ch'l�r�b�1I I?'entos �e A p�'ojeçã,o do socia- ,. -' -, _ .

oumbaan eficazmente de sua e G PI3mLIdo Conservador, exigrrao Iismo brítâníco prevêm uma

Itarelfa
e possam fazer face às. o fiim da experjencia sociluüs'Da. Dia esmagadora vitória parlamen

dificuldade:s do serviço. �;ili-: Grã-_B1�eJtaJl1J��a� aprl�sle.núa�do l1�la: tar pa�r� o Partido Trabalhista
tar em países estrangetros ". moçao de 'IlaJO conrtança os U.Q- na proxima quarta-feira, quan-.

muns, do a Câmara deverá debater
Chua-ohíll apresentará a . moção uma resolução de deseon.fian

pomo emendaá moção governaroen; ça dos conservadores. Nesse

I tal pedindo a aprovação do seu I dia terminarão os debates de
.
plano paI;'a ,a .reconsta-uçãç de apõs-I três dias sôbre a política eco-I guerra. ) i'nÔmica do gabinete Att.lee. Os

I A emenda . conservadora será debates - dizem os nos-sos in-!
aoresentada []Ia quar,LaJ.f,ein, ul- tormantes - termínarão quar
timo dos tres dias ele debates nos ta-feira sem a moção de das
Cormms sobre o planejamento eco- confiança de Churchill, cujanomico da nação. aprovação signbücaría a liqui-

dação do regime socialiSJta na
Ele - Grã-Bretanha.

É UMA :DOENÇA
MUITO PERIGOSA
P.AlU A FAMÍLIA.
E PARA A RAÇA
--

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM O

[IlTITII IllIIIijlUHhl_ .

A todos os portadores de títulos desta conceituada empresa. ou queixa poderá vir a causar, encam;·

legalizar seus títulos, afim de o?ter o reembolso de acôrdo com nbe-a á SEC':ÃO RECLAMAÇõES,

O Decreto-lei nO, 7930 de 3-9-45. de O ESTADO. que o "-"50 será le7ado
sem d�rnora ao conhecimento de\ Qu�rn

Para maiores esda.recimentos, é favor dirigir-se ao escri- de direito, recebendo v. s. uma informo1'

tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n ç3� dn re."It.do, pmbóra em alguDo. �•.

Florianópolis. sos n�o sejam publicados uem a recla·

NB. Não faça sua inscrição em cutra empresa, congênere,
I !.

mação nem 8 providencia tomada.

sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

(

�---------'--------------------------------�------�

�I_ 1)-CCARI4�" 4UTOMOBI�IST4S I<4

Atençao
POk'O o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA EN.LDA

Londres, (U. P.).

•

Ofi. .. J.,CeCff>o_ Rad\o .."\e".. Rua Conselheiro Mafra
.

I n_e_._9_4 __

SE A SUA CUTIS ESTA'

ESTRAGADA POR ESPINHAS

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Os IE.UU. e as falsas e estúpidas jDeseja o�ter
.

t..:= la i1��� �!!,al�ínc!.) _ �.i�;;i�1=�:����1 e�!��!«? .:_ Cor... r
ela e preencha a nossa "ficha ••

'

) PREMIOS EM LIVROS
. VIAJANT'ES Ao proeseguír.rem noite passa- concedida antes de sua parti- informações úteis", di\ndo Uhl..

f Por todo êste mês "O Estado" I Pref. At. Ifb B']
da, os debates . €IM tôrno . da da,' via aérea, para. Santiago, as indicações possíveis, que teh-

tllnIclará a distribuição de livros Procedente � I

LR rast

h
PTOPOStâ dos Estados Unidos declarou à Assocíated Press mos prazer em reeomendi-lo (a)

.

1
.

J

i
. I e aguna c e- para se colocarem as antigas que as notícías de um bloco a'o� Interessadea na aquisiçio ....

zmc usive romances, .
entre as pes- g.ou O sr. Atalfba Brasil, operp- . . I)ons funcion·ários (as) .

..soas que constarem do seu cadae- so prefeito daq 1
'

Ilhas' sob mandato nipomco, econômico latino - americano,
.tro social. município.

. ue e prOS.pero no Pacífico, 'sob curador-ia das formado' com a liderança da

IAssim, QS que ainda não tenham S ta .. Nações Unidas, Sir Alexander Argentina, são "falsas e estú-' O ESTADO e"con··
./preenchido o coupon que dia'ria- Er• Yolanda VecC�Ja:�ll Cado.gan declarou ao Conselho pídas ". Opinou que a Argen-] Ira.se à venda na

.
ncontra-ss em F'lortanópo- d S d ONU t'" dese-í

!
,,,.roente publIcamos, devem. fazê-lo i lis a distinta srta. Yolanda �_ �g�an�a : ld 'd q�e a �na ne�dadeseja s�r .e nem banca' de jornais

I"0_ q�anto antes p�r� .co.ncorrerem a:Velcchiani, re,sidente. em Itajaí '}'d'ada- ood an ad.��vIda ! taedga- mtal�paAcI e etCOnoml� pa-, cBeck" .

; tao ínteressants rnrcratrva realizada que veíu em "ta
'I e o pe lU() os n/SI os ra . cresceu ou que mes-:

"sob o patrocínio .da "Livraria Rosa, d'e Sua tamílí
VISI

t ad 'peSSlOas Umídos antes de concluído o. mo a' conversa de s�melhante
I

,

D
. '" 1 la, es ali o hos- t tad d J

-

É bl Chílt 1--------------
.,a rua eodoro, n. 33, nesta Capita], pedad na sld

A •
ra o e paz com o apao, oco repugna ao 1 e, cuja

x x x Sidue: Noc t��SI encia do sr. certo, ainrda !aJO que disse Sir política é de ampla liberdade

ANIVERSÁRIOS: I
e 1.

Alexander, que a Grã-Breta- ao. comércio com as nações es-

Movimento de passageiros ernbar : nha não se oporia se a maio- tramgeíras ". As noticias pu
::SENHORA ENÉAS MOREIRA' cudos e desembar�ados no aeropor ..

ria apoiasse a opinião norte- blíoadas a respeito do bloco!
.

Pa�s� hoje o a'niversário to de Florianópolis, pelos DouglllS a��rican::. .

.

econômico
.

latino - ameri:can.o
I

::uaJta.
Iício d� Exma. Sra. ctoui- DC-3 da Panairdo Brasil S. A. A potência mandataria, de toram consíderadas pelo mI-li.des 'I'aboas Moreira, digna es-

.

DIA 7: direito, é o Japão, e tal situa- nístro Jailiet como "prejudí-
.posa do nosso estimado conte-' Com destmo á Ponto AI�gr,e' _ ção, estritamente falando-se, cial" à unidade do Hemísíé-l
_Taneo sr. IDneas Moreira, díli- 'vVilibaldo Miohels _ Onmezinda não pode ser alterada, salvo río. Disse que 'O Chile jamais I

)" ..gente funcionário das oricíreas Rodrigues Almeida - Iracema Ro- por um traeado de paz rínal. conferenciou com país algum i..da L O; E., que por certo ta! dl'igUle.s GouJiart.� Carlos Ne,v€S Sôbre tundamento rigorosa- sôbre a organãzação de tal blo
.rnotívo :e,ceberá das. pessoas de Gallluf - Mantin Rosember. �ente legal, meu govêrno du- co. O míníetro do Exterior diS-j.rsua a��z.ad� grande numero Procedente� d� Rio de Jamei.ro: VIda que o Güns:]ho de Se- se tatnibé� esperar que o Con-I"de fel'lCltaçoes.

I
. dlr. Benoní RIlJas ·e Nair Rodel, g u r �n ç a conSI?,eTa a ela- g?,:�,sso chileno A

sem demo:a ::a-I
Pmo8'e:j.enLes .de Sã-o Parolo: _I boraçao dB um ·ac'Ordo de clU:ra- tlfIqlUe o acordo econOllllco

SRTA. MARIA DE L.OURDES I
Naz<lireth Silva Marinh-o. .

I
dO'l"ia para aqQelas ilhas en- com a A'rgentina, preparando:

;rIEIRA
, . . P�A 8: qu��o n�o se res'Ol�er a. dis- a��im, o cami.nho para a :eu-IDefine hOJ,e a daLa ,naLalIcla da Com des'L1ilo a São Pau.lo: _ pOS·IÇao fmal das dItas Ilhas moo dos preSIdentes Peron e·

:'8'enLiIl Srta. Ma.ria de LOlurdes ELelvilHo VidaJ Vi'ei,na _ MalNlello segundo um tratado de paz" Gonzalez Vidiela; em Mendoza.1
'Vieilra, f1l'ncio.nária da' ",Crusa Mis- Ferreira do AmaTal - Ma'ria Bra- - foram as paLavras de Sir
,Jcelanea e fiolh,a do ,sr, TalI'gino ghetta - Mário Br3!gheLta Filho. Alexrunder.
"Vi'eira e de d. Carol!.na Vieina. .

I Cala: deSit,jno. ao. Rio de Ja:neiro: --------------
x x x - MarlO Abr,eu _ dr. Henrique

CASA MISCELANEA dilltrl
SR!\. CAROLIN C buidor'Q dos Rádios R. C. A
". ' • I A . FERREIRA

I
Rupp Junior. - Maria Aos'Sflllnção

V�ctor. VáF--1s's e Dt'·sco••
'

LIMA Rupp - Otlha Azevedo _ Mari,a YU.I. '"

TrruuscOlrre, hoje, o aJuiversárin Tereza Azevedo _ J,ovino Augusto
RUlI Conselheiro Mafra'

::naJbaNcio da eXJma:. sra. d. Oaro-lina da Silva - Maria Soares Costa
.. 'Cabral F,err,eira Lima, viuv'a de' Pinto e dr. Henri<l'ue Blanc. de Revl-. !!IIII-\fvie. sam:doso <:1r. JOlliquim DalVid Fenei - Freitas. COI ....
. :ra Lima. I Prooeden,tes de Porto AI·egre: -

S j R - �

x x x Manoel Fiuza Lima - Alidia Bor- � II S
.
In5

.. Fazerrn run-os, HOJE:
.:

ges ·e Domingos SoU'sa Fi;gJll'eiredo. E .� S"nlirá e Par ..c�rá Mal. Jove ..
- a ,ex;ma. .s·I1a. d. .AJnLônia do: Com delsLiillo á POl'Lo AI·egre: -

Nada envelhece tnnto as pessoas

.;Lag·o Alves, le,sposa do .sr. Campo- I, dr. Theo. MoesLe!. co,mo o funcionamento deiiciente dos
rins. "Faz sofrer de fref]i.lelltes levan-

lino JacinLo Alves, ba;ncário apo., I' PI'ooe,deniels do Ri.o de Janeiro: t"elas noturnos. nervosismo, tonteiras,
.i.5entJado. __ Severi.n.a Gui.1her.me Fonseca e

rOllmatismo. dôres !las costas e nas

pernas, olhos empapuçados, tornozelos
- -o sr. João do Sacra,m8inio Al- AnLônio Guilherm.e FOlllse-ca. inchndos. perda do apetite. de energia,

I
et0. A razão está em Que os rine de-

",e8, negooiwIl!ue no ESltreito.· DIA '9: "em eliminar os ácidos e toxinas e se

- a ,sLa. Mari·a CllIP011na G. Koe- I' Com des'Lino ii Cmitiba·. _ Jo- niio realizam 'fita função permitem que
. p:"'lies ácidos e toxinas BC acumulem

Ting, f�llha .da ,eXima. viuva d. Olin"-' siel SO'lJIbo Maior e dr. Raul BasiLos. en, seu organismo. Em pouco' tempo,
, ri

.

G II L K I
Cystex elimina os germes dos rins,

"'.....1100 a O· ti oeri:rug. Oom d-estiino á São Paulo: - fortalecendo-os. Peça Cystex em qual-
.- a sI1La. M'lliria de Loordes' Ma- Beln1i:ro Toriel Alves Pereira ,Quer farmácia sob nossa garantia de que

o nliviará rapidamente. Experimente-o
..chado.

.
" I' Elspil'idiã.o Amiln. Helu - EI�a Ma- hoje mesmo e verá como se sentirá melhor.

I� T h d
Nossa garantia é sua mai,," proteção.

- a Sua.•• ereZIITh a . e JeSUls Uar- rine .AJmin Helu e Walldemar '1'0-
�'val·ho OOUiLo, filha do sr. Décio nelli. C::ystex �o.tratam�tOlle:,
A;lou.to. I Com destino ao Rio de Jan-ei,ro: CISTITES, P ELITES E URICEMI..

'

- a snba. Rose MaTia· Moohado., ·d,r. Geraldo Fonseca - AlLamir _ ._

filLha do oouoed:tUlado comereiante Gonçalves AzeV't'CIo - Ursula Ma:r- ria Zári,er Meira - Luiz Carlos Ze
,Os,valdo Mruohad'o, sócio da firma tins Pomp-eo e José Pereira Lo- I ner . Meira - AustricliniO' Bla'roos
.1dIachal(Ío & Cia. p.es. de Anaujo - Ney Peixoto de Oli-

- ru exma. ,sm. Magdalena La-. DIA 16: veira ..

d)«'Kia. '. I Com destiulo ao Rio de a.Jneiro: Embarcados nesta mesma data
- 'a ,exma . .sra. Ju,lieta N. Gon- DoriVlrul da Silva Lino - Gercy Com desLino a POl'to Alegr-e:

··calves, espoSla .do sr. Lama Gon- CruMo,so. - José Fiuza Lima - dr. F1er·ez Boa'baid - F,e.lix HeTi'ng -

<calVei, funcionário do M. da Guer- Ma.noel P'edTlo' da lSilv-eir·a oe Ar_I Peter Wi,JJiam Daurie.
.. la. I mando Michi,elon. I Relaçã.o dos pas$ageiros

.

que em-

- o sr . .QsVl3!Ldo MeiTa.. . .

Procedentes de Porto AI·egIle: - b_arcaram nesta capital, pelo avião
- a .exma.. sna. Mruna EmllIa dr. Armamdo Ballis:ta e J. Batista da C7'uzeiro do Sul PP-CCE Tapira

':Frei,tas NO'r,anhla. ,P8IreiJ'a. ,-
Comandante ;Lucidio de '!-ano

:- a ·e.xm3!. ,sra. :do �loLilde �o-I Com desüI10 á POIr:Lo Alegr·e: - Walls .

.�l'elra, ,esposa do ,sr. Eneals Morel'l'a. Luiz Elduardo Santos. Com desüno á São Paulo: -

- o men�no !lmar, fHho do sr. i
DIA 11 : I Oswald; W·e8«)hãl - T,eodoro Sie-

..Mh?níel S. J>ilniz, .sargento da Ae:..l Com desLino á Curiluiba: - Jorge ber,t _. Luc:iamo Nogueira Ber'la.zzi
. .i'l'on8JuLICa.

.

Daux. 1- Ruy Labarrla FumagaHi - Kurt
- a exma. sra. Natália Mo.reJra Com destino á Sã'Ü Pruu:l-o:

-I
Wilho.flb.

_Leite, esposla do sr. Voa.nfloodo Lúte. David Mednicoff - Mi·rla Medni- Com desüno ao Rio de Janeiro:
- -o dr. Afonso. S. Wand8'I'lley Jr., CQ.ff - Cél·ia Mednico.ff e Sônia. - .C;lútikle F,elnreiNl. G"omes - Geni

'advog,aido nos auditórios desta ca- Medinicoff. ! Ourcio - MáriiO Muniz BaIlbooa -

;;pita!.
\

Relação dos passageiros que desem_1 Olga Gua.lbenLo - RuLh Gua,lberto
- ó sir. OSlcar q.e Mor8!i:s Co,sua, barcaram nesta capital, pelo avião _ DaJD!te Mal'Do.ranO - José Gal-

....c31piLão do Exémilo Na.ciona,1. ia Cruzeiro do Sul PP-CBT Amé- IotLi Peixoto.
� rica do NO!'te, Comandante 'I'nlio' Desembar-cados nesta mesma data

�FrancilSco Candido de :Souza de Almeida Borges, no dia 9.3 ProoedelIlJte d� portLo Alegre: -

Lima. I Prooedent-e-s do. Rio de Janeiro: Vasco de M.ello Feijó .- José Men-

A data de ont-em assmalou o - F1ri,da Klue·S'er - MOaJcyr POOTO des Borg·es - OaluaJrma Swralva
. ;aniv,er.s'ário natalício do. sr. I Lebr·e de Salll1pa'io - I1ka Kreuzer BOI'B'es - Sooina Saraiva BOIrges
'_Franci,sco Oandido de Súuza I

- Eduatrdo L,aoerda de Almeida - Jairo Saraiva 'Borges - Luiz

'Lima, gerente da Matriz da I BrBnand - Ivo, Leal Per,eira de Vi'ana - Joào Xa.vi,e� Monte Negro.
.-.firma Ca.ll'IOis oepcke S.' A. Sou.s'a - Lucia B:tandão d CaJma,rgo

Oo,IlIt'abHista emérito '8 pes- - KUIlt GUThther Paul Stern

'soa gra;ndemente estimada em Mário de Olivleh'a F'8rlrei,ra - Ilda

'razão de 'seus d'ote-s de e,spíri - Ferr,eira - Maria, d,e Lüurdes Sil

·to e de coração o. distinto 11a- v·a - Anita Helena Silv�.

taliciaJllite teve ooasião de .réce- ProoooenLe de Sã,o Paul'o:
.

ber, -:pela auspiciosa efeméride, Tasso RodTigues da Cruz - Angela
as gramdes manifestações de ReioheDt da O!'f1.1Z - Elmar Rodri

;aprêÇlO de seus numerosos a- gues dia Cruz - Aoo LUlCia Rodr,i

mig,cls. gues da CTUZ - Antônio Per,e,g �

p. ,les nos asso�i.amos com Raul Gozzi.
1

doença, ,caIUSOU prorfundo peza.:, ar's
-votos de peren� felicidajes. Pro.cedeQlIues de Curitiba: - )'IIa- seu. .'; p,rogenútores

Previ.õo do tempo. 'até 14 ho�
elo dià 12 na Capitàl:.

Ao escolher seu perfume flel'ifi. Tempo: ia.tával com chuvea..
que se trás a 'marca 'da perfumaria Temperatura: estdvel.
"Johan Maria Tarina" que já e,.ra Vento.: de nordeste a .ueste •

preferidá pela ·corte imperi'al de .
fresco•.

! TemperaturOB extrema. de ontem I
D. Pedro II máxima 27.4: m-inima. 23.2.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro J

Vida

• fALECIMENTO:
Na .c,w<a ide .saude S. SehrusLião,

OOOlnr,eu, ontem, 'Ü fal,e.cimem.'to do

menino, Sér,gio, filno. do sr. dr. An
LenOlr Tav'aJres, deputado eJ.eiLo pelo
P. iS. D.le de sua exrpa. esposa .

O inesperado, nascimento da

c:ria:Thça, que ooOlrr·era a.nte-ontem,
r.obUlSlta e sem o menor sin(,élm::t de

Adquira '1"UDO 4. que D.......,
de 111U. SÓ VEZ;

pa.c.Il.O P.l.JI,CBLADAMBIIft,
oom .. VAftAGElfS da cOlllpn'" ri...

.errill4o... 40

CUTIS
CANSADA

.

e sem ViÇO
: As pérfidas ru
.

gas na testa e ao
.

redor dos olhos,
as sardas, man·

chas. cravos e es·

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con·
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematm;o
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto;
pescOÇo. e todos os dias como

base do ·'maquillage". remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidoS. dá vi·

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A'felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RtiGdL
Alvim & Freitas, Ltdo.·C.P.1379·S. Paulo

I ,

Senhorita"

'V

. ,

Iheiro da UWltrll.QlI.o lHIimII. aa..
lhe, em ..".11."1 � um c6Boe do
...:celente aperitlYO !tROT, ......
... v. Si&. da _tar,u�
o." "g&ntileu:ElTEÉTAIf-
BF.!1 O /1EU APERITIVO

I'REI)Ii.Er(J!
�lIR!

I Ut;fPflOOilTO lIAKl1OrU/IfD. ('Ó'f e.1NIIROI
t BTAdAí __

Procurem suas·
cartas '.

EncOlI1Jtra-s'e e� nossa redação,
oarLas para. os seguinLes desti��a La-
rios:
Ivo Reis, _ M·ruria JuLi,a RamOis,

José AmbrOlS'io de F1rur i rus, MaTia
Lydia

tS
uza, João GaSIPlIJ'ino, Aci

Ho Pau o da SHv:a, Otavio Augu.s
IVO do s·pir,i,Lo Santo, Otavio An.to
nio da !Silveira, Joã.o Torlr,ens, De
merval Vieka, Aorizio SOU"1a B Fa

mHia, Jos'é Costa e Familiq, Val
fredo P.ill1lto, Germano Ha>ertel, Li_
no Moohrudo, Alvaro Wolff, Pom

pilio de üliveira Braga, Oootildo

Joma:zelli, OSlffi'rur AmuJo, Walde

mar Nazario, Helcio Pereira, e Ra-
. fl'U;rhlO Neves

SERViÇO ,DE'
METEOROLOGIA

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT
.....'
c.e..do,
....1.

1Ud1..
Gol.....,..
alcldeta.

J61••

U.ros
Chapéll.
•...ulacift ..itrI ......
Artl,.. ptln 11ft .

.

Pel..
eu...
.......... artt...

INDOST�, cOMÓCÍO E SEGUROS KNOT S. A.
-�

.........,-.... II t, .... '�II t''''
'I
11
i
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A· Democ-racia os
•

�xt�emlsmos
Nova York,:� tu. P.) - O presidente Truman, ainda na dos concítíadores e -apazigua

assistente da Secretaria de Es- segunda-feira, dizia no México dores que sacrtücaram os seus

tado, Spruí lle Braden, falando que "d Estado existe em bene- prrncíplos morais por um bem
no salão de conferências '.do tícdo do homem" e não vice- estar transitório e pouco dura
'''Nrew. York Herald Tribune", versa. Disse que. a crença 'nesta douro, dizendo que ('esta foi
declarou que a democracia "é definição '''é. o liame esseu- uma lição' eloquente e válida
incomparável" com as ideolo- cial " que unirá todos os povos não 'Para o passado, mas para
.gias totalitárias do fascismo e' do Hemisfério ocidental, a des- o futuro. Braden afirmou que
'do comunismo. Disse que am- peito dos subterfugios do teta- os atuais problemas com que
bas ideologias destruíram a li- Iítartsmo. Braden disse que o se defrontam os Estados Uni
berdade do indivíduo. "em no- objetivo dia democracia é claro. dos são de tal complexidade
}DIe do estado todo-poderoso", As confusões e contradições que é além das fôrças de um,
Admoestando os defensores da aparecem apenas neste mundo só homem o comprendê-Ios.
oportunidade' e do apazigua:" desordenado. Apesar dos sacri- Falou que a solução construtí
mento, disse .que a doutrina tícíos da segunda guerra mun- va deis problemas domésticos
totalâtâria desvirtuou a signí-] dial, "ainda não estamos ver- dos Estados Unidos constituem
ficação das palavras democra- dadeíramente seguros de ter- a melhor maneira de equipar o

cia, liberdade e direitos huma- mos derrotado o nazismo e
.

o país para ajudar aos outros. É,
nós até que tivessem um sen- militarismo, por todos os tem-!por tanto, bem clara a respon
tido completamente oposto do pos ". Aponta para o exemplo I sabtlidade universal dos Esta-
verdadeiro. Lembrou que o nciliad seroe un-to? ; bzld dos Unidos.

Transportes regulares de cargas do pôrto tie

SÃO FRANCIStO DO SUL
,

para NOVA Y08K
Inforro ações com os Agentes

Elc r ianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( End·. te'eg.
São Francisco do Sul --' Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

EXTRAVIO -DE APOLICES
,

)
!
rSNRS.

ASSINANTESAndré Wendhausen Junior torna 'publico que foram extraviada,
as ,eguintes apolices e,toduoi,: duas (2) da Lei n. 769 de 23/9/1907,
sob nrs, 151 e 161, no valor de Cr$ 200,00 cada uma; quatro (4) da
mesma lei acima, sob nrs. 157, 158, 164 e 165, rro valor de Cr$ 100,00
cada urne , e finalmente uma (1) dai leis nr s, 507 e 549. rel,rectiva-
mente de 22/8/1901 e 15/)0/1902, sob ri. 545, todos nominativa..

'

Declara, outro.iln, para latisfaçQo da exigenci:1 do art. 161, do
regulamento baixado com o decreto n , 17770 .de 13 de abril de 1927,
que foi extraviada a apotice «Uniformizada», pertencentE! a André
Wendhau.en & Cio. sob n. 223401, no valor nominal de c-s 1.000,00; 'COMBA '}tE A MALÁRIA E Ajuros de 5% ao ano. emitida pelo decreto, n 4330 da 28 de janeiro
de 1902, ,olicitando a quem tenha encontrado oa apolices acima PRAGA NEGRA
referidas a fineza de entrega-Iaa ne.ta redação. ,S. H. r. - Noticias preveni-

Florian6poUa, 21 de fevereiro de 1947, entes de Jogjakarta informam
________________A_N_D_R_E_'_WENDHAUSEN JUNIOR

que medidas da longo aloançe
s-erão tomadas dentro em breve
no Oeste de Java, afim de com

bater a praga negra e a mala
rla, Os planos já estão traçados
para esse fim, de acordo com o

qual com respeito a praga ne

gra, melhoria nas condições
de habitações serão tomadas,
ascendendo a um total de 9.0.0.
delas, ou especlfícamente: ...

em Pn-íangam, 2.0.0. em T'jírje
bon, 1.0.0.0. em Batavia e 1.0.0.0
na erea de Buítenzorg. Para
esse fim, autoridades arírmam

e

"já terem reservado a írnportan-
Serviço de Pronto Socorro de Automóveis

-

cia d-e 2.50.0..00.0. de rupíahs,
Ensina-se a dirigir automóveis Em relação á malaria, foi afir-
Amador e Profrasronal mado que 150..0.0.0. de rupíahs

foram destínadas aos serviços
d€ alimentação de focos, tais
como valas e pantanos, Os fo
OO:S são encontrados com mais
frequencía nas resídenclas de
Príangan e 'I'jirebon, Para a

campanha contra a tracoma,
210.0.0.0. rupíahs toram destina
das, incluindo 85.0.0.0. rupiahsj: .

para medicamentos e instru
mental

Reclamem imediata
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de' seus iornaes.

t.':'

��i�i.;�

�
CURSO DE MOTORISTA

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem- se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47 ..77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

VENDE-SE.

..----------------------------�--------------....------

UfENSILiOS PARA
RELOJOt;IROS

Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadores
- Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pca·

tear - C6rdas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos com a

CASA MAS'ETT[ \

RUl Seminâr io, 131 - 135 - São Paulo.

FORNITURAS
OURIVEIS

E
C

l

I
O barco TARZA.N para passeio

I COIP 7 mts, de oomprimento por 2
de 1'3irgum e 7,50 de mastro.

____________________________________ Ve·r e tratar á rua João Pinto-5.

o

Lívros Técnices
em g�ral

O Brasil para seu

de se n vo lvlm en to

-, n ece.ss it c de técnicos
•

aro todas as,

profissões

,..:!,.. .

_4<'1<.
...,.,

LIVRARIA ROSA
Rue. Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende pelo Serviço
Reembolso Postal.

F'ARMACIA ESPERA.NÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua pref'erfda

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfn
marias --' Artigo.s de borr=cha.

"

Garante-se a exata observância no receituérto médico.
..

f

Rádio Difu�ora
de Laguna

Todo o Sul Cararmense escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

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

10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em FIOI ianópolis;

D. F. DE AQuINO

i
. �.é:�:. �� ..�:�I.�: � .��..��.� �.�.��(

CASA

I
G, atif ca-se a quem. conseguir

uma casa de mor adi a, cujo
aluguel não seja s?perior a

c-s 4QO,OO.
Informe ções ao Escrivão da

Coletoria Estadual de Floria
nópolis
..... " " .. " " . �

lrlÍlÍnbos em tiras
t artefatos afins
Como é de vulto, entre n6s, o

comércio de arminho e afim de

elclarecer 011 interesso.lio. inEor·
mumoe que, para exportação ou

comercio delle artigo. o imposto
ad-valorem debitado na Nota Fis
cal é de 6%, para tiras de armi- �,;
nho., e de 4% para pluma. de p6 �

de arroz. etc.
............................

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAl

.......... " ,. .

f

Re.construcões...

de cosas, muros, -telhados,
etc. Trator com Jorge de
Paulo, -no firma BU9ch &Cia•.
•••• lO .

VENDE-SE
urna c alia de 'madeira de.
lei 'à' rua Silva Jardim,

nc, 230. Tratol.' na mesma.

Arnoldo Suarez
Cuneo

Cirurgião-dentrsta
Exclusiva�ente com har�

marcada.
Cartão de hora Cr$ 80.00.
Rua Arcipreste Paiva n.? 1'1'

TeI. 1.427.
Flcr;pnóp"lis

O VALE DQ ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
'

_,

Carmeas, Gravatas, Pijamee ..

Meias dai melhores, pelos me

nores preço. 16 -Da CASA MIS
CELANEA - RunC. Mafra. 5

•
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.Ainda a crise da
]JDN paulista

x x x'
,

,são Paulo,
.

, (A. N.) - A Ali;l,
Renovadora da U, D. N., liderada

,ip'el'o sr. Paulo Nogueira FHh'Ü, em ...

consequencia das deliberações to-
,

.madas na reunião do Diretér io Es

tadual, resolveu abandonar aquele
'paI'lL�dlo constrtuíndo-se um par-te
..DO índependente.

Empreza de navegaçao

C'MER i::.. M

I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J� J DE SOUSA CABR_AL
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmídt:;5f - �ala 5

Edifício Cruzeiro Florian6polis.

I
X x

TERIA RESOLVIDO
São Paulo, (A. N,) ..1... Circu-

lam nos, meios polrticos, que o sr.

, .Paulo Nogueira Filho ténia resol

-vida aceitar a pasta' da Fazenda,
, que lhe foi oferecida pelo sr. Ade-

mm' de Barros, rompendo assim.].
com as decisões "do' Diretório Esta

-dual da p. D, N., que velou a par-

t.ioipação do paetído no fu'tJUro go

�WI'I1O:
xxx

DEIXOU O DLRETóRIO
Sã'O Paulo, (A. N.) - O sr.

'ErnesLo Leme, oandirlato 'a sena

-dor pela U. D. N. sjnembro do Di

:TJe,tóri{) Estadual, ao que se diz !lo'?
.meíos udondstas, remmciou ao c�r-
I go. Além do sr. Ernesto Leme, mais
.sete nrernbnos do órgão dir-igente
-da U. D. N -, tornaram a mesma de

]ilberação.

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garant: a para tr anspor te de suas mercad )rias
Agpnt,.s e rn F'Ior i anóp -Iis CARLOS HOEPCKE S.' A.

xxx

EXPUL8ÁO DO SR. NOGUEIRA

IFILHO'
Sã,o Paulo, (A. N,) - Na reu- .

_

nião do Diredór ic Estadual da u,.

-::-D. N., na. qual roí. aprovada a po-Iliittica da Comissão Ex;ecuti�. e do

'Ilr,esideoTIIÍJe Va.�dlemar· Ferretra, o

,ileputado Piea Sohr inhu propos a

.exclusão do sr. Paulo Nogueira Fi

lho, do par-tido, que seria feita por

'meio ele um oongressão a ser con

-vocado,
O professor Valdemar Fert-eira,

'IljO segundo discurso que flez, con

.síderou ",inildonea" a ação renova

-doara elo sr. Paulo Nogueira Filho

-:8 índéhítaa .rutividaode do sr. Car-los

�:Lace['lda, vereador carioca, que es

·'teve aqui vánios dias.

DA TllOGRAFIA
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL
CONFERE.

DIf'LOMA

ElIREÇÃO:
AMELIA M. PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA'ALVARG DE CARVALHO,65

••••••••••••••••••••••••••••••• 01

,
, BAR
Vende-se um. bem sortido

e bem afreguezodo
Rua Tir"3::lentes

, �
.

·

Morto o chefe .dos.
(1Ju�rrilbeiros ·1

Aberras, (U. P.) .:._ Despa.cho,s
�;nãJo co�.filrmados e publicado.s p.elo·s
_jOI1naiIS, di2lem que o I)hef'e llinti-

· -govl€II'11llsLa, das forç..a,s g·l.llenrl,lhel-
ras, ioIlldlentiúcado ap,enas como o

·"gal. M'a·rkos", foi. morto em ação.
.. Há uma Slem8iua a Comis!são rue in

''Vestigação dos Balka,ns, ago,ra com

· sede em. SaIÔlni-ca, ünha i'ns_:!iIVuido
-. ;grupos pa'ra vÍ'soita;r diversas pa,r

tes da Gu:éci,a selentrional a Jim

,.de que fossle ,e[lll)o.ntradlo o ga l.

Moa.rlws. A Comissão es,tá investi-

'. 'ganclo ias alegações da Grécia d'e

-que' os gueom'Hheioros esbejrum Te-

,m�beIldo almplo auxi,Jio da Albalni,a,
· Bulgaria e IugoSlláVlia. Outras nÇl

,

.tiIcia� publi.cjl.idas p:elos jorna1s di-
· '�em que foüram mortos 52 gUeJrri
:ithetims e captmooiQ.s '27, quando as

unidool8-s' s'l1'npl'e'emderam e a'toaca-
· :,ram um gra'nde bando de insurrec

tos em SpiJli,a, no mOIlte Kisavos, [liO

.sul do Olimpo. Um oU/tro pod1ero-
· BO bando foi dlesbarataldl() no monte

"V,erlllÜOIll, onde foi des'co·beI\tü um

�.:gra,nJde depósito de mUlnições.

NOCEITl, LArAGESSE & ell.,
A<iENTES <iERAl DA (IA. DE SE<iUROS «A IN(OHFIDEHCIA»

Secção RADIO-TECNICA - Aparelhamento completo para
concertos em geral em radias, transformadores e

.

aparelhos eletricos.
Secção MECANOGRAFICA:· Oficina aparelhada para qua'quer

.
serviços em maquinas de contabilidades, escrever, somar,

calcular, registradoras e mimiografos.
Secção de representaçÕes e seguros.

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

FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA
Aceitamos agentes para o inteIÍor do Estado.

QU�R
.

VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA l'
PROCURE A

ftlfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

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

I "Quem extraviar ou Inutilizar o'

certificado de alistamente pagará

I multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100

cruzeiros aquele que extraviar OU �-------IJ!III----"
inutilizar o Certificado de Reser-

vista" ,

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili.

tar),

Entre indús e

mussulma'nos
Nova Delln, (U. P.) - Uma ...............................•

noticia of ícial de Lahore, na pro

·vinci.a de Purijab, revela que tro

pas britanicas toram enviadas ur

glentemente àquela cidade, a fim

de' acabar com os sangrendos dís,
.

turhios entre indus e muçulmanos,
00 quais ·inoendi'aram gr-ande par-I Ite da mesma. A policia recolheu 90. Fpolis., '3-3-47

cadáveres nas ruas e sob os escom- __
•

_

hros das ruas de Lahore. Um' trem ••••••••.•••..•..••.••••..••

correio. enl'rle Labore e IVawaldini

14UXiliO 'militar
á Grécia·
Washingtoa, I (U. P.) - Cerca

de 125 m ilhões de' dólares em ar

mas e munições de toda a sorte vão

ser enviadas Delas EEi. UU .. á Gré

cia, segundo as noticias comentes

após o inesperado canoo,Jla!merulJo da .

excursão do presidente 'I'ruman

pelo Mar das Oaraibas e ·da sua

iniciativa lem convocar os líderes

congressistas DaQ"Ia uma conferen

ena, Sl8JgUlUda-fie,ill'a próxima. Altás,
o presidente da Comissão de Di

plomacia da Camara dos Repre
sentam tes, Eaton, comentando esse

convjte do presidente, declarou

que o mesmo foi f,ei,to em conse

quencia "da mais funesta sit.uação
da história 1IlÜ'I1te-americana."

• 0·0 ••••••••••• ••••• .. •••• ••••

................... 0'0 ••• •••••••••

Gratifica-se a

quem achou
Perdeu-se no trajeto entre o

Colegio Coração' de Jesus, Rua
Visconde Ouro Preto. 'PrQça Quinze
e Trajano, uma caneta tinteiro
sem a respectiva tampo. Gr'ati' j
fica-se bem a pe.soa que a entre- I
gar no Hotel La Porta, ou na

.

redoção deste jornal.

foi assaltado e. os passageicos mor

tos ou f,eridos.
............................

No 1"I ...
'

PARA RECEBER AMO"STRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

lllBORATÓRIO 001. s. a.
CAIXA P0STAt. 36

SLUMENAU • SANTA CATARJNA\

. . .. .····.1

o ESTADO

DOENüA.S NERV<)SAb

I. l:om os p�ogressoA d. medida.
'1oje, as doeneM ner,!oSlls, quantil
tratadas em tempo, sao male.<! ,,�r·
feitamente remediáveis. O �unn4ot.
,isÍno. fruto da ignorância, só pode
prejudícar os indivíduos 'afetados clt
tais enferfu.idades. O Ser.viço N..
cional de Doenças mentais diBpi.
�e um Ambulatório, que atende Ir..
mftamente os doentes JteryosolI.t.
digents, na Rua Deodoro n. d... :

.

ta 11 oer... cl;'rill..,t!'n.* ...

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

Foram enforcados
,

..Tal1sóviá,
-

(D. P.) - Trê'
ex�chefes nazis1Jas do distrito
de Varsóvia foram enfo'rcados
na prisão de Moktow, p€Ia des

truição sistemáJtiJca da capital
e execução em massa d� poIo
.nooes', durante a ocupação, -

o ex-governarlJor Ludwig Fis
cher, o ex-dhefe da G�sta,po,
Josef Meissinger e o ex-o·ficiaI
da policia, Max Daume.

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

A primeira Agua de Colônia feita
no mundo foi fabricada 'na cidade
de Colônia pela. Fábrica de .JohaD·
Maria Farina.

Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

•

G.

Crime e cível
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES'
Títuloa Deala..ratório8

E.crit. -- Praça. IS de Nov. 23 •

l0. anda.r. ) .

Re.id.. - Rua. Tira.dentes 47.
FONE -- 1468

Próspero Lapagesse' e
Senhora

participam QOS parentes e

às pe.soa.. de' ••a.s rela.ções o

noscimentQ de sua filha.
DALVA-MARIA

participam aos parente. e às
pesloa. de suas relnções o

na.scimento de seu· fllhinho

Jacy' Mattos Areas e

Hilda Bittencourt Areas I

ANTÓNIO FERNANDO
Florian6polis. 1-3-47

Manoel Ferrei;;- de Melo I'

e Senhora
participam aoa aeus paren�e.

e a.migos o nascimento de
seu filho

.. -1LUIZ-ALFREDO

Fpo lia., 5-3·947

. .: � .

IAceitamos agentes e

correspondentes . no
interior.

.

.Os interessados devem
apresentar referencias.

................................. ·1

TOME APERITIVO

K·.N () T
'\

"VIR'(iEM' ESPECIALIDADE"
\\' ETZEI.4 ]NDUSTRIAL-JOINYILLE (Marco

O' Sabão
,I'
ii

t '1 A

TORNA A ROUPA BRANQUT�STMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIII

6 o FSTADO� Quarla-felra '12 de Mar(o ae '947

E.lS'P OR TIS TA! AUXILIANDO A CAMPANHA J:lRÓ·CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO
FIGUEIRENSE, ESTARÁS-CONTRIBUlNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS-ESPORTES

EM S�NTA CATARINA.

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

'ODEON
As 5, 7l.4 e 9 horas
Sessões das moças

1°) _ "Vú, Ouvir e Aprender n.
1 _ Nac, CÜ'�p,e<I'!litiva.

2°) _ Joel Mc Orea _ Bá:r'bara.
Stanwyck � Bobert Pres-

OI'lmp.·co 'tom·bou ton _ Akim 'I'amiroff' c->.
Br iari Dcnlevy _ em:

Em partida pr-eliminar, defr-onta- , A vítórta do Bocaiuva foi justa ALIANÇA DE AÇO
rarn-se, domingo último, no Estádio. e merecida, Iporque �eus dt;tt'en:so- Preços :
da F, C. D., os esquadrões tiJtula- res jogaram com mais técnica {)

I Sras e srítas C
res do Bocaiuva e do C. A. R. Oltm- inteltgênoia, sabendo com precí- ,

. 1.. ,
' r$ 1,29

pico, do Estreito. são Mra.r proveito das diversas ta-. Est)uda'DItes Q1'$ 2,00
Nos primeiros minutos de jogo; lhas da defesa adversácia. Cavalheiros .•.......... Cr$ 3,00

as duas equipes lutam tenaemen-
Os quadros -abuarern rum a se- Censura: - ArtJé 14 anos,

te .para ínaugua-ar o escore, consê-

'Iguindo o conjunto rubro-negro" guinte constjtuição.: Bocaiuva : _ ••••••••.•........•...... , .

.

I 'd· d Ahí li
.

I Buoinho, Romeu e OS'Car; Penrone, ,IMPERIAL'
CAlMPEONATO BRASILEIRO DJ!;. CORRIDAS IN1'ER.NACIONAIS

por rmerrne 10 ,e 1 10', assma ar
F der i AA,· v.' (d

.,

I
NO o ponto inicial. 'Rei,lgiooo írrteh- re er ico e ...'UCI; �mo '81pOlS As 7% horas

FUl1EBOL I BRASIL gentemente, os rapazes do Bocaiu- ,Nicolau), Bód inho, Moacir, Jaime, 10) _ A Maooha da Vida 61No <Rio de J'alneÍl'o será realizado, 'R· 11 E tã d t d le d
,.

C' OI'
"

H 'I' J
-

n.

hoje o segundo jogo enltre ps se-' 10,
,

- SI ao sen o .orna as conseguem exercer ,vle' orruruo, e areca. imorco : - 'B 10 oao N C t·
,',las dividas providenciais pelos di- assinalando três belíssimos" goais", e Nenem; Ped'ro, MarCIQ e Américo

- ao, oopera rva,

���O�t�OIJo 'C�����o.;aICoau��::�l,e�� rrgentes do Automovel, Clube do por intermédio de Nic��u (2) � (depois Ciloca) : Dor ly, AbHio, Dil- 2°)' � Amôr de Fantoche

de Futebol do ano passado Mano Brasil, af'irn de que seja promovi- Moacir. No segundo half-tirne mor, Motorzsnho e Adílio. Desenho colorido.

V' d"" "
da uma graude temporada aULo-1

ambos os quadros atuarann com Tiveram destacada atuação ape- • 3°) _ Fox Ai,rpLam. News 29xi4
iana rrigrra xa pugma. mohilistica no corrente ano, Deve- dez elementos, visto terem sido' ex- nas os "player-s" Nicolau e Ad írio, _ Jmm�1.

VIRA O B�T�OGO ? rão comparecer nesLe grandioso pulsos do gramado .üs jogadores que demonstr,a1'am possüír gran- Esther
Como noticiamos em pr imerra cer�ame os melh?res volantes do Marco e Bodmho, por s� terem em- des conhecimentos da arte de jo- 4°) _ A'l13Jn Ladd

mão o sr, Irajá. Gromide presi- eenarro automob ilistico ?Iundlal penhados em luta co['poral., Nessa gar futebol. Rmhinho, Frederico, Fernandez - Br ian Don-

denbe dOI Paula Ramos, endereçou. entre os quais .clta.mos: Galvez e �,ase o }�ocall.lva cm�.segue m,a,Is, d�I.s I Jaime, Neném, Abílio, MotorZi:I1.ho levy _ William Bendix

um cabagrrania. ao prels.j'()emlte da) Puopo�o, e mUIto:s ou:Lro.s, eSltes g()l�,J,S, assma.!aldo:s pür JaN,?'e ,(2) e Dilmor, UJtua,ra.m bem. Os l'eSltan- _ 'Albert :Dekk,er - em:·

Botafo,go do Rio CQIlNidi3Jndo o vi- argellltmos, e grandes volan-tles lLa- e Nllcolau, corutra um do OlImpJCo, tes re'gulares, A HIENA DOS MARES'_',
·b· Ilano's, que ,estão s,endo conLrata- mall�cado por Ne.nem, ao, cobra.r um

ce-campeao carIoca a eXI Ir-se
d 1 f d 't t t·

" It" f'u j' nd o confronto SeI"viu ICOIIDO juiz ü sr lzidI'O Pre""""-' Cr<li> 400 3 00
nesta Capillial eD!frent3!ndo o tri_ os Ipe o es o,rç� OI al'i,SI'S ep e

.
ec- pena ,

"

I '3 IZUJ '

? "

.. v�·
_ '1P ,

_

, •

colar. Até ü�Le,ffi os dirig'Emtes do DlCO da ComIssao ESpol�tlva rlo com :0 tI lll!nfo ;dü tearn do sr. Costa, do quadro de Juizes do De- <Censura: - Até 14 anos.·

Pla!UlI,a Rwmos nã'Ü receberam res- A. C, :1;3. A ,prImeIra gr3Jnde corri- A�apl,to Veloso, pela couua.gem de p3l1'Damento Arbttral, que teve
..

pOlSlta. da �era lugar, em Interlrugo.s e de- 6 x 2. al�\uação r·e,gular.
AO'ua'ooamüS os acontecimentos. vera ser realIza,da no dia. 23, de

que vi'vem e trabalham em Blume-Io
ma'ilS c:redenci'ado, uma vez

qu.e
o

o

x x x março. Pal'a o dIa 16 de ab!'!1 ü-

O üORINT.IANS JOGARÁ EM cou mamada a segunda, carreIra nau. Olimpico 'aIUraves'sa uma ftUlSe di-

PORTO ALEGRE da, temporada, re3Jllzando-se na Assim, pois" é cOlm pl1azer que fiüil, pretendendo, meSlmo, não. dis-
I'nfOl�mrum de Pôrto, Alegre que, QUI,nta da BOla VIsta. O 81ncerra- noticiamos qual,quer assutlllto que se putar o CJampeemato de 1947. Com

a ConV'ite do Grêmio e do Fôrça ,e mooVo da IterrlPol'ad:a., �ea,hzandO:- 'r,elatCÍ.one .com a digna ini.ciativa a exibiçã:o do famoso cornjunto ca

Luz, o C0.r.inM3Jns, de São P'aulo, se �a QUlllta. da Boa Vls:ba, O en-
do ,�lube blumenauense, tendo em rioca co.!oca:�s'e BI'llmooMl em situa-

deverá ,realizar, uma -tempo:rada ( ceI'! amento da temporada m�8Irna- ,

dois ja�os naquela "IJapital, ainda cJOna.! d� autOtmOblhsmo �s'ta 11- v,jsrLa 00 notav8'1 melho:ra:me,nto no

I ção,
de relevo,' pois esta é a �ri�

Mte mês. xada pa:Ta o dIa 20 de ab�II Com a sentido de col00wr Blumemam na· mel'l'a vez que· um quadro Vloe-

x x x rea.lJzaçao da esperada Gavea.
pOSlçao que realmente merece no campeão da Calpj,ta.I Fedem,l visÍ!!;a

JAIR CON11RATADO PELO x x x '

d t' d'
. ,_

N t·' sen \I FLAMENGO T�Ç;.<\. RIO BRANCO cená.ri,o espo�' IVO o paIs.· 11 l'egla'o. o aveIS, POIS" nesse ,-
Natíci.as prO'cedeDIves do Rio de MC?nte"ldeu, 11 (U: PJ _ A Jun- PREPARA-SE BLUMENAU PARA' Lido, têm Isido os esforços da LIga

I

J,aneiro informam 'que foi fina,I-J ta DIretora da AssoCl�çao UruguaIa RECEBER O VICE-CAMPEÃO BlumenlRuens,e de D8ISll01'tos, que

meDite decidido o "calso" de Jair. U de Futeb,oJ lR'CIytou dlVel1Sals medI- CARIOCA �'elizmente, :agora, ttJem eooOlntra.do
Flamengo, concol1dou em cOlp:prar o das ,rela'tlvas a Ida d� eqUIpe .uru- Blumenau _ (Do COrT.8SlP0IIlIden- apoio do G. Es'pol'UVO OHmpico oe

seu "pals;s:e" por 550 mil C1luz�iro.s. g,U1ala q'ue d�8putara .

a taça !tjO

DeS's'a impo�taãliCia, 400 mil cru- B�anco, em Sao. P3Julo, e no R�o. te) - Constitue 'a,ssunto predileto dos outros clubes.

zeiros serão pagos �m di,nheilrQo e Fl'C,oU �'81so,lvldo, que a delegaçao nas rodUls esportivas a próxima

I.
A oP()ll�tUinitdade, vale a pena

os 150 mil restantes nurrn jogo urugmlla partIra a 27, deste, re- vi,OOa do Botafogo, dOI Rio, afim de acentuar, é Tara " 06 á'e.s,porti.Sltas
ami'Sltoso com OI Valslco, no qual ,0 gl'�ssailld,o a 4 do mês ,vmdouro, de- se exibir em BIllimenau. 'Será seu

I t.erão o ensej'Ü de ap.l'eciar uma

Flamengo .garantirá ess.e mínimo" pmso de Jogrur no �rasIl a 29 do cor-

Jai;r receberá de "luvas" por um rente e 2 de abr'II. adv8lIlslÍlrio o tri-oampeão da cidl'l.-j g,ralnde partida, o.nde se'rá pratica-

t t d 2 250 mil cruzei x x x d.e,· o PaLmeiras, indiscutivehme!DJte do o verdadeiro futebol. .,co,I} r3J·o·e a.nos, ,. ,-

P<ROSSEGUE V,ITORI,O,SA A
1'05, tlim apal'Lamento mobiliado em

Copacabana, "pa'sse livre no final CAMPANHA DO PALME1RAS
do cOlntl'8lto e disp'ffillsa das CO'o- BLumenau _ (Do cOI'lI',espOlIllden-
cenltraçõ8lS'. te) _ A ip,icia:tiva do ESiPocte

x x x .

QUANTO RENDEU O JoOGO CA- Clube P3iLmeiras, de dotalr BlulIDe-

mOCAS X PAULLSTAS nam iJ'e um majestoso estáJdio, vem
São Pulo, 11 _ O primeiTo jo.go sendo coroada de êxito. Existe boa

enlt:re as seleções clVrioca e pauli,s- VODJIJad,e pü:r pa:l'te dOiS indus'tri'ais
ta, reali:lJado sáb-wdo u:l<!Jimo, no ma

gestoso Está,dio Municip,rul do Pa- e comeroila,ntes, e todos cOlIDpreen- De acar�o com o art. 24 do. no..o. Estatutos: .

convocamos os

ca'embú, rendeu .a preciável soma dem que Mte meLho,ramenw 3Jtinge .anhora. a••ociados. poro uma A..embléia Geral O:dindria. a reali'

de 692,825 cruzei,ro.s. pri'ncipa,lm,ente a cidade, De fato, zar-se no dia 26 do corrent!l, a. 11 h·oras. em no••a séde social, a
:x x x -

qualquer pessoa, visiltancLo Blume- rua Trajano, numero 16, neilta cidade.
00 OLíMPICO N.�O DLSPUTARÁ U Dito. A••embléia é convocodà paro: 10 00 leitura do ralo.tória

CERTAME BLUMENAUEN,SE nau, fica:rá bem impressionada anual do exercicio de 1946. parecar do Conselho Faca!, etc.; ZO o. alei-

Notícias reoebidas de Bl'llmenau com a jqstalação de magnifica ção da 'novo. fi.caia e membro. do Con.elho de Ad�ini.tração que

dizem,'l�, reu,nidos em ÀSls'embléil3 pt'aça de 'esportes, deixando de tiverem ..u mandato axtinto; 30 •• outro. o••untol d. inter.... do.

geral. Ordi'llar,�a, os ,parremos do s3Jbel' 'a que clube pHrte.nce, paro Sociedade.
grêmIO EsportIvo O!J.mplCo, resol- " " Florianópoli•• 12 de Março d. 19n.
ver3Jm desistir de dispUitalr o Cam- elog'líllI a formosa capItal do vale

p. BANCO D� CRÉDITO POPULAR E AGRíCULA DE S. GATARINA
peonfllto BlumenaueJnse de FUJtebol" do Jltajaí. Lourival Almeida - Diretor.
do cürrente rul!JO. Ficará, alssim, Blumenau em ------------------------------:-----

O ATLÉTICO xM��IRO JOGA!tÂ d8lSl�afqu'e e isoe jUiSti.fioo o auxilio

EM SÃO PAULO que vem seOO,ü p,reSltado ao Pal-

Belo Horizonte, 11 - O jogo "re- mei,raos. Entreuamoo, recent8lme'fJJte,
vaoohe" do AUético x São Pau,lo (:1 OCOtlT8lU um fruto que não pudemas
ser realizado na cpiltal bUJndeironte 'deixar passar s'em um comen'tário.
está sendo ,eSlp�rado para a data de. . .

,

23 do .co�rente, sendo q:ue ness,e UI_ll J?r,?,al local, notI,claooo as con-

sentidO', estão semdo proc�ssadas trI�mçoes que fO'l'am fel'tas, exal

negociações entre o.s presld�llltt'1s tando o méri,to da c-a.mpanha, deu
<dos campeões minei,ro e paulis'ua. a elllLender que uma das fi:rmas

CONVOCAÇ.�Ô t� JOGADüRE8 havia cOlDILribuido çom impoTtancia
PARA A SEI;tEÇÃO NAiGWNAL malOlr do que' r,ealmeilllle d'Üal'a.

Rio, 11 _ O sr, Jo's-é MaIl'ia L:as- O �ato, nalur.a.lme,Dll'e, Uima vez

teLo. Brall:1Co, 1}residente do COll'se- que nãü cÜN�e,sIPoooia á verdade,
lho TéclllCO de F,uLebOlI da C. B, D.

s�ry.iu de ,pretex>to para explol'a-
fala'ndo á nOSisa, l'epor'tagem, de-

_ ,.

clarou que no mesmo, dia em que çoes', ,Procuramos OUVl'I' o.s d�iI'e,to·-

for decidido o ,ti.tulo máximo do res do clube, que [1o0S gaeanti'ram
furtJebó! naciO'Il'a,l, aqllel,e or.gão fa- ter sido i'SltO fll1uto de má ill't'el'pre
rá a, �onv9cação d05 jCJ?,�dÜires que

tação não 'corres!pondendo em ab-
parülClparao dos exerÜlClOS pr,epa- " '

,

ra:tórios para .a, forma,ção do sele- soluto, a verdade. AI'gumas firmas

cionado brws'ilei'l'O, que di�putaTá 8 pedem, wté, que não haja publici
taça "Rio Bramco" com. os uru- dade e o PUJlmeir3JS deseja levar
gua'ios. �djaTItou 9 a,]udldo

,

pare- avarute a sua C'ampanha cOIIlJian-
,oro qu,e convocara apenas Jogado- , ' ,�.
res pauüstas e cariücas, do no esplnto de so.1Id-ar'Iedade dos

AVAl PALMEIRAS Ox
'1'000, indica que no pr-óximo Iis o valoroso esquadrão do Vale

dommgo assist.ícemos a um monu-] do Itajaí, que é, sem dúvida atgu
merri"talr 'eooõ,Q!!jo 'entJre' Avaí; desta ma, um dos melhores do Estado.
Capntal, le Paãrrreirs, bi-campeão de Se as demarehes forem satísra
Blumenam. Os mentores do g.rêmio tórías, teremos o prazer de pré
alvi-qeleste esíão . fazendo grandes senciar um embate maglllíJico e

esforços para trazer a Plor-ianõpo., dísputadíssirno.

..

RI'1'Z - As 5 e 7 % horas
Ultimas exibições

1°) _:_ Ci'lll8tlrundià Joma,1 - DFB.
2°) _:_ AJtualidades RKO PUithé

_:_ Jornal.
- Jüa.n CrawIo,rd _ ZalCna.ry

Scoot _ Jack Carson
Ann BlyLh _ em:

ALMA EM SUPLICIO
•

CeJlisura: _ Até 18 anOB.

Pr.ecos: Cr$ 6,00 - 3,60:
..................... � .

ROXY _. As 7lf2 hocas
1°}__ Notici,as da Semana

DFB.

20) _ FI'€delI'ioh Malr.ch _ Al�xis
Smi,lh _ Donald Cri�.
Alan Ha.le -:- em:

AVENTURAS DE MARK TWAINBaD�O de. Crédito 'Popular e

AgríCOla de Santa Catarina Oensura: _ Alté 14 anos'.

Pre�,()·: Cr$ 2,40.

Ord.ináriaGeralAssembléia A.proxime-se m�is de 8ena

amigos e parentes enviandO.
. ·Ihes um número da revista O
V:ALE DO ITA.JAt, edição de

di�ada a Flort,nópo�is

Buenos A�res, 10 (U. P.) _ As

17 hcmas, levanlbou f,er,r,ÜIS '0 bare{)

,espanhül "MonDe Albertia," J.evan

dOI ,a boooo Ü' major bolivilallio Elias.
Belmonte, cujo ped'i:do de "habeas

C01'PUS", foi negadO.

Bons vEiofos
,o levem•••

DOMINGOS �ERNANDES DE AQUINO
E SENHORA

'

têm o prazer de participar aos seus parentes � pessoas
de suas relações o, nascimento de seu filho

FERNANDO
Maternidade de Florianópolis, 7/3íi947

VENDEDOR
,

E,critório de representações nes

ta capital necessita de um ven

dedor ativo e bem relacionado
com o comércio· em oeral. -- Ba_"
a combinar, -- Carta. de propria
$unhe com fotografia dirigido. à
ESCRITORIO ne.ta redação,

,

o' BRONQUíTE .

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTAnO-Quarta telra '2 ,de Marc;o de ��47

11�2Q� �Q�' �nQ� Au.����n"iQ�typ�in�m�'Q�
! Hudson Shipping Co. Inc. New York.

I
Diretamente dali deposí toa na Suislla ••• Entregas rapiGl.a. 9 garantidas,
podendo .9r telegraficas .•• A melhor organização no genero, fundad<1

'; em 1893. •• Variedade de lIortimento.,

I PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe'Schmidt, 52 (loja) •• FLORIANÓPOLIS

Notas cientificas IA Agonta
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos

SNRS.
ASSINN4TES
Reclamem imediata'

mente qualquer irre
gUlaridade na entrega'
de seus jornaes.

xx'x

OS RAIio.S ULTRA-VIOLETAS
PODIDM CAUSAR MUTAÇÕES

bA MATÉRIA VIVA
. NENHAVEJN, 'Connectícut -
(USIS) - Os professores Paul
R. Burkholder e Norman H.
Gi:leis, do Laboratório Botânico I
da Umiversldade de Yale, des-Icobriram qU€ os raios ultra
-violetas podem operar muta

ções das becterias, isto é, trans
formações permanentes da es

pécíe,
Os referidos professores de Ya
le fízeram experiencías com

um bacilo que deteriora os ali
mentos e é conhecido cíentífí
camente par "Bacíalus Subti
lis" � Quando os raios-violetas
incidem sôbre êste bacilo pro
duzem-se variantes específícas.
Em virtude das novas varieda
des não se desenvolverem nas

matérias primas que servem de
alimentação aos seus antepas
sados, torna-se necessário ali
mentá-los com compostos es

pecíaâmente preparados para
êsse fim.
Crêm os dois cientistas que

fiCa assim demonstrada uma

maneira de
.

determinar cornro I
um organismo normal sinteti
za as matérias primas dos ali
mentos para se nutrir, que per
mite ainda ao mesmo tempo
analisar quantitatívarríente os

elementos nutrttivos de todos
os alimentos.

Em poucos minu tos a nova recei ta
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e 08 ataques
da asma çm bronqui te. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seia antigo, porque dissolve e
remove o mucue Que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alivio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
f�lp>4��a. A nossagarantia é a sua maior
proteção.

Mendaco A�C��mC:.m

••••••• o 0 •••••• 0'0 ••••••••••••••

PORQUE PRODUZ A

FRANÇA MENOS VINHO�
Paris - Os danos sofridos

'aurante a guerra pelas vinhas
francesas impedem a voltar ao

nível de produção de 1939.
Nos quatro maiores departa
mentos de - Aude, Herault,
Oard, Pirineos Orlentais -; as

plantações de vinhas alcança
vam 470.000 hectares em 1939.
o. replantio era aproximada
mente de 15.000 hectares, por
ano, Desde a guerra, para re- I
mediar a falta de trigo, arran-]I SiainrOI pegol nos últ.imo,. Iv 800'

caram-se inúmeras vínhás.] i Reepcnsebrlidades
substituindo-as por cereais. I
Nos quatro departamentos ací- , Diretores:
ma, 40.000 hectares, foram' f Dr. Pam_philo d'Utra Freire "de' Çervalho, Dr, ftrsocisco

U.CUI.Jl3.dOlS por essa mudança de I
de Sá, Anisio M's8IIorra. Dr. Joaqvim Barreto ce Ars'.ljo

cultura. Doutra parte, vinhas t
e José Abreu.

antigas não puderam 'ser ar- ".. lo' _ wl....... .. w _

rancada, caindo em consequen-
cia o seu rendimento.' A super
ficie dêsses velhos vinhedos e

calculada em 35.000 hectarep. A
superfície total de cultura viu
se, poi-s, diminuída de 90.000
hectares, É de se notar ainda
que:lJS vinhas envelheceram
tambe,in por não poderem rece

ber cuidados apropriados. o. Co
míssáríado Geral do Plano ava

lia essa perda em 30.000 hecta
res. Os quatro departamentos
.que produziam antes da guerra
quase 30 milhões dos 60 mi
lhões de hectolitros de vinho
anualmente produzidos na Fran
ça, tiveram sua capacidade re-

. duzida de 25%. Para renovar' o

vinhedo trances será preciso
tornar a plantar 120.000 hecta
res so nos quatro principais'
departamentos vínícolas. Este DR. ARMANDO VALrutlO
programa requer 500 milhões DE ASSIS
de mudas, que se devem somar

es necessidades dos outros de
partamentos e aos 200 milhões
de mudas correspondentes a

renovação normal.

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

COMPANHIA AAlJANÇA DA BAlA-
......... 1171 _, "di: IAI.
UUJElfDIO'_ • TIU.�SPO&Th�

Cifras do ,Balanço de' 1944!

Cr.
o-s

CAPITAL E RESERVAS 80 900.606,30
5978.40-1.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Responsabilidade.
Recera
Ativo.

Agora tambem a (r $10,00

MACllADO .• CIA.
98.687.816,30

76.736,401.306,20
AcrIDalaa. R.p....ntag8ee em

G.1'Ol
M4tria: Flol'ian6poll.
Quo Joõ.o Piato I n. "
Cabo PotIt<1l, ,37
FUie!: Cr..clúma

fotua f'lol'iano Peboto, ./n
(EcM. PI'6pt'lto).

Telegrama.' . ·PRIMOS
Aa ..:".t.. <lO. pl'll1cipai.
munlc;o!", rio E.to�o

•

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI de Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarínenses
de amanhã I

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

do

IT CONTrl �LJl'<.l<.�NT.t:!. !-'Upü.i..AR

�'.I>"'�\t
I'��. ,

,," • '" Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
'" .

� Movimentação com cheques
IS .r

�(:_;UlV�� Banco do Distrito Federal S. A.I DR. NEWTON D'AVILADR. SAVAS LACERDA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos- intestinos, reto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite ameblana.
J'lsloterapla - Infra vermelho,Con'ifulta: Vitor Meireles, 28.
Atende

-

diariamente. às 11,30' ha .

.. l tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, ag.FOll" 1067

elIDica médico-cirúrgica de Olho.
- OUvidos. Nariz - Garganta.
Pre.crição de lentes de

.

contato
!lOlfSULTóRIO - Felipe Schml·

rit. 8. Das 14 às 18 horas.
UilID:IlNCIA - Conselheiro »a·

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

CAPITAL: C'R$ 60.aOO,poo,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 2� - flQvlânÕpolls

DR. MADEIRA NEVES
Médl�o esnecíatísta em DOENCAS

DOS OLHOS
Cm-80 de' Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio' de Janeiro

Consultas diariamente da.
10 às 12 e dali 15,30

em deante
CONSULTóRiO:

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado
rone: 1.461 -. Residência: R�

Presidente Coutinho, . .58

)OI Serviços de Clíníca Infantil aa
As)!lstêncla Municipal e· de
./ Caridade

OLINICA Mll:DICA DE CRIANÇA8
ADULTOS

JONSULTóRIO: Rua Nunes lia
"do, 7 (Edlffclo S. Frauclsco).
Consultas das 2 às 6 horas

I.ESIDl!lNCIA: Rua Marechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DE PION EIR O
. R SERViÇO DE V.S_

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

eíonat de Medicina da Universltt.
4e do Brasil) .. Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen
•• Mentais. Ex interno da Santa
cua de Misericórdia,' e Hospital
PB1qruátrko do Rio na Capital ..... •

deral
CLtNICA Mll:DI<l� - DOilN()41I

NERVOSM
- Consultóirio: Edlffclo �

NETO. I
_ Rua Felipe Schmldt. Consulta.:

Das 15 ás 18 horas -
ltuldêncla: RU18. Alvaro de CIll'Ya'

lho na 18 - rI0rlanópolJa.

'l�t�?tos
TOMEM

UiD�D ereDsota�o
"SILVEIRA"

Grand. T6nlco

DR. ROLDÃO CONSONI
amURGIA GERAL - ALTA Cl·
CURGIA - MOLll:STIA8 DlIl ...

I
. .. NHORAS -o PARTOS .. .

'ormado pela Faculdade de Medi
eínna da Universidade de Silo
"ulo, onde foi assistente por' .....
lio.. anos do Serviço Cirúrgico <\.

Prof. AUplo Correia Neto
)1rurgla do estômago e vias !)l.
lares, intestinos delgado e gr08."
tlr6lde, rins, próstata, bexiga,

ttero, o\'ários e trompas. Varlco·
'<ti., hidr<><:ele, varizes e herna

CONSULTAS:

� às 5 horas, à R�a l"elpe
Idt, 21 (altos da Casa Pa·
ralso). Te!. 1.598.

.

I11181D:f!:NCIA: Rua, Esteve. Ja
nlor. 179; Tel. M 7M

"l

� i,:'
'jj

"; ,

GRANDE PROGRESSO
PARA A JNDúS'l'RIA DE

TECIDOS'
Paris - Três engenheiros

de Roubaix acabam de lançar
int:eressante invento em. cujo
apeaieiçoamen'Í;o se empenha
vam há ceI1ca de quinze anos.

Sua aplicação 'permitia melho
ra'!" a qualidade da produção
textil francesa e economisar
mão de obra precio,sa. O apa,re
lho compõe-se essencialmente

-

de um"Telgu:l!ar�metro" mo

vido a eletricidrude, Que revela
Ü!S defeitos do fio, um "dina
mômetro estáJti.co" que permi
te medir a tesão, antes do cor

te e ainda de uma "anaHsado-
ra Í1ntegradora" que indica

gráfico d.e facil leitura, as ir

regularLdade,s descobertas pe'
las peças anteriores. Trata-se
de valiosa contribuição fadada
a presttar os ,maiores se,rviços
á fabricação de tecidos.

DR. BIASE F1\RACO
Médlco·chefe do Serviço de SUJ11.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SlFIILLS AFECÇõES DA
P.!ELE - RAIOS IlNFRA-VER·
MJDLiHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Fe]ipe Schmidt, 46 _

Das 4 às 6 horaS.
Res.: R. D. Ja!i:me CâJmara, 46

FONE 1648

I)R. POLYDORO S. �THIAGO
'«Mico do Hospital de

.

Caridad0 b
Florianópolis

.

Assistente da Maternidade
CUNICA M:!DICA EM GERAL
'oeuçaa dos órg�os intel'nos, eapeelaJo

mente do coração,.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doença. do sangue e doe nervo•.

Doença. 'de senhons - Parto•.
CoIUIulta. diàriamente das 15 e.. II

hora•.
'tende chamado. a qualquc' bora,

inclusive durante a noite.
�ONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...

les, 18. Fone 703
(J;SID:!NCiA: Avenida Trompo...k:!.

62. Fone 766

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46\1

Residência - Rua ,Sete de Setembro
- (Edifício L A. P. da Estiva)

Telefone M, 834

FILIAI.. VAflIG:
EDIFICI:::> LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 1325

DR. MARIO WENDHAUSa
Diut.... do Hospitol HNerê.. Romo6·
CLlNICA M:!DICA DE ADULT06

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visco�de de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No
.e..bro leItos da • Belo HorizonteW)

Te!. 1545
eon.u1tas: das 4 ás 6 horas.
R.eaidência: R. Felipe Schmidt, JS

- Fone manual 813

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfn1ca exclusivamente de crianças

'

Rua Salklanha Marinho, 16
Telefone M. 732

------Henrique Slodieck
ADVOGADO

Dr. -

FONTESDR. PAULO
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitqr Meireles,' 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 ,e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 2,2

, Telefone: 1.623 .

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

I
I

I"
I malho,••

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

. fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosemiras. riscados, brins
bons e -barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamenb da'.

Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze rem' uma
Florian6polh. '- ,FILIAIS�emJ:Blumenau e' Laj eco .

fábrica., A Ca.a •A CAPITAL-, chama ti ateng50 dOI
vf.ita ante. de efetuarem auall cornpra.� MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Berlim, 11 (U.P..)-A Alemanha está sendo assolada pela mais terrivel nuda de' frior (

destes últimos 40 anos, tendo-se- avolumado assustadoramente a crise alimentar:
que já vinha flagelando o povo de�de o término da guerra .

IA. força da De."octaci'a:1
Nova York, 11 (U.' P.) - a construção a sua economla : .

Nelson Rockefeller declarou, "Devemos fazer da demo-

. .
no Foro do "New York Herald cracía uma força dtnãmíca..

De Serra I Alta veI��noOs, a Trtbusie ", que é essencíal re- .que 50 faça sentir em todo o
tarde �e. ante-ontem, a l.l�faus- solver os problemas alimenta- mundo corno uma força que
ta noÜc,Ia. de have_r falecido o res e industriais do Hemisfé- ag]e no interêsse do povoo".
n?,sso distinto ,e_dIgIllO conter- rio, esboçou a obra que está] Américo Lobato Oliveira, do;'
rameo, sr. Capitão Osmar Ro- tentando realizar nesse senti- Brastl discutiu os filmes ame-
mão da Silva, honrado e dlll- do na Veneàuela e no Brasil' e' rtcanos declarando: "Nuncai
g?nte prefeito daquele munlcí- exprimiu a esperança de que 'O vi umdesses rílmes, que retra-

pIO,., "
_ programa possa ser expandido, I zasse outra coisa, senão a vi

O ínopinado : daccomuníção com os Estados Unidos dando da noturna no Rio de Janei-,
chocou e 'Ü9,p,sternou ,p:t"Ofun- auxílio à América Latina para ro".
damente os IllOISSOS meios so-

���int��t�:�:�tis, políticos e

As ferrovias ingleSeS no Brasil
No domingo uttimo no seu aeró- sanduíches foi ofereoida pelos alu-

.

É que o extinto, .posto que, Londres, Ú "'cU.- P,) ,- Um semanas depois de ter a Ar
iliono "NERltU RAMOS", situado nos solos, a saber : ainda ble,� moço, .Impuzera-se porta voz da embaixada brast- genttna resolvido lançar mão
IDO munícípío de Sãlo José, os pilo- I;Iéliü Moura, Ryno Von Mors, a esses CITI�ulos pelas suas, no- leira nesta capital anunciou dos seus créditos em libras pa-
tos e alunos da nossa entidade Abelardo Arantes, Osvaldo Leite bres �qu?,hoodes de ca_,rate:, que o Brasil está estudando a rá a compra das ferrovias in-- -

aeronáutíca, renderam significa- da Silva, Carlos Alberto Wucherer p�,1a, àouídade da sua íntelí- possfbílldade de usar os seus glesas em seu território,
rtiva homenagem ao engenheiro Brasideírc e senhór íta Amandia ge'12cla, pela lealdade e c'O'1"1'e- créditos em Libras acumula- . . ,

UeLo Deeke, ,peJ,R. decisiva coopera-
I
Enna Bhode, a primeira jovem a ção das suas atitudes' e pela dos .na Grã-Bretanha, para a

I A embaixada '?r'�sllelra re-

(ião na realização daquela obra, ser brevetada pela nossa anuidade, sua comprovada capacidade de: aqutsíção de estradas de terro v.elolU que os cred�lt'Üs do Bra-:

h
'

I á trabalho I
.,

.

, ,
. ail em Iíbras atingem a um.'

como engen erro re'Sipo,nsR,:'e,' -e
"

'

•
brastleíras de propriedade brl-: ,

": _
. '_,

qual nunca recusou saceíríoío,no, Militar' brioso, o Cap, Osmar, tamíca, bem como .outras em:...ltotal de 60 mIlhoes de ester'll

sentido da tornar dealidade a obra. "oscas b.·stórl·cas dentro, da corporação a que!pl'lesas de utilidade pública, I nos, P�10 que se sabe, as con-;
leTllfr8lutilldla pelos diretores do 4j. 1'1

.
_, .pertencla, soube sempre hon- O mesmo ponta-voz acres- versaçoes ,a.g:ora e.n,tab?lada8�

roolube, prmcipalmeote pelo_,
. Joao Frame,:, rar-Ihe a alta tradição, Os ga- centou que as prímeíras 0011-!pelo _ e�blanmdor Moniz de-

:idealisad'O'l' Ó Diretor PN�sidenbe A,s m.oscas, como todos Os am- .Iões, êle os conquistou pelo versações nesse sentido estão
IAragão incluem a compra de-

mats, tem seu lugar nas prateiei-Ó, ,A t d
'

d'
,

'.' I A " ,

Major Asteróide Arantes" a quem '. '
seu, amor ao es u o e a ISOI- slen-do conduzidas pelo embai- todas as ferrovías brasí leíras>

o Aéroclube déve o seu desenvol- raHs da cwndcw. ,

d d !Plina, a par' de Clom,provado I xador Moniz de AragãJo ,Tal' de ,pro'Plriedade inglesa, inclu-
omens e' nanz a unco, e '

't 'l't I 't cJ
.

-

"

,.'
vÍlmerrto e a ,sua propria '8xi,srten- ,

1
. ,

" d' d
"'1.('<')"L0 mI 1 ar., nscn o ('!comunioaçao foi feita poucas SIve a Leo,po�dlna Ral1way.

da,
ocu os na ponta do naJ,tz,. :txan o Cu�s'Ü de AperfelçOamE;lnto de

"

,

Na 11OmenaJg>em p.r'81struda ;pelos
de lado qualqtte�' ce'l'tmoma, me-

Ofici.ai,s, rua Oa'pital da Repú-IO b -
# d d Ag') �. " ·'t·

nossos ra.paz'es do ar, falou o pre-
teram-se ,p�.la muja ,a, d�ntro dos blioa, en.tre celntenas de col,e- em - alxa or a, r ,enllna VISI a-

A t
.- pobres btchtnhos .e b,tsb,tlh,ot,aram- 2,""'s, c,n'nquI',st"'u as glo'rI'as d,e .'side,ute e instrutor m,ajor ·s e�Ol'- �<1V V" V'

d W lt r bde, q�l:e disse da s·aJbisfação dns
lhe os �on,to� mats tnstgntftcantes ser dl:as,sHicado 'em primeiro O r a er t" o 1m -

'

de sua wtuntdade, "
.
ti·

(s,eus atlulIlJos e· !pilotos do AéorÜiclube '. ' . '. ' IU21ar. OUI1Sanido amda ago,ra . '

Mas a ctencta e ctencw, Nela 1'0- °F ,1,rI,�rI, d' F'l ,f', d' RIO, 11 (A, :N,) - En.tre as se a do embaIxador NICola Ac--
'em r,ende'r a,quela jUls:ta homena-

d
.,

1
a aouJJLté:1iUJe e 1 aso la e.,

1 J' h ii da r.epreslenttaçà;o•
.gem a quem tudo fez no senti.dlo

1
as as cOtsas t� mo se1; , u�a�'; um OUl'litiba, O seu nome também VISlt�S q�e ,'O �r Va ter oblm,���e, c t�ei ,e

,d,e efe.ti'var o empl'e,endimemto i.dea- Uga_1' .c01�um, om � Ltstona, o
aparecia como o primeiro en- reeebelU, oJe, a tarde, destaca-! IP :oma lica arg·entina junto'

caso e dtfe1'ente, 80 lhe podem t
'

'

d"
' ao nos'.3O goveirno,

'lizado pelo,s que,' hOlnegbame.llJte, se ;, I'Ie s,eus numero.sos con ISCl-

As ,Cfl·II·Ca'8 dos'
, ' 'I'i'

•

d d' d
,- transpor os, umbrats, sugettos de ,�"" Delpols de longa e €orolaJ!:

veem ·e .110aIlJ o a aVlaçao ,em nosso , " .' ,pUlvn., . , .

E t d HANGAR PISTAS DE trnportancta, seja do retno ractO-
E E: t d tal d palesura, de qlue tambem par--

s a o - ',e, I nal seja do irracional,
,m seu s: a o na I.' e- IInnservadl\re� ti:oipou o ex-embaixador Ba:tis-'

POUSO, com ,o fIto de as,se,gurar . C "t t lt' sempen1h'ou dnneI1S:a;s e Impor- \lU u., It Lu d' I N' I A
'

melho,r afi.ciffilJcia da Escola d� Pi-I h' tO.rJ� r��Phet o. ades :t 'du tmo,
e'
a
tantes. oomissõe:s, em, tÔldias s'e Londil'le'S 11 (U P ') _ At-

a zal1 °d' o gd,a,' IC:O a, c?a-'
ts orw Ja ama a mt t o, aos S U$ ,., ,

..

"'Ime,
ao 'e,spe- Ir-.se anunCI'ÜU' ,

lotagem,,' _ bafejas diversos exemplai'Bs, f:!nt1'e h�Viendo eon: aboLuta e mata- tlee Sle prepara pam eiÍl�reh.tar ao governador Vialter 'Jobim'l .1Sua e:xma., flJgnadec'elOJdo tao bela
1 d 'd l' e a do ca�el oorI1eçao. ma:iJs uma pl'ova de fôrça do '.. b f ...

' "

, '

t
e es - com a evt a te nç' S' , ,qu'e mUl,t;O neve· ·3;),a uma VI--

!prova de estIma e reconhoollmen�, mestres:....- os "cisnes do Capitólio," :IDStJudlÜlS� de, assuntos, �o- se,1U govêrlll'Ü trabalhista, já sita ao Rio GI1ande do Sul, ou-
,dac,lwrou que mesmo fOll'a daqUI, "a loba de Remo e RO'1nulo" "o del'nos, poe,ta, conferenCIsta e· ha 20 ,me,se,s no pode,r ao mo- d

•

,j. 't la da.,

'. h
'

'h' 1 I 'e COULa com mUli O,S ' ,ços v"

ConblTIUlara, com seus co[]J aClm\l'n� cavalo branco de Napoleão" etc 'Omem de Jol'na, d'e,sa,parec,e menlto em q:ue a Câ;mara dos .

di :ms ' t" f' re e
, ,tos profissionais á slerr-viço da tlto

Até o burro' Aquele burro "Caná' qUlando muito aimd\a Is,e espera- Comuns se pr'epara pa�a ini- ��a e.
" s·� no I�a 0\ c--

11'til quanto neoe,s,sária iniciativa,
,

' " b"
-

va do s'eu ta1eruto privilegiado ci:ar os dlebaites de três dias SÔ- VII 1 pr:Jazbe.I'rlas�men e pe o sr_

d
,1'10 que ,sa ta pensar,. , ,,""';-' a t'e'1" o. I,m que, paI' S!lla vez",

Uma lauta ,mesa "e ce'rv,eJa e
Ninguém, entretanto, se havia e da, ��a Ja Iln,:,eJ?,ve,l cul:tur�. j.bre a onse eco:.nôr;nw�, da, ,In- a tr.aJllsform'Üu, em gentil c:on-

lembrado de celebrizar �s, moscas. :P',ohtwo \l,�al�ls's��o e

oonu:1gr.aterra., AJS pnnmpals C�'li�ICas vite.
Da,va-se-lhe, pelo contrarw, uma llllstmador Co.USClanm?SO e pro dias oonservaJdiores s,e- dlngem _

qualificação pejorativa, Por exern- bo, O Oap. Osmar de,�xa, _com °IP,:in0ÍIPalmente à falrt:a do c,ar- Pro"esto pro",,'plo: "Um homem mosca.,," Q�te seu exemlI_>:lo de dedICaçao aos VaiO, que pOlr tanto tempo pa- •

coisa ',feia'!
. oO'illpia;nhe-tros e de empenho l'alisou a imdústria ing}�,sa. ·de C· I

. ,Acont'ece, que um tal Domiciano e� be� s'�lrvir a.su:a terra, u,ma Conforme se tem no.tidado, o VI n 18
.

manda-chuva dos antigos 1'omanos, vida pub1ICa dIgna de emIta- g:riU;po oonservador p,retende a- BudapieSlt, 11 (U, P,) O)

Dr. Benoni Laurindo Ribas em falta de rnelh01' ocupação, se .ção. CDni 'O seu p!I'lematuro e presellltaT uma moção de sen;- primeiro ministro Ferane N,a
De sua viajem a.s. Paulo., dava ao mau gosto', de espetar os ir:,esperado 'poS/samerutoO, O go- surà ao gapinete trahalhista, gy decl,arou, segundo revelam

'l8;,onde fora a servi.ço. do' IDsta- incômodos alados. na ponta de pG.- vernoO do. Estado perde um co- rua quaroa-feira, o que natUlral- fontes oongaras, que o ,pootes
do, reg:ce:ssou o dr. Benoni lito de aço. Isso aconteceu há tan- l:aborad'Ür inesti:mável, e O Par- mente ,"ai predpi,tar 'nova vo- to dos EstJadio,s Unid.os jlUlltO"
Lalulrindo Ribas, dig:no direto)," to .tempo, que a' gente nem se lem- tidro Sodlal Democrático, um tação de confiança aO govêrno. � Russia pela sua inted),e,rên-

do Departamen.to da Saúde Pú- brava. cOI'll'eligioná:riJo decidido e cor- --" cia nos
.
1:lJSlsuntos interno da

bUda. I Pois não é que as "moscas" de TletÍlSISi'mO, como ainda a no.ssa P. S. D. Ade Ser:a Alta,
., .

Hungria, era ",providenciaI"_
S, IS" que conta em nossos' Domiciano 1'essuscitaram? Fôrça Militar vê O. seu qUfa,dfo O anteNa 1501 conCOrTldISSI- Di,sse que as paixões políticas;,

meios so�iai.s e in,�'lecbU'ais,1 De simples vitima de um tipo dle o:llicia;t� des,fa,�c;ado d:e um mo, ,nO:t�n?'�-se ,a pI'le�senÇa do lagr,aVlav,am a
-

cri,se políticw.,
�ll\(:le numero .de a,mlg'Os, te,m malvado, que'iJ1tais tarde, em lugar el,eillle'ut'Ü de superwr valla, Exmo., �r. In�OCVIenrt:or Federal, hungara., .

reoobido 'inúmeros oump.rÍ.men- de moscas, espetaria inocentes
.

O oopu1trumento do.s rest:os S>em'le·tranOls ,d,E�ad9, COmlan-I--.---__:.--------
tos. \ cristãos, tviraram a heroinas; Isso �ol'tai,s do i,rudilt'Úls'O oficial reª,- d:runt1e:�. e OO:��I�hdades da� oor-lVloleneias
-------------- graça á sabença enciclopédica de hzou-lse onrt;.em, pielas 14 ho- poraço.e,s mllItal'les, p_!1e�ndeI!te • _ •

um .novo '''domiciano'', E lá se vie- nas, partindo o, féretro da re,Si-
do P. S .....D. e ,dele.gaçoe.s, alem IpOIlelalSram os irritantes insetos espeta- dência dia famnia ool,utadia em de avul:tado numero d!e' plessoas .
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'
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.

't'
.'

d da f:am,.{lI·la admI'radore's e amI' RIO, 11 (A. N.) - O Chefe
dos na pena do plumttwo, para as ao ose, para 'O cemI' erIIO ai ",

' ' , . -

, . . A

1 .' _1 h' t'
, TrL·nrl'ad.e gOls do extinto. de Pohma g:elueral LIma Ca.ma-

ga. e1tas ua ts ona, ti • • •

d b d
Tdtvel, desta vez, não tenham, Ao baixar o corpo á sepul- Á rf1al�íia R.omão da Sil,v�, m, .reprl'illm to o a �o as au-:

Dl f t"
-

f
• sofrido tanto como na antiguida- tU:r!a, depois de prelstados hon- ao, PaJI'tlIdo SOCIal _ Democraü- tO�IdaJdJes �ue se hahl.i!ua'1"�m, m

11 (�enp)n elllÕ A r�ca do }�, de. Em compensação sofreram ou- TaS militareis, usaI'lrum da 'Pla.la- i CQ e ao G0vêlino do E>S'tado, ês- agIr" pratIca;n�o a,rbItrarleda-

p ir· -I pro e;sor ••• t1'OS, como a confi1'mar que o des- v,rla o.s STS. T'te. Ma;uricio Spal-Ite jO'l'nal transmi,te as suas des, mdo ate a tO�lUIra 4e p're--
aras evopoa s, uI? •

os as.sl�. tino das moscas é sempre moles- ding, 'pela Fôl'ça MHiil:ar e João i
eondiolêndas. S'?'S suslpendeu. �oJe, por trmta:-.

tA

• .Te

I

Cap- Osmar Romão
da 'Silva

Florlanópolls,12 de Marco de 1947

o Aero Clube homenageia o

engenheiro Udo Deeke .

Dr. Benoni
L. Ribas

Novas erup�ões
DO sol

Tratado - POIODO-
checo

.

Varls6via, 11 (U. P.). - "4,,

Polônia e a CheooeB'lováquia:,
as'sinaram um tratado de ami
z1lide e aSlsistência mútua de"
vinúe amos, A solenidade rea

lizolU-lse rus 13 ho.ras, de hoje�

!
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